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“…e corro à volta da maré que me rodeia 

sabendo que um dia chegarei ao outro lado 

sem medo do escuro e talvez a nado 

…mas sempre ciente de que 

 sem vocês nunca teria chegado, 

nunca teria sequer navegado… 

seria apenas vento, forte, gelado 

e não conheceria tal sentimento: 

o de ter finalmente triunfado!” 
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RESUMO 

 

O estágio curricular, sendo a última etapa do percurso académico do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF),  transpõe os conhecimentos científicos, adquiridos em contexto académico, para a 

realidade, de uma prática (farmacêutica)  que se distingue por ter como prioridade a qualidade do serviço 

prestado, apostando na educação,  prevenção e proteção da saúde pública. Corresponde, ainda, ao 

período de consolidação, de uma longa aprendizagem, com vista à aquisição de experiência prática e 

outras competências consideradas relevantes no contexto da farmácia comunitária. O presente relatório 

visa descrever as atividades desenvolvidas na Farmácia Silva Marques durante o período de 4 meses. O 

estágio curricular é o momento de consolidação de uma longa aprendizagem para adquirir experiência 

prática e ainda ganhar outras competências com relevantes no contexto da farmácia comunitária. A 

segunda parte do mesmo é relativa aos dois trabalhos realizados durante este mesmo estágio que 

complementam toda a  aprendizagem adquirida. Tendo em conta que a grande maioria da população não 

está ciente de todos os riscos cardiovasculares e não realiza um controlo regular dos mesmos, o primeiro 

trabalho de tema “Doenças Cardiovasculares” incide sobre esses mesmos riscos. Em relação à reciclagem 

de medicamentos, é demasiado baixa a percentagem da população que a realiza e por isso o tema do 

segundo trabalho é “Impacto ambiental dos medicamentos em Portugal” e incide na importância da 

realização de ações de sensibilização neste sentido.   
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas 

1. Introdução 

O farmacêutico é um dos grandes responsáveis pela promoção da saúde e prevenção das doenças, 

assegurando-se que os cidadãos têm acesso a medicamentos e às doses corretas, no tempo adequado e ao 

menor custo possível, quer para os próprios utentes, quer para o Sistema Nacional de Saúde (SNS). Cabe 

ao farmacêutico a preocupação de melhor aconselhar o utente de acordo com as suas necessidades, 

sempre que é a este que recorre quando tem algum tipo de problema de saúde menor. É também o 

farmacêutico o responsável por esclarecer e tirar todas as dúvidas que possam existir em relação a 

determinada terapêutica medicamente prescrita. Desta forma, as farmácias não são apenas um local de 

venda de medicamentos, mas, sim, um elo de ligação entre o médico e o utente e têm, por isso, um papel 

fulcral para o bom funcionamento do sistema de saúde que, naturalmente, se traduz na saúde dos utentes. 

O Estágio curricular em Farmácia Comunitária, imprescindível para completar o Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, traduz-se na ferramenta 

mais importante e fundamental de transposição de todos os conhecimentos, adquiridos ao longo do curso, 

para a prática farmacêutica, com todo o sentido de responsabilidade, porquanto é através deste que o 

estudante contacta diretamente com o utente e lida com toda a realidade desta ciência. 

O presente relatório descreve sucintamente o estágio na Farmácia Silva Marques, que teve a duração de 4 

meses (1 de novembro a 28 de fevereiro) e pretende relatar as competências adquiridas bem como novos 

conhecimentos durante esse período. A segunda parte do relatório está reservada para toda a pesquisa 

efetuada relativamente aos temas que escolhi abordar sendo o primeiro as Doenças Cardiovasculares e o 

segundo o Impacto dos medicamentos em Portugal. Abaixo está ilustrado o cronograma das atividades 

desempenhadas durante o estágio. 

 

Figura 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia Silva Marques.  
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Figura 2- Farmácia Silva Marques. 

2. A Farmácia Silva Marques 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

Em funcionamento desde setembro de 2012, a Farmácia 

Silva Marques situa-se em Vila Nova de Gaia, na Rua 

Raimundo de Carvalho. Localizada na freguesia de 

Mafamude, a Farmácia Silva Marques encontra-se 

localizada numa zona estratégica e de fácil acesso para 

todos os seus utentes, através de transportes públicos. A 

farmácia integra um regime de rotatividade em conjunto 

com as farmácias do município, enquadrando-se assim num 

horário de funcionamento e atendimento ao público de 

segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h30, e aos sábados das 

9h00 às 20h00.  Este horário pode sofrer alterações de 

acordo com os turnos de Serviço Permanente 

disponibilizados pela Associação Nacional de Farmácias 

(ANF). No horário de Serviço Permanente, a farmácia 

encontra-se em funcionamento desde a hora de abertura até 

à hora de encerramento do dia seguinte. Durante esse 

período, o atendimento ao público é efetuado por um postigo 

de atendimento, permitindo a dispensa de medicamentos 

ao público. 

2.2. Espaço físico exterior e interior 

A farmácia é considerada uma das portas de entrada no Sistema de Saúde, cujo objetivo é a dispensa de 

medicamentos nas melhores condições, para a minimização dos riscos e otimização dos resultados 

clínicos. Assim, a Farmácia Silva Marques cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, 

bem como nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia comunitária. [1] 

A farmácia dispõe de uma fachada frontal de vidro, que inclui um letreiro horizontal com a designação 

“Farmácia Silva Marques”, assim como uma porta automática e duas montras. Nas montras são colocados 

artigos e decorações, de acordo com as novidades que vão surgindo, assim como campanhas de produtos 

dermocosméticos ou Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Em frente à fachada, 

encontra-se uma cruz verde luminosa intermitente com a indicação da temperatura local e a respetiva 

hora. Anexado à porta, encontra-se afixado o horário de atendimento, o nome da Diretora Técnica (DT), o 
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calendário de serviços permanentes, dísticos de colaboração com outras entidades e de acessibilidade 

facilitada a pessoas com deficiência. 

 

A farmácia está decorada com tons “terra” misturados com imagens alusivas à natureza, que sugerem um 

ambiente tranquilo, ideal para a promoção do serviço farmacêutico. O espaço físico interior é constituído 

por dois pisos: o piso térreo, destinado ao atendimento ao público; e o piso inferior que alberga o 

armazém, um laboratório, um escritório e umas instalações sanitárias. 

No piso de entrada, é possível encontrar: 

 Três balcões de atendimento, compostos por computadores, caixas registadoras, impressoras, 

dispositivo de leitura ótica e multibanco; 

 Uma mesa próxima da porta onde estão colocados folhetos informativos relativos a produtos ou 

serviços prestados pela farmácia; 

 Uma balança eletrónica para a determinação do IMC (Índice de Massa Corporal); 

 Múltiplas prateleiras de exposição nas paredes da área circundante onde se encontram expostos 

produtos de venda livre e lineares a que o cliente pode facilmente ter acesso. Estes produtos são 

essencialmente de dermocosmética, puericultura, veterinária e Medicamentos Não sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), que não dispensam um aconselhamento farmacêutico mais 

cuidadoso. Todos estes produtos encontram-se organizados por categoria; 

 Uma sala de atendimento personalizado para prestação de vários serviços como a medição da 

tensão arterial, glicémia, colesterol, triglicerídeos e administração de vacinas. Nesta mesma sala 

ainda podem ser realizadas consultas e/ou rastreios. 

 Instalações sanitárias unisexo e pessoas com deficiência; 

Nesta zona ainda se encontra uma área destinada à receção de encomendas onde os medicamentos são 

armazenados nas gavetas por ordem alfabética e de acordo com a forma farmacêutica respetiva. Este piso 

ainda é constituído por uma zona de conferência de receituário e um frigorífico destinado aos produtos 

que necessitam de determinadas temperaturas de conservação inferiores à temperatura ambiente. Deste 

modo, a gama de temperaturas do frigorífico varia entre os 2 ºC e os 8 ºC. 

 

Figura 3 - Interior da Farmácia Silva Marques. 
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O piso inferior é utilizado para o armazenamento dos medicamentos quando estes excedem a capacidade 

máxima das gavetas extensíveis. O armazém também é aproveitado para colocar as amostras e ainda 

artigos de publicidade como expositores de produtos e cartazes. Neste piso encontra-se também o 

laboratório que, segundo as normas legislativas, encontra-se equipado com todo o material indispensável 

para quaisquer testes necessários. Existe também um gabinete, para assuntos relacionados com a gestão e 

contabilidade da farmácia e, por fim, uma zona de arquivo destinada ao arquivo de documentos e faturas. 

2.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem uma das características mais diferenciadoras de uma empresa e, 

portanto, é importante reunir uma equipa de excelência de forma a prestar o melhor e mais distinto 

serviço.  

Atualmente, a equipa da Farmácia Silva Marques é constituída pela Dra. Maria Clara Inácio, responsável 

pela direção técnica, pela Dra. Joana Magalhães, farmacêutica substituta, e por Helena Freitas, técnica de 

farmácia. 

3. Gestão e Administração Farmacêutica 

A administração e gestão da farmácia têm como principal objetivo a produtividade e o lucro. Para chegar 

a este patamar é necessário definir objetivos internos e desenvolver estratégias. Uma boa administração 

promove uma melhor gestão e qualidade nos serviços que a farmácia pode prestar para a comunidade. 

Nos dias de hoje, gerir uma farmácia é considerado um grande desafio, quer pela vertente comercial, quer 

pela componente ética que lhe compete. 

3.1. Fontes Informativas 

A atualização de novas terapêuticas no mercado obriga os farmacêuticos, como profissionais de saúde, a 

uma contínua formação e atualização dos seus conhecimentos. Para isso é essencial o acesso a fontes de 

informação convencionais ou eletrónicas fidedignas. A Farmácia Silva Marques está equipada com uma 

biblioteca de informação atualizada, onde podemos destacar o Prontuário Terapêutico, os Resumos das 

Características dos Medicamentos, a Farmacopeia Portuguesa e o Índice® Nacional Terapêutico. 

3.2. Sistema Informático 

O software utilizado na Farmácia Silva Marques, desenvolvido pela Glint® (Global Intelligent 

Technologies) e da responsabilidade da Associação Nacional de Farmácias, é o Sifarma®2000. Esta 

aplicação farmacêutica possibilita uma maior segurança no atendimento ao utente, uma vez que suporta 
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informação específica e necessária à dispensa dos medicamentos. Um dos seus grandes objetivos é a 

minimização da ocorrência de erros e a garantia da rastreabilidade de todos os procedimentos. 

Este sistema possibilita a prestação individualizada e personalizada de serviços e a intervenção do 

farmacêutico centrado no aconselhamento e na segurança da dispensa dos medicamentos. 

O Sifarma®2000 também detém a informação do stock existente e, por isso, é através deste que é possível 

dispensar os produtos de saúde, gerir e rececionar encomendas, gerir stocks, devoluções, faturação, 

controlar prazos de validade (PV),  atualizar preços e ainda processar o receituário (emissão do verbete de 

identificação do lote, da relação resumo dos lotes e da fatura mensal de medicamentos). 

3.3. Gestão de Stocks 

No mercado farmacêutico existem milhares de produtos a comercializar, o que confere alguma 

complexidade à gestão de stocks nesta atividade, com a agravante da sazonalidade de vários produtos. 

Stock refere-se à quantidade de produtos presentes na farmácia, sejam estes medicamentos, dispositivos 

médicos ou produtos de dermocosmética. Assim, e tendo em conta que as farmácias portuguesas têm o 

seu valor económico associado ao fluxo de stocks e valores, há que fazer uma boa gestão do mesmo. A 

gestão de stocks insere-se na área da administração das empresas, pois o seu desempenho tem reflexos 

imediatos nos resultados comerciais e financeiros da empresa. Para uma ação de qualidade nesta área, é 

essencial o recurso à informática.  

A Farmácia Silva Marques recorre ao software Sifarma®2000 através do qual são definidas as 

quantidades máximas e mínimas para cada produto. Esta funcionalidade permite que os produtos não 

esgotem e sejam repostos automaticamente nas encomendas geradas pelo operador no programa. Esta 

rastreabilidade é importante para a gestão e administração da farmácia, sendo que estes dois fatores 

devem ser constantes.  

3.4. Realização de Encomendas 

Os critérios de aquisição de produtos para a farmácia baseiam-se na sua rotatividade, na sazonalidade, no 

tipo de utentes da farmácia, no preço de venda e questões relacionadas com marketing, com vista a 

rentabilização de stocks. É necessário realçar o papel dos fornecedores que garante a entrega dos 

medicamentos ou produtos de saúde em perfeita condição aos utentes. 

A aquisição das encomendas na Farmácia Silva Marques é efetuada diretamente aos laboratórios ou 

através dos distribuidores (armazéns/cooperativas de medicamentos). As encomendas aos distribuidores 

são realizadas diariamente, enquanto as encomendas efetuadas aos laboratórios ocorrem periodicamente. 

A Farmácia Silva Marques trabalha essencialmente com 3 distribuidores: Alliance Healthcare, 
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Medicanorte e OCP Portugal. As encomendas são efetuadas via modem através do Sifarma®2000 ou, em 

alternativa, via telefone, uma vez que os fornecedores possuem linhas telefónicas ao dispor das farmácias, 

que servem não só para efetuar pedidos mas também para prestar esclarecimentos sobre os produtos. Nas 

encomendas diretas aos laboratórios, o pedido é colocado pelos delegados comerciais, que são 

responsáveis pelos produtos de dermofarmácia e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Sendo estes encomendados em grandes volumes, permite que a farmácia beneficie de descontos e outras 

vantagens.  

3.5. Receção e Verificação de Encomendas 

Os produtos encomendados chegam à Farmácia Silva Marques acondicionados em contentores 

específicos, caixas de cartão ou em caixas térmicas (como é o caso dos produtos que requerem condições 

especiais de conservação), sempre acompanhados da respetiva fatura ou guia de remessa emitida em 

duplicado, na qual constam informações referentes ao Código Nacional do Produto (CNP), a sua 

designação, a quantidade encomendada e a quantidade enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o 

Preço de Venda ao Público (PVP) e respetiva taxa de IVA, condições de desconto e o valor total da 

fatura.  

Durante o estágio tive a possibilidade de realizar a receção e verificação das encomendas. O 

Sifarma®2000 é o programa utilizado para registar e atualizar o stock da farmácia. Este processo é 

realizado por leitura ótica ou inserção manual do código de barras dos produtos. Durante a receção é 

ainda necessário conferir todos os parâmetros constantes na fatura mencionados anteriormente, bem como 

verificar a integridade das embalagens, prazos de validade, verificar se o PVP na fatura corresponde 

efetivamente ao Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e confrontar o valor de custo total da fatura com o 

calculado no computador. Deve iniciar-se o registo dando prioridade às caixas térmicas, devido às 

condições especiais que estas conferem e de forma a garantir a sua estabilidade e qualidade.  

Na fase final do registo, o sistema gere e imprime as etiquetas autocolantes dos produtos (se definido 

previamente) e a respetiva lista de produtos em falta da encomenda, para que os mesmos possam ser 

transpostos para a encomenda seguinte. Neste momento, os produtos podem ser devidamente 

armazenados nas gavetas ou em armazém. É importante realçar que quaisquer inconformidades que sejam 

verificadas durante o registo das encomendas são reclamadas direta e o mais rapidamente possível ao 

fornecedor.  

3.6. Armazenamento 

Na Farmácia Silva Marques a organização do armazenamento dos produtos depende da forma 

farmacêutica. Os MSRM não podem estar visíveis pelo que se encontram em gavetas estando divididos 

em comprimidos/ cápsulas, pós/ efervescentes, xaropes/soluções orais, cremes e pomadas, medicamentos 
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de uso externo e medicamentos sujeitos a legislação especial. Os produtos encontram-se organizados por 

ordem alfabética dos nomes comerciais, onde primeiro aparecem todos os de marca e só depois os 

medicamentos genéricos.  

Os MNSRM são colocados próximo dos balcões de atendimento, de acordo com as estratégias de 

marketing, para uma maior promoção do produto. Produtos como dispositivos médicos e artigos de 

ortopedia encontram-se também em gavetas. 

As condições de armazenamento como a luz, a humidade e a temperatura, são fatores que podem 

comprometer as condições originais dos medicamentos. Por isso deve existir um controlo regular das 

mesmas. A temperatura da farmácia bem como do armazém não deverá exceder os 25 - 30 °C e 

medicamentos com condições particulares de conservação, como os que necessitam de ser conservados 

no frio, deverão ser guardados num frigorífico cuja temperatura deverá variar entre os 2 e 8 °C.    

3.7. Controlo de Prazos de Validade 

Os Prazos de Validade (PV) são um dos pontos fulcrais na gestão farmacêutica, pois só assim é possível 

garantir a dispensa correta dos produtos farmacêuticos no mercado. A regra adicional que é seguida pela 

Farmácia Silva Marques no armazenamento dos produtos é a regra do FEFO “First Expired, First Out”, 

isto é, numa determinada referência, os produtos com o PV mais curto devem ser vendidos primeiro, 

permitindo a rotação de stock e evitando devoluções desnecessárias.  

Tive a possibilidade de realizar a verificação periódica dos PV e stock dos produtos, separando aqueles 

que apresentassem datas de validade igual ou inferiores a 3 meses. A verificação física dos produtos 

permite uma gestão eficaz dos PV visto ser efetuada em simultâneo com a correção do stock existente na 

farmácia.  

3.8. Devolução de Produtos 

As devoluções são uma ação regular realizada em farmácias, podendo ser feitas por vários motivos, sendo 

os principais os PV, produtos recebidos como defeito ou em más condições e ordens de recolha por parte 

do INFARMED ou dos laboratórios. 

Segundo a experiência que tive, pude confirmar que esta é a uma ação que deve ser evitada de forma a 

não prejudicar a farmácia. Assim, se a rotatividade dos produtos for realizada mais frequentemente e se a 

sobrecarga do stock for evitada, é possível minimizar o número de devoluções. Pude presenciar algumas 

devoluções de determinados produtos e o procedimento passava pela elaboração de notas de devolução, 

pela emissão através do sistema informático, impressão em triplicado, e o seu respetivo carimbo e 
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assinatura. Como resposta, o fornecedor procede à emissão de uma nota de crédito para desconto na 

fatura mensal ou, em alternativa, à troca do produto.  

As devoluções podem também não ser aceites e, caso aconteça, o produto é devolvido à farmácia que 

posteriormente terá que assumir o prejuízo. 

3.9. Marketing  

Entende-se por Marketing como uma série de estratégias e técnicas que têm como objetivo principal 

valorizar determinadas marcas ou produtos para alcançar um determinado público-alvo ou consumidores. 

Pode associar-se a todo o tipo de empresas, e a Farmácia Silva Marques não é exceção. Em Portugal, ao 

contrário de outros países, é proibida a publicidade a MSRM em qualquer meio que não seja dirigido 

exclusivamente aos profissionais de saúde. Assim, está vedada a publicitação em meios generalistas de 

televisão, rádio, imprensa e internet.  

Na Farmácia Silva Marques são utilizadas algumas técnicas de merchandising. Estas técnicas dizem 

respeito às várias ações que, direta ou indiretamente, fazem com que os utentes recorram à Farmácia, se 

sintam confortáveis e bem recebidos, e que por isso mostrem interesse em adquirir um produto ou 

serviço. A Farmácia Silva Marques adota algumas técnicas de marketing, nomeadamente a disposição do 

espaço físico no interior da farmácia, a fachada, a montra e ainda a divulgação online. Tive oportunidade 

de alterar periodicamente a montra (Figura 3) pois é considerada como um cartão-de-visita local.  

 

Figura 4 - Montra de Carnaval da Farmácia Silva Marques. 

A montra, apesar das limitações impostas pelas normas deontológicas, é uma verdadeira ferramenta de 

comunicação e, por isso, deve ser original, com sentido estético, monotemática, renovada constantemente, 

elucidativa e adotada ao consumidor e à época do ano (Figura 4). A divulgação online era realizada 
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através da plataforma Facebook, onde eram publicitados campanhas e promoções relativamente aos 

produtos farmacêuticos e cosméticos. 

 

Figura 5 - Montra de S. Valentim da Farmácia Silva Marques. 

4. Dispensa de Medicamentos 

Independentemente do tipo de dispensa de medicamentos, existe um conjunto de obrigações que a 

farmácia tem de dar cumprimento para promover a saúde e bem-estar dos utentes. 

O Estatuto do Medicamento, instituído pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, estabelece o 

regime jurídico a que obedece a autorização de introdução no mercado e a comercialização de 

medicamentos de uso humano, relativa à dispensa ao público, em Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 
[1] 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com a legislação portuguesa, os MSRM são classificados como medicamentos se preencherem 

pelo menos uma das seguintes condições: 
[1] 

1. “Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;” 

2. “Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que 

se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde;” 
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3. “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos 

secundários seja indispensável aprofundar” 

4.1.1. Receita Médica  

Para a dispensa de MSRM numa farmácia é necessária a apresentação de um prescrição médica válida, 

um documento oficial emitido por um profissional habilitado, que obedece a um modelo comum a 

hospitais, centros e unidades de saúde privadas. A portaria que estabelece o regime jurídico e as regras 

subjacentes à prescrição médica, dispensa de medicamentos e produtos de saúde e ainda define as 

obrigações de informação a prestar aos utentes é a portaria 224/2015 de 27 de julho. 
[2] 

Existem essencialmente três tipos de receitas: Prescrição Manual, Prescrição Eletrónica Materializada e 

Prescrição Eletrónica Não Materializada. A prescrição manual dos medicamentos corresponde a um 

documento pré-impresso, enquanto a prescrição eletrónica resulta da utilização de equipamentos 

informáticos. A prescrição eletrónica não materializada está associada à Receita Sem Papel (RSP). A 

 eceita sem Papel   SP , ou Desmaterializaç o Eletr nica da  eceita, é um novo modelo eletr nico que 

substitui a receita em papel. A RSP é mais eficaz, eficiente e segura, pois controla o circuito da receita e 

emissão e dispensa de medicamentos. Esta, ainda obriga a uma autenticação eletrónica no caso do médico 

e identificação do utente na farmácia, utilizando, por exemplo, o Cartão do Cidadão. 

Antes da dispensa dos medicamentos é necessário fazer uma análise geral à receita, que passa por 

verificar a validade da receita, a identificação do médico prescritor, a data de prescrição, os dados do 

utente, a identificação dos medicamentos, a posologia, a duração do tratamento, a forma farmacêutica e o 

número de embalagens. É ainda obrigatório a identificação explícita do número de receita, referência do 

local de prescrição ou respetivo código, vinheta ou código de identificação do médico prescritor, nome e 

número do utente, entidade financeira responsável e número de beneficiário e, se aplicável, indicação do 

regime especial de comparticipação. Cada receita médica pode conter no máximo quatro embalagens 

prescritas, até quatro medicamentos distintos. Por cada medicamento podem ser prescritas até duas 

embalagens. A receita médica é prescrita pela indicação da Denominação Comum Internacional (DCI), 

seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho da embalagem e respetiva posologia.  

Aquando da ausência de medicamento genérico comparticipado ou na existência de original de marca ou 

por pré-justificação técnica do prescritor, é possível incluir a denominação comercial do medicamento, 

por marca ou indicação do nome do titular de introdução no mercado. Medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes e dispositivos médicos de controlo de glicemia (lancetas, seringas e agulhas) também não 

podem constar na mesma receita que outros medicamentos ou produtos de saúde. É importante ainda 

distinguir dois modelos de receita: receitas médicas normais (não renováveis), com prazo de válido de 30 

dias após a data da prescrição; e receitas médicas renováveis, válidas por 6 meses e compostas por três 

vias. 
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Durante o estágio na Farmácia Silva Marques, a prescrição manual foi surgindo algumas vezes. Estas 

apenas podem ser emitidas em casos de atendimento ao domicílio, falha do sistema informático ou se o 

médico prescrever um volume mensal inferior a 40 receitas. No entanto, nestas receitas devem constar os 

mesmos parâmetros que nas receitas eletrónicas. 

4.1.2. Dispensa e Aconselhamento Farmacêutico 

A dispensa de medicamentos é uma atividade farmacêutica que não se restringe apenas à entrega dos 

medicamentos aos utentes. O farmacêutico deve promover as condições necessárias para que o utente 

fique esclarecido em relação à terapêutica do medicamento e que faça uso do mesmo de forma correta. 

Durante o estágio, tive sempre em consideração que as prescrições médicas eram válidas, e só após essa 

confirmação, procedia à dispensa dos produtos assim como a informação relativa ao grupo homogéneo 

prescrito e respetivos preços. Nesta fase, perante o utente, é fundamental fornecer todas as informações 

no para o devido uso do medicamento. 

4.1.3. Medicamentos Genéricos 

Segundo o Decreto-Lei N.º 176/2006, de 30 de agosto, medicamento genérico é definido como 

“medicamento com a mesma composiç o qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados.” 
[1]

 

Os medicamentos genéricos encontram-se no mercado há vários anos e, por essa razão, apresentam maior 

garantia de efetividade e permitem um melhor conhecimento do respetivo perfil de segurança. Durante o 

atendimento, o farmacêutico deve sempre questionar o utente sobre a sua preferência entre medicamentos 

de marca ou genéricos e dentro desta última categoria qual o laboratório que prefere. No decorrer do 

estágio, pude constatar que ainda surgem algumas dúvidas por parte dos utentes relativamente à eficácia 

dos medicamentos genéricos, comparativamente aos medicamentos de marca. Sempre mencionei que os 

medicamentos genéricos são de confiança e a diferença de preço se deve ao facto dos laboratórios 

produtores de genéricos não terem encargos financeiros na pesquisa e desenvolvimento do princípio 

ativo. É de notar que a adesão dos utentes aos medicamentos genéricos é cada vez maior, principalmente 

nos casos de polimedicação, onde os custos elevados encontram-se inerentes às elevadas quantidades de 

medicação. 

4.1.4. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

A dispensa de medicamentos sujeitos a legislação especial, nomeadamente medicamentos psicotrópicos 

ou estupefacientes, rege-se de forma mais rigorosa do que as restantes categorias de medicamentos. Estes 
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medicamentos requerem um controlo específico e cuidados redobrados, uma vez que todas as atividades 

relacionadas são fiscalizadas pelo INFARMED.  

As receitas dos medicamentos desta categoria devem ser isoladas e, no ato da dispensa, a recolha de 

informações como os dados de identificação legal, do utente e do adquirente.  

Após a venda, o documento de psicotrópicos é emitido e é anexado ao duplicado da receita, que se 

arquivado na farmácia num período de três anos. Posteriormente, a farmácia terá de enviar ao 

INFARMED, num prazo de 8 dias, o mapa balanço das saídas de psicotrópicos e estupefacientes. 

4.1.5. Comparticipações nos Medicamentos 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é a entidade responsável pela comparticipação parcial dos 

medicamentos de forma escalonada. De acordo com o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com os 

seguintes escalões: 
[3] 

 Escalão A – 90%; 

 Escalão B – 69%; 

 Escalão C – 37%; 

 Escalão D – 15%. 

Para além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde, existem subsistemas (ADSE, ADME, SAMS 

Quadros, entre outros) para prestação de cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados. Dentro 

de cada organismo, estão definidos regimes especiais de comparticipação em função do tipo de 

beneficiário, como os pensionistas.  

No caso de comparticipações com condições especiais, como as estabelecidas por despachos específicos 

relativos a determinadas patologias como a lúpus e a doença de Alzheimer, entre outras, o despacho deve 

ser identificado na receita, pelo médico prescritor. 

4.1.6. Processamento do Receituário e Faturação 

De modo a evitar erros que possam implicar o não pagamento das comparticipações, é fundamental no ato 

do processamento da receita ter em atenção determinados parâmetros como a validade da receita, se a 

faturação realizada foi feita ao organismo comparticipante correto, os dados do utente, dados e assinatura 

do médico prescritor, bem como se a mesma foi carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico que 

aviou a receita.  

De seguida, as receitas são separadas por organismo comparticipante, por lote e por ordem crescente de 

número. Os lotes são constituídos por 30 unidades e devidamente identificados. No final de cada mês, os 
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lotes são enviados para a ANF que irá confirmar todos os parâmetros. Aquando da receção pelos 

diferentes organismos, e em caso de nenhum erro ser detetado, o valor comparticipado é devolvido à 

farmácia. Se algum erro for detetado, este deve ser corrigido o mais prontamente possível sendo, por 

vezes, necessário contactar com o utente ou o médico prescritor. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), como o próprio nome indica, são 

medicamentos que não se aplicam as regras estipuladas para os MSRM, não sendo, por isso, necessária a 

apresentação de receita médica para a sua dispensa. Contudo, apesar de não serem sujeitos a prescrição, 

não dispensam de aconselhamento por parte do farmacêutico.  

Pela experiência na Farmácia Silva Marques posso afirmar que este é um dos pontos fulcrais na ação dos 

farmacêuticos pois é necessário conhecer toda a medicação existente na farmácia, de forma a aconselhar 

da melhor forma possível, consoante a avaliação terapêutica dos sintomas e queixas que o utente 

apresente.  

É indispensável ainda, lembrar aos utentes de que a utilização deste tipo de medicamentos deve ser 

limitada e, caso os sintomas persistam, deve recorrer-se a um médico para uma análise mais minuciosa do 

problema de saúde. 

4.2.1. Automedicação 

A automedicação caracteriza-se pela seleção e ingestão de medicamentos sem prescrição, 

 aconselhamento ou acompanhamento por parte de um profissional qualificado. Um dos maiores riscos da 

automedicação é a utilização dos medicamentos pela toma desadequada e excessiva das doses, que podem 

originar efeitos colaterais indesejáveis. 

Na Farmácia Silva Marques, a promoção para o acompanhamento farmacêutico foi sempre um fator 

divulgado por todos os colaboradores para que os utentes evitassem a automedicação. 

4.3. Outros 

4.3.1. Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal 

Nos dias de hoje, é cada vez maior o número de consumidores que compram produtos de beleza e de 

higiene pessoal nos estabelecimentos farmacêuticos. Pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, 

são designados de produtos de cosmética e de higiene corporal como “qualquer substância ou preparaç o 
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destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais.”. 
[4]  

A Farmácia Silva Marques disponibiliza uma vasta gama de produtos de cosmética, tais como Avène ®, 

A-Derma®, Galénic®, Ducray®, Vichy®, Klorane® e La Roche-Posay® , Uriage® . Tem ainda à 

disposição produtos de higiene íntima (Lactacyd®) e de higiene oral (Hextril® , Elgydium®). 

Durante o tempo de estágio tive a possibilidade de participar em formações relacionadas com a área da 

cosmética. Uma tabela com todas as formações feitas durante o estágio encontra-se em anexo (Anexo I). 

 

Figura 6 - Marca de cosmética da Farmácia Silva Marques. 

4.3.2. Puericultura, Obstetrícia e Nutrição Infantil  

A puericultura é a especialidade médica, pertencente à pediatria, que trata do bem-estar e da saúde das 

crianças. A puericultura não está apenas relacionada com o acompanhamento dos bebés recém-nascidos, 

esta também abrange todo o período pré-concecional. Os artigos de puericultura destinados às crianças 

são chupetas, fraldas, biberões, entre outros. Estes produtos têm a finalidade de facilitar a alimentação e 

sucção por parte dos bebés. Marcas como Nuk® e Chico® podem ser encontradas na Farmácia Silva 

Marques. 

Em relação à higiene do bebé, destacam-se os produtos de cuidado infantil, que incluem gel de banho, 

óleo de limpeza, creme hidratante, creme de muda de fralda, creme contendo óxido de zinco para o 

tratamento de assaduras e ainda protetor solar. Estes produtos de puericultura primam pela alta tolerância 

e respeito pela pele do bebé, frágil e seca por natureza. A Farmácia Silva Marques tem à disposição várias 
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gamas expostas como Mustela®, A-Derma® e Uriage®, sendo que são vários os utentes que recorrem a 

este tipo de produtos.   

Relativamente à nutrição infantil, existem leites de transição e de crescimento, farinhas para papas dos 

quais se destacam os produtos da gama NAN® e os produtos da marca Nutribén®. 

Existem também produtos obstétricos, como cremes de hidratação, extratores de leite, cintas pós-parto 

entre outros.  

4.3.3. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

Para a saúde pública, os medicamentos e produtos de uso veterinário possuem uma elevada importância, 

que ao evitar doenças em animais de estimação, é igualmente possível evitar doenças em humanos. Estes 

produtos são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de julho, e são definidos como todas as 

substâncias que são utilizados em animais para curar ou prevenir as doenças animais e seus sintomas.  

Na Farmácia Silva Marques são comercializados alguns produtos veterinários como antiparasitários 

internos e externos e anticoncecionais para animais de companhia, como cães e gatos.
 [5] 

4.3.4. Suplementos Alimentares  

Segundo o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, entende-se por suplemento alimentar como “os 

géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos 

com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida”. 
[6]  

Os suplementos alimentares devem, portanto, ser utilizados como um complemento a uma alimentação 

equilibrada e saudável, como forma rápida e eficaz de suprir alguma necessidade nutricional acrescida. 

Conforme as necessidades, podem ser fontes de vitaminas, minerais, fibras, ácidos gordos e aminoácidos 

essenciais, entre outros. 

No mercado podemos encontrar suplementos para a perda de peso, aumento da concentração e memória, 

aumento da energia, fortalecimento das articulações, entre outros. No dia-a-dia da Farmácia Silva 

Marques constata-se alguma procura destes produtos, sobretudo dos que se destinam ao reforço da 

memória e saúde mental bem como os destinados a fortalecer o sistema imunitário. Este tipo de produtos 

deve possuir dados suficientes que comprovem a sua eficácia e sua composição, pelo que a aplicação não 

exija vigilância médica.  
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Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a três formações da BioActivo®, uma das marcas de 

suplementos mais vendidas a nível mundial.  

4.3.5. Dispositivos Médicos e Artigos de Ortopedia 

Um dispositivo médico é “um instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por estes meios.”, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de junho. Um dispositivo médico pode ser usado em seres humanos para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção. 
[7] 

A Farmácia Silva Marques dispõe de produtos como pulsos e pés elásticos, meias de compressão, 

termómetros, nebulizadores, entre outros que são frequentemente adquiridos pelos utentes. 

 

5. Cuidados Farmacêuticos 

Os farmacêuticos são profissionais de saúde como um elevado grau de responsabilidade decorrente do 

exercício da atividade farmacêutica na prestação de cuidados farmacêuticos com qualidade, eficácia e 

segurança.  

Estes serviços são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro. A farmácia oferece 

uma gama de cuidados e serviços farmacêuticos, nomeadamente, a determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, administração de injetáveis, serviços de podologia. 
[8] 

5.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A farmácia é um espaço de saúde que não só presta serviços no sentido de aumentar o bem-estar 

individual e coletivo dos utentes como já é considerado um local de referência para a obtenção de 

cuidados e conselhos de saúde. 

A Farmácia Silva Marques presta serviços de determinação de parâmetros bioquímicos que incluem a 

medição da pressão arterial, dos níveis de colesterol, glicemia e triglicerídeos, e a determinação do IMC, 

numa balança automática própria. 

 Determinação da Pressão Arterial  
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Para a medição de hipertensão arterial é utilizado um tensiómetro digital de braço, de fácil utilização e 

com um visor que apresenta as leituras dos valores. Antes da medição devem ser adotados procedimentos 

como o repouso do utente entre 5 a 10 minutos, garantir que não foram ingeridas bebidas alcoólicas, 

tabaco e outros estimulantes como o café, na meia hora antecedente à medição. A prática de exercício 

físico também não é recomendada, pois todos estes fatores poderão provocar alterações nos valores de 

tensão arterial. Após obter toda esta informação, inicia-se a medição pela colocação da braçadeira dobra 

do braço do utente, que deve permanecer sentado e em silêncio durante toda a medição. Todo este 

procedimento deve ser realizado num ambiente tranquilo onde o utente se sinta confortável. Uma vez 

obtidos os resultados, é necessário efetuar o aconselhamento ao utente, adaptando o discurso aos 

resultados que são obtidos. 

 Determinação da Glicémia  

A glicémia é determinada com o objetivo de controlar patologias como a Diabetes Mellitus ou prevenir o 

surgimento dessa mesma patologia em pessoas com alguma propensão para o mesmo.  

A medição dos níveis de glicémia é efetuado por punção capilar, considerado um método rápido, simples 

e eficaz. Com o auxílio de um dispositivo medidor digital onde está inserida uma tira reagente, a gota de 

sangue é colocada nesta e obtém-se o resultado em poucos segundos.  

Após a medição, compete ao farmacêutico interpretar os resultados e informar o utente sobre a 

necessidade de mudança de estilo de vida, caso os valores sejam superiores aos valores de referência. São 

considerados níveis normais de açúcar no sangue, valores inferiores a 115 mg/dL quando em jejum e 

valores inferiores a 160 mg/dL 2 horas após as refeições. 

 Determinação do Colesterol e Triglicerídeos 

Nas instalações da Farmácia Silva Marques também é possível determinar e avaliar os valores de 

colesterol total e de triglicerídeos. Para o efeito, a amostra de sangue é obtida por punção capilar e a 

análise decorre no mesmo aparelho digital, com tiras de teste distintas para cada um dos parâmetros. 

A grande maioria dos utentes da Farmácia Silva Marques requisitava a determinação dos valores do 

colesterol total, no entanto, a determinação dos triglicerídeos era o teste bioquímico menos solicitado. Os 

valores máximos de colesterol são fixados em 190 mg/dl, considerando uma situação de 

hipertrigliceridemia quando os valores de triglicerídeos ultrapassam os 150 mg/dl. 

Anualmente, a Farmácia Silva Marques promove vários rastreios de saúde, pelo que tive a oportunidade 

de integrar um rastreio na Escola Básica Manuel António Pina. 
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5.2. Administração de injetáveis 

Cada vez mais utentes recorrem às farmácias para a administração de injetáveis, que corresponde a um 

dos serviços de promoção da saúde que podem ser prestados. Esta atividade só pode ser desempenhada 

por profissionais formados para o efeito. As Deliberações n.º 139/CD/2010 e n.º 145/CD/2010 

regulamentam as condições necessárias à segurança dos utentes e dos farmacêuticos na administração de 

injetáveis. 
[9] [10] 

Na Farmácia Silva Marques, existem farmacêuticas especializadas para a administração de injetáveis, que 

não constem no Plano Nacional de Vacinação. 

5.3. Consultas e Rastreios 

A Farmácia Silva Marques disponibiliza aos seus utentes a possibilidade de realizar rastreios de 

podologia. A podologia é a área da saúde que analisa e investiga o membro inferior e tem como objetivo o 

diagnóstico e a terapêutica das patologias que afetam o pé e as suas repercussões no organismo humano. 

O objetivo deste serviço é acompanhar de perto o utente, aconselhando para melhorar a sua qualidade de 

vida e bem-estar. 

Durante o estágio curricular, como referido anteriormente, tive a oportunidade de integrar um rastreio 

cardiovascular na Escola Básica Manuel António Pina. No entanto, a Farmácia Silva Marques promove 

vários rastreios de saúde ao longo dos anos. Os rastreios pretendem identificar precocemente patologias 

relacionadas com o coração e os vasos sanguíneos. O principal objetivo desta atividade é sensibilizar a 

população para adotar estilos de vida saudáveis e identificar fatores de risco que não estejam controlados 

como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, arritmias, entre 

outros. 

5.4. VALORMED  

A VALORMED tem como missão promover campanhas de sensibilização e comunicação junto da 

população, que incentivem a entrega dos resíduos de medicamentos fora de uso e respetivas embalagens, 

resultando de uma parceria entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. 
[11] 

A Farmácia Silva Marques apoia esta iniciativa e dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, 

sensibilizando e informando os utentes para a separação dos resíduos de medicamentos. 

Ainda, pela primeira vez, a Farmácia Silva Marques apoiou-me durante a realização de uma ação de 

sensibilização relativa à reciclagem de medicamentos, contribuindo desta forma para a educação da 

população nesse sentido. 
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6. Considerações Finais  

O estágio em Farmácia Comunitária foi de máxima importância para finalizar o meu percurso académico, 

na medida em que, apenas mediante esta profissionalização, me foi possível aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Para além disso, permitiu-me ainda compreender melhor o 

papel do farmacêutico, no atendimento ao balcão, que, na realidade não se trata de um simples vendedor, 

mas sim de um profissional qualificado para aconselhar, da forma mais adequada, acerca do tratamento a 

fazer nos diferentes casos de necessidade terapêutica que se impõem. O estágio revelou-se uma 

experiência enriquecedora, que superou as minhas expectativas, tendo-me ajudado a evoluir em vários 

aspetos: não só me forneceu ferramentas indispensáveis para o meu futuro, a nível profissional, como  

também me enriqueceu a nível pessoal, pois permitiu-me aprender a lidar com as mais diversas situações 

e a passar por momentos decisivos, durante todo este período. Por isso, posso dizer que me deu uma 

excelente preparação para poder começar a minha vida profissional 

Por último devo dizer que o papel do farmacêutico está a tornar-se cada vez mais relevante apesar de 

muitas vezes ser descurado. Durante estes 4 meses aprendi a valorizar o sentido de responsabilidade que 

está inerente ao farmacêutico e necessidade de sensibilizar a população para a importância de adoção de 

estilos de vida saudáveis bem como a educação para a utilização racional dos medicamentos. 

 

Parte II: Temas Desenvolvidos 

 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

1. Enquadramento e Objetivos 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um enorme desafio para os sistemas de saúde devido à 

sua prevalência e aos recursos que mobilizam para o seu tratamento. Nas últimas décadas, foi confirmada 

como a principal causa de morte em Portugal, sendo responsável por 30% dos óbitos. 
[12] 

Durante o estágio na Farmácia Silva Marques tive a oportunidade de participar num rastreio 

cardiovascular. O principal objetivo desta atividade foi sensibilizar a população para adotar estilos de vida 

saudáveis e identificar fatores de risco que não estejam controlados, como a hipertensão arterial, diabetes, 

obesidade, dislipidemia, arritmias, entre outros. 

2. Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão associadas a patologias que afetam o coração e os vasos 

sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares). As formas mais comuns das DCV se manifestarem são 

através do enfarte agudo do miocárdio (EAM), do acidente vascular cerebral (AVC) e da doença 
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coronária (DC). Estes podem ser acontecimentos súbitos se a sua deteção for tardia. Este processo 

evolutivo e gradual inicia-se numa idade bastante prematura, pelo que a vigilância médica regular permite 

prevenir, de forma eficaz, o desenvolvimento da aterosclerose.
 [13] 

Em Portugal, o Programa Nacional de Prevenç o das Doenças Cardiovasculares responsabiliza-se por 

promover uma atuaç o planeada e organizada ao longo de todo o sistema de saúde, n o s  evitando as 

DC  mas também diminuindo os malefícios causados por estas.  m dos principais objetivos é reduzir a 

incidência do EAM e AVC, garantindo a terapêutica adequada nos eventos críticos, associada 

principalmente a pessoas com idade inferior a 70 anos. 
[12] 

3. Descrição Fisiopatológica 

As DCV descrevem uma série de condições que afetam o sistema vascular e o coração. Essas condições 

podem incluir a aterosclerose, que corresponde à acumulação de placas de gordura e tecido fibroso nas 

artérias; a arritmia, que remete para a frequência cardíaca irregular; as doenças hereditárias e metabólicas; 

e a insuficiência cardíaca.
 [14] 

A aterosclerose é uma doença inflamatória das artérias que pode desencadear a diminuição ou a obstrução 

do fluxo sanguíneo, podendo provocar um AVC ou inclusive a morte. A fisiopatologia da aterosclerose é 

caracterizada pela inflamação vascular e acumulação de lípidos e células do tecido conjuntivo. É uma 

doença progressiva e generalizada com lesões localizadas no corpo. Deste modo, forma-se 

progressivamente uma placa aterosclerótica composta por cálcio, colesterol, gordura e outros elementos 

presentes na corrente sanguínea. Ao longo do tempo, esta placa forma-se sobre a gordura, endurecendo e 

estreitando as artérias. Deste modo, irá impedir o fluxo normal do sangue e da chegada de oxigénio e 

nutrientes aos tecidos. Assim, se esta camada fibrosa se romper, podem formar-se coágulos de sangue 

que, por sua vez, pode originar derrames e desenvolver tromboses. 

Os tratamentos aprimorados têm vindo a reduzir o número de mortes por doenças relacionadas com a 

aterosclerose. Esses tratamentos também melhoram a qualidade de vida das pessoas portadoras dessas 

doenças, que na adoção de um estilo de vida saudável, previnem a aterosclerose e os problemas que esta 

pode causar. Paralelamente, com cuidados médicos contínuos, problemas futuros podem ser evitados o 

que permitirá viver uma vida longa e saudável.
 [14][15] 

 

4. Fatores de risco 

Os fatores de risco correspondem às condições que se associam a uma probabilidade elevada de 

desenvolver doenças cardiovasculares. Estes podem ser distinguidos em duas categorias: fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis. A principal diferença entre eles é o facto de os primeiros poderem sofrer 

intervenções que controlem a sua influência na vida do indivíduo. São conhecidos como fatores de risco 

modificáveis a hipertensão arterial, o tabagismo, o stress, os diabetes, a dislipidemia 
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(hipercolesterolemia), a obesidade e o sedentarismo. Por outro lado, como fatores de risco não 

modificáveis temos o sexo, a idade e a genética, que inclui o historial familiar de doenças cardiovascular. 

[13] 

Neste contexto deve realçar-se a importância do estilo de vida, do grau de atividade física e do padrão 

nutricional, sendo estes fatores chave no desenvolvimento de doenças. Assim, torna-se fundamental o 

acompanhamento e diagnóstico médico e a participação regular em rastreios para avaliar o risco de DCV 

bem como a sensibilização da comunidade para a adoção de estilos de vida saudáveis.
 [16] 

Os principais fatores de risco cardiovascular são: 

 Sedentarismo 

O sedentarismo corresponde à inatividade física e é um dos principais fatores de risco no 

desenvolvimento de doenças, principalmente a nível cardíaco. Na União Europeia, Portugal é um dos 

países com menores índices de atividade física, contribuindo assim para o risco de ocorrência de DCV. 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a prática de atividade física pode contribuir para a 

prevenção o risco cardiovascular. 
[17] 

 Hipertensão Arterial 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, existem cerca de 2 milhões de hipertensos em Portugal. 

Contudo, segundo a mesma entidade, apenas 50% tem conhecimento de que sofre desta patologia e 

apenas 25% se encontra devidamente medicado. 

A hipertensão arterial (HTA) é clinicamente caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea arterial 

produzida pela força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Uma série de fatores, de ordem 

genética ou ambiental, podem fazer com que a pressão sanguínea aumente, provocando assim o 

aparecimento de lesões nas paredes das artérias. O tecido que compõe as paredes das artérias acaba por 

atrair glóbulos brancos, colesterol e outras substâncias que contribuem para o aumento da espessura e 

diminuição da elasticidade das paredes. Consequentemente, pode ocorrer a formação de coágulos que 

conduzem à obstrução da circulação sanguínea. A aterosclerose, o AVC e outras doenças 

cardiovasculares são possíveis consequências desta obstrução.
 [18] 

Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem uma pressão arterial repetidamente superior ou 

igual a 140 mmHg para a pressão sistólica e/ou 90 mmHg para a pressão diastólica. A pressão sistólica, 

também designada de pressão máxima, ocorre no momento da contração do coração, quando este 

bombeia sangue para as artérias. Já a pressão diastólica, também conhecida como pressão mínima, está 

associada ao momento de distensão e relaxamento do músculo cardíaco. Neste caso, os vasos sanguíneos 

permanecem abertos para a circulação do sangue. No entanto, para doentes como diabéticos ou renais ou 

com uma doença cardiovascular diagnosticada, recomenda-se que tenham valores inferiores a 130/80 

mmHg. 
[19][20] 
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 Tabagismo 

Em Portugal, o consumo de tabaco atinge uma média de 25% da população, com predomínio no sexo 

masculino. Para além do tabagismo causar um grande prejuízo à saúde pública, chegando a provocar dois 

milhões de mortes por ano na Europa, de acordo com a OMS, contribui igualmente para o endurecimento 

e diminuição da elasticidade das paredes das artérias, promovendo assim a aterosclerose. Este fator de 

risco não se aplica apenas ao fumador mas também a todos aqueles que se encontram frequentemente 

expostos ao fumo passivo. É de notar que as doenças cardiovasculares são 2 a 4 vezes mais frequentes nos 

fumadores.
 [13][21] 

 Stress 

O stress é uma resposta fisiológica e comportamental relativamente a um acontecimento que perturba o 

nosso equilíbrio. [12] A ansiedade ou a tensão emocional exagerada pode levar à adoção de maus hábitos, 

como fumar, má alimentação ou ainda o sedentarismo. Este fator de risco provoca uma redução do fluxo 

sanguíneo para o coração e até mesmo arritmias, aumentando a probabilidade de formação de coágulos no 

sangue. Ao contrário dos diabetes, da tensão arterial ou do colesterol, é de salientar que o stress não é 

fácil de avaliar e, consequentemente, torna-se mais difícil estabelecer relações entre o seu grau e o 

aparecimento de DCV.
 [13] 

 Diabetes 

A Diabetes é uma doença crónica caracterizada pela incapacidade da insulina exercer adequadamente os 

seus efeitos. A insulina, hormona produzida pelo pâncreas, é responsável por permitir que a glucose passe 

do sangue para o interior das células. A glucose é uma molécula que provém da transformação dos 

hidratos de carbono pelo organismo e é indispensável ao metabolismo das células do corpo sendo a sua 

principal fonte de energia. Quando o pâncreas não é capaz de produzir insulina em quantidade suficiente 

e/ou a hormona não é capaz de atuar eficazmente podemos afirmar que estamos perante uma caso de 

diabetes.
 [22] 

Sempre que a insulina não atua, o açúcar (glucose) acumula-se no sangue, o que resulta num 

deterioramento progressivo dos vasos sanguíneos. Por esta razão, as DCV bem como o enfarte agudo do 

miocárdio e a morte cardíaca súbita são mais frequentes em doentes diabéticos (sobretudo na diabetes tipo 

II), do que na população em geral. São considerados níveis normais de açúcar no sangue valores 

inferiores a 115 mg/dL quando em jejum (glicemia plasmática em jejum) e valores inferiores a 160 

mg/dL 2 horas após as refeições (glicemia plasmática pós-prandial).
 [13][23] 

Quando o organismo é incapaz de produzir insulina estamos perante Diabetes tipo I. Os portadores desta 

doença têm o sistema imunológico comprometido sendo este responsável pela destruição das células do 

pâncreas, que por sua vez são responsáveis pela produção de insulina. Assim sendo, há necessidade de 

administração de insulina para controlar os níveis de açúcar no sangue. A diabetes tipo I, na maioria dos 

casos, tem origem genética e é mais comum nos jovens. Já a diabetes tipo II surge habitualmente em 
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idades mais tardias e está relacionada com o estilo de vida, como os hábitos alimentares e a falta de 

exercício sendo a mais frequente a nível mundial. Esta caracteriza-se pela produção insuficiente de 

insulina pelo organismo e o tratamento passa pela prática de exercício físico e toma de medicamentos.  

Em Portugal, estima-se que cerca de 13% da população tenha diabetes, ainda que sensivelmente metade 

desconheça que possui a doença. Indivíduos que apresentem esta doença têm 4 vezes maior risco de ter 

um enfarte do miocárdio. Estas são as principais razões pelas quais é fundamental detetar e diagnosticar a 

doença o mais cedo possível. Se o diagnóstico for precoce é mais provável que o indivíduo não sofra de 

DCV.
 [23][24] 

 Dislipidemia e Obesidade 

A dislipidemia é designada como a condição onde os níveis de lípidos no sangue se encontram atípicos. 

Os lípidos são considerados uma fonte de energia essencial para o organismo humano, pois contribuem 

para o normal funcionamento das células. Existem dois tipos de lípidos no sangue: o colesterol e os 

triglicerídeos. O colesterol circula no organismo e é transportado por dois tipos de lipoproteínas; as 

designadas por lipoproteínas de baixa densidade (LDL) ou colesterol “mau” e as lipoproteínas de alta 

densidade  HDL  ou colesterol “bom”. As primeiras, transportam o colesterol dos tecidos para o fígado, 

enquanto as segundas permitem que o colesterol se misture com as células na corrente sanguínea. Com 

isto, pode afirmar-se que um excesso de lipoproteínas de baixa densidade é prejudicial para a saúde, 

sucedendo o oposto com as lipoproteínas de alta densidade, por serem responsáveis pela remoção do 

colesterol das artérias.
 [13][25]

 

A dislipidemia pode manifestar-se pelo aumento dos triglicéridos no sangue, assim como pelo aumento 

do colesterol e ainda pela combinação dos dois fatores, designada de dislipidemia mista. Uma vez que a 

dislipidemia pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo representa, sem dúvida, um fator 

de risco cardiovascular.
 [26]

 Segundo os especialistas da Sociedade Europeia de Cardiologia, os valores 

recomendados de colesterol total e cada um dos seus tipos são: 

→ Colesterol total <190 mg/dL  

→ Colesterol LDL <115 mg/dL  

→ Colesterol HDL ≥ 40 - 45 mg/dL 

Dá-se o nome de hipercolesterolemia à condição caracterizada por valores superiores a 190 mg/dL de 

colesterol total. É sabido que existe uma correlação entre a obesidade e os níveis elevados de colesterol 

total sendo esta considerada uma grande epidemia deste século. As calorias armazenam-se no corpo sob a 

forma de massa gorda, afetando a saúde do indivíduo. Esta condição resulta dos estilos de vida pouco 

saudáveis dos tempos modernos. A falta de exercício físico, o consumo reduzido de legumes e fruta, o 

consumo exagerado de refrigerantes e de refeições pré-cozinhadas são dos fatores que mais têm 

contribuído para esta condição.
 [13][27]

 Os fatores de risco descritos anteriormente são os mais utilizados na 

avaliação de risco cardiovascular. No entanto, todos devem ser analisados e prevenidos em conjunto e não 

isoladamente. Segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 

numa população compreendida entre a faixa etária dos 18 aos 79 anos, mais de metade (cerca de 55%) 
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possui dois ou mais fatores de risco cardiovasculares.
 [13]

 No gráfico seguinte estão apresentadas as 

percentagens relativas aos fatores de risco presentes da população em estudo: 

 

Figura 7 - Gráfico das percentagens relativas aos fatores de risco numa população. Adaptado de 
[13]

. 

 

Estes números demonstram que é necessário persistir na divulgação de informação, na sensibilização e na 

intervenção no combate ao risco das DCV. Em Portugal, as DCV são uma das principais causas de morte, 

pelo que se deve atuar atempadamente sobre os fatores de risco que podem conduzir a graves 

consequências futuras para a saúde.
 [12] 

5. Sinais e Sintomas 

As DCV podem manifestar-se repentinamente e evoluir de forma muito silenciosa. Assim, é necessário 

uma vigilância médica para detetar quaisquer sinais e sintomas, de forma a facilitar o seu diagnóstico. Se 

estes forem detetados atempadamente, podem ser evitadas complicações graves na saúde e, 

principalmente, a morte.
 [13] 

No caso do AVC, os sintomas incluem a perda de força nos membros, alterações da mímica facial, 

dificuldades na visão, perturbações da fala e alterações do estado de consciência. Já no caso do EAM, os 

sinais de alarme incluem a dor constritiva no peito que pode irradiar para os braços, pescoço e costas. 

Esta dor pode provir de um esforço ou até surgir em repouso, associando-se muitas vezes a uma sensação 

de mal-estar, náuseas, vómitos, suores frios e falta de ar. Para estes dois casos em particular é necessário 

intervir imediatamente, contactando os serviços de emergência. O tempo é fulcral para a diminuição do 

risco de morte e aumento da probabilidade de uma boa recuperação funcional.
 [13][28]

 

Existem inúmeros sinais e sintomas associados às DCV, no entanto, os principais estão apresentados na 

figura seguinte: 
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Figura 8 - Sintomas associados às Doenças Cardiovasculares. 

6. Diagnóstico 

O diagnóstico das DCV é efetuado através dos sinais e sintomas que são detetados pela avaliação médica. 

A fase preliminar do diagnóstico passa por recorrer ao historial médico dos antecedentes familiares e do 

paciente, aos fatores de risco e a exames físicos. Os exames mais comuns para diagnosticar as DCV 

incluem análises ao sangue, eletrocardiograma, testes de esforço, ecocardiografia e ressonância 

magnética. No caso do AVC, são elaborados exames complementares como a TAC cerebral e no caso do 

EAM utilizam-se o eletrocardiograma e testes laboratoriais.
 [29] 

Portugal é dos países da União Europeia com maior predominância dos fatores de risco das DCV. Esta 

condição obriga a uma intervenção imediata a nível da prevenção, deteção e correção, implementando 

ações de formação para a sensibilização da comunidade na adoção de estilos de vida saudáveis. Deste 

modo, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) implementou um plano nacional de prevenção e controlo das 

DCV, que contém medidas integradas e complementares que potenciam a redução do risco de 

desenvolver estas doenças na população portuguesa.
 [12]

 A nível Europeu, a probabilidade de uma pessoa 

desenvolver uma doença cardiovascular pode ser avaliada através do modelo Sistemic Coronary Risk 

Evaluation (SCORE). Os profissionais de saúde conseguem assim estimar o risco a 10 anos baseado em 

várias modificáveis (colesterol, pressão arterial, diabetes e tabagismo) e não modificáveis (sexo e idade). 

Este modelo contribui para a intervenção nos fatores de risco mais preocupantes e propõe medidas na 

alteração do estilo de vida, além de possibilitar o acompanhamento e avaliação dos doentes. 
[30][31] 

7. Prevenção 

Anualmente, na União Europeia, são registadas mais de 4 milhões de mortes associadas às DCV. Estas 

matam mais mulheres (55%) do que homens (45%), embora as mortes cardiovasculares antes dos 65 anos 

sejam mais comuns no sexo masculino. 
[32]

 A prevenção é definida como o conjunto coordenado de ações, 
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destinado à população ou especificamente a um indivíduo com o objetivo de eliminar ou minimizar o 

impacto das DCV e as incapacidades associadas.  

A importância da prevenção das DCV é inquestionável e é efetiva ao reduzir o impacto das DCV, 

eliminando comportamentos de risco para a saúde. O peso das DCV pode ser otimizado pela redução dos 

fatores de risco e, como tal, a prevenção primária é uma prioridade e corresponde fundamentalmente à 

tomada de medidas antes que a doença tome lugar. Já a prevenção secundária encontra-se associada ao 

tratamento da doença, com o objetivo de evitar maiores complicações. Ainda pode ser considerada uma 

terceira fase de prevenção, designada de prevenção terciária. Esta destina-se essencialmente a pessoas 

com deficiências, a fim de restabelecer ou melhorar o uso das suas capacidades remanescentes. 
[32][33]

 Para 

prevenir as DCV recorre-se a fatores de proteção, evitando assim o progresso dos fatores de risco. Estes 

fatores de proteção encontram-se ilustrados e resumidos seguidamente: 
[34][35]

 

Tabela 1 - Fatores de proteção e respetivas recomendações para diminuição de risco de Doenças 

Cardiovasculares 

Fator de 

proteção 
Recomendação 

Exercício 

Físico 

Regular 

A prática de exercício deve ser regular e adequada à condição de saúde de cada 

indivíduo. São aconselháveis pelo menos 30 minutos de atividade física moderada 

por dia. Se possível, a intensidade do exercício deve ser aumentado gradualmente. 

Controlo do 

Nível de 

colesterol 

Dieta com poucas gorduras saturadas e colesterol e manter um peso saudável. A 

prática regular de exercício físico também contribui para a diminuição dos níveis 

de colesterol no sangue. 

Controlo da 

Pressão arterial 

Manter um estilo de vida saudável, como a alimentação, a prática de exercício 

físico, não fumar e ter um peso saudável ajuda a ter um nível de pressão sanguínea 

normal. 

Controlo do 

nível de açúcar 

no sangue 

Pessoas com diabetes possuem um maior risco de DCV, apesar de ser possível 

diminuí-lo. Os diabetes também podem ser controlados pela perda de peso e 

prática de exercício físico. 

Controlo do peso 

corporal 

A adoção de hábitos alimentares saudáveis é o fator chave para controlar o peso 

corporal. Recomenda-se a ingestão de fruta, vegetais, fibras e peixe. Deve evitar-

se o consumo de gorduras, açúcar e sal em excesso. 

 

Tabagismo 

O fumo aumenta o risco de pressão elevada, de DCV e ainda de AVC. A melhor 

forma para diminuir o risco de DCV é evitar fumar, que também contribui para a 

diminuição do risco de sofrer ataques cardíacos. 

Stress 

O exercício físico e a meditação têm um efeito positivo no controlo da ansiedade e 

do stress. Atividades físicas como caminhar, nadar, andar de bicicleta, dançar e 

praticar ioga são alguns dos exemplos que ajudam a controlar este fator. 

Moderação 

na ingestão 

de álcool 

O consumo excessivo de álcool afeta negativamente o risco de pressão sanguínea 

corporal, aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames. A ingestão de 

bebidas alcoólicas pode ser feita se realizada com moderação e responsabilidade. 
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8. Tratamento 

O melhor tratamento para as DCV é, inegavelmente, a prevenção. Os tratamentos destas doenças variam 

de acordo com a condição médica de cada pessoa e, por isso, diferentes medidas devem ser adotadas para 

evitar complicações futuras. Em geral, o tratamento para doenças cardíacas inclui: 
[36] 

 Mudanças no estilo de vida: seguir uma dieta com baixo teor de gordura e sódio, praticar pelo 

menos 30 minutos de exercício moderado em vários dias da semana, evitar fumar e limitar a 

ingestão de álcool são alguns dos comportamentos que contribuem para uma vida mais saudável. 

 Medicamentos: se a alteração do estilo de vida for insuficiente, existem medicamentos que, 

previamente prescritos por um médico, controlam a probabilidade de aparecimento de doenças 

cardíacas. Os principais grupos farmacêuticos utilizados para o tratamento das patologias do 

sistema cardiovascular s o os antidislipidémicos, para o controlo do colesterol; antiarrítmicos, 

para tratamento de arritmias; anti hipertensores, para diminuição da tensão arterial e os 

vasodilatadores e venotr picos, para melhorar a circulação sanguínea. 

 Procedimentos médicos ou cirurgia: em último caso, se os medicamentos não forem 

suficientes, é possível que sejam recomendados procedimentos específicos ou, inclusive, 

cirurgia. O tipo de procedimento cirúrgico dependerá do tipo de doença e da extensão do dano da 

mesma. 

 

 

9. Rastreio 

Em termos epidemiológicos, o rastreio é um processo organizado e sistematizado que se traduz pela 

identificação de um estado patológico numa fase ainda assintomática, com o intuito de prevenir ou 

minimizar a progressão da doença numa fase precoce. Os rastreios médicos, também considerados como 

uma prevenção secundária, são uma forma de sensibilização da população para a adoção de estilos de 

vida saudáveis mas, principalmente, para controlar os fatores de riscos.  

Assim e no âmbito do presente Estágio Curricular, foi executada, em parceria com a Farmácia Silva 

Marques,  uma ação de rastreio de riscos cardiovasculares na Escola Básica Manuel António Pina, 

localizada em Oliveira do Douro  (Vila Nova de Gaia).  

Deste modo, foi previamente definida, como população alvo, o conjunto dos pais e familiares dos alunos 

que frequentam a Escola e recorreu-se, para divulgação da ação, a um cartaz alusivo ao evento (Figura 3), 

que foi difundido na própria Escola EB Manuel António Pina e através das redes sociais, nomeadamente, 

através das páginas de Facebook da Farmácia Silva Marques e da própria Escola. 

O rastreio decorreu durante a manhã do dia 20 de janeiro de 2018 e teve a duração de 4 horas, entre as 

9h00 e as 13h00. A população alvo foi, como esperado, os pais e familiares dos alunos que frequentam a 



Relatório de Estágio: Farmácia Silva Marques 

 

 

 

Maria João Costa   28 

 

Escola. Contamos com a adesão de apenas 8 participantes. Os fatores de risco que foram avaliados nesta 

ação foram o colesterol, a glicemia e a hipertensão arterial. Após esta avaliação, os utentes foram 

abordados no sentido de serem aconselhados para a diminuição dos fatores de risco modificáveis, 

mediante a alteração de hábitos de consumo e de atividade física.  

 

Figura 9 - Cartaz alusivo ao evento  

         “Desporto em Família”. 

 

 

Resultados Obtidos 

 

 

Figura 11 – Gráfico dos resultados obtidos no rastreio cardiovascular. 
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Pela análise do gráfico podemos inferir que é maior o número de participantes com valores abaixo dos 

limites de referência do que os que têm valores acima dos mesmos. Esta evidência pode estar relacionada 

com o facto da população em questão ser relativamente jovem ou ainda por realizar uma prática de 

exercício físico regular, sendo, por isso, evidente que esta prática tem um papel fundamental na atenuação 

dos fatores de risco cardiovasculares.  

Tensão Arterial 

Relativamente a este fator de risco, no total dos oito participantes, seis apresentaram valores de pressão de 

acordo com os valores normais. Às pessoas que apresentavam valores superiores a 140/90 mmHg foram 

sugeridos: 

 Alteração nos hábitos alimentares passando por reduzir a ingestão de alimentos de origem 

animal, como carnes vermelhas. Em alternativa, deve optar por carnes magras ou carnes de aves, 

bem como peixe.  

 Evitar os produtos de charcutaria e alimentos pré-cozinhados  

 Não descurar nunca a necessidade da prática de exercício físico com a duração de, no mínimo, 

15 a 30 minutos por dia e pelo menos 4 vezes por semana. 

Glicémia 

Quando o nível de açúcar no sangue foi avaliado, apenas um indivíduo apresentou valores próximos dos 

limites normais de glicemia em jejum. Nenhum dos participantes tinha ainda ingerido qualquer alimento 

pelo que apenas foi considerado o valor de glicemia em jejum. Neste caso o aconselhamento dado incidiu: 

 Na diminuição no consumo de bolos e doces bem como refrigerantes, chocolates e mel;  

 Optar pelo consumo de água em detrimento ao álcool:  

 Lembrei também a importância de não saltar o pequeno-almoço bem como fazer sempre 

refeições de 3 em 3 horas.  

 Devem ser consumidos legumes e hortaliças em grandes quantidades e não é aconselhada a 

ingestão de alimentos de origem animal, como carnes vermelhas. Em alternativa, deve optar por 

carnes magras ou carnes de aves, bem como peixe.  

 Uma medida bastante importante passa por evitar comer fruta isoladamente já que a fruta contém 

um enorme teor de açúcar. 

Colesterol  

Relativamente ao colesterol, os valores encontraram-se quase todos dentro dos limites recomendados, 

com a exceção de dois participantes. Aqui, o aconselhamento foi direcionado para: 
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 A redução do consumo de gorduras e alimentos gordos, dar sempre preferência ao azeite em vez 

de óleo ou manteiga, preferir também os grelhados e cozidos aos fritos e evitar todo o tipo de 

molhos e queijos especialmente os gordos.  

 Incidir na ingestão de alimentos ricos em ómega 3 como o salmão e a sardinha.  

 A fruta, vegetais e cereais integrais também estão incluídos na lista de alimentos aconselháveis 

dado que contribuem para auxiliar na eliminação do colesterol. 

De um modo geral, a adesão ao rastreio foi boa, no entanto poderia ter sido melhor. Na eventualidade de 

serem realizados novos rastreios penso que a atividade deveria ter tido uma maior duração. Outro fator 

que contribuiu para a fraca adesão foi o facto de estarem a decorrer várias atividades em simultâneo, 

fazendo com que os pais dessem prioridade à realização destas com os filhos. Contudo, os participantes 

mostraram o seu agrado e referiram que deveriam ser realizadas mais atividades similares, em prol de 

uma saúde melhor e mais qualidade de vida para a população. 

Mais, durante esta atividade foi sendo divulgada a parceria da Farmácia Silva Marques com a Associação 

de Pais da respetiva Escola, sendo que, quem fizesse parte da Associação poderia beneficiar de 10% de 

desconto na Farmácia. Logo, este rastreio tornou-se uma mais-valia para a Farmácia na medida em que 

esta poderá vir a ter, face à oferta, uma maior afluência de utentes (pais dos alunos). 

10. Conclusão  

A atividade de rastreio desenvolvida no âmbito do estágio curricular desenvolvido na Farmácia Silva 

Marques teve, no âmbito geral, uma adesão positiva. Porém, numa próxima vez que venha a ser realizado 

um rastreio cardiovascular, penso que será importante optar por uma população alvo não tão jovem. 

Contudo, face aos objetivos iniciais, que eram sensibilizar a população para adotar estilos de vida 

saudáveis e identificar fatores de risco que não estejam controlados, como a hipertensão arterial, diabetes, 

obesidade, dislipidemia, arritmias, entre outros, considero que os mesmos foram atingidos, tendo ainda 

havido uma grande demonstração de interesse na participação de rastreios futuros. 

O desenvolvimento de rastreios junto da população, bem como as ações de sensibilização, podem ser 

ferramentas valiosas para a melhoria da saúde pública. Do ponto de vista da Farmácia, este tipo de ações 

permite uma maior aproximação da população, trazendo benefícios para a sociedade e valorizando a 

instituição.  

 

IMPACTO ECOTOXICOLÓGICO DOS MEDICAMENTOS EM PORTUGAL 

1. Enquadramento e Objetivos  

A principal função dos fármacos é auxiliar o organismo, porém a grande maioria pode causar mais danos 

do que benefícios quando a toma é continuada e feita por longos períodos de tempo, uma vez que pode 

levar ao enfraquecimento da energia vital do corpo.  
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Os compostos de utilização farmacêutica compreendem um diverso grupo de substâncias químicas usadas 

na saúde humana, na medicina veterinária e até na agricultura. Muitas destas substâncias possuem baixos 

índices de degradação e podem acumular-se no ambiente. Este facto tem atraído a atenção da comunidade 

científica devido ao enorme impacto sobre o meio ambiente provocando efeitos nefastos no equilíbrio do 

ecossistema e, consequentemente, na saúde humana e animal. 

Os fármacos formam um grupo diversificado de compostos químicos orgânicos bioativos utilizados em 

elevadas quantidades a nível mundial. Estes possuem características e propriedades químicas que, 

inegavelmente, sendo eliminados de forma incorreta influenciam diretamente os ecossistemas de forma 

incontrolável e contínua. 
[37] 

Há uma necessidade urgente de combater esta realidade, logo, se atuarmos na origem do problema, 

aumentando a reciclagem de resíduos de medicamentos, será possível diminuir as consequências que esta 

contaminação acarreta. 

 

 

2. Produtos farmacêuticos mais consumidos a nível nacional 

 

Anualmente são produzidas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário, para efeitos de 

terapia, prevenção, diagnóstico e cosmética, que4 são desenvolvidos para provocar um efeito biológico e 

muitos deles são consumidos regularmente. [38]
 Em Portugal o mercado dos medicamentos tem sofrido um 

aumento considerável, sendo os fármacos mais vendidos o paracetamol, o ibuprofeno e o diclofenac. Este 

aumento está representado nos seguintes gráficos:
 [39]

 

 

 

 

 

Figura 12- Aumento do consumo dos medicamentos genéricos ao longo dos anos. 
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Figura 13 - Aumento do consumo dos medicamentos no ambulatório do SNS ao longo dos anos. 

 

Face a este consumo elevado é de notar que, se não existir um controlo ao nível das embalagens dos 

mesmos, isto irá contribuir para um aumento da poluição ambiental.  

 

3. Fármacos no Ambiente 
 

3.1. Fontes de Contaminação Ambiental 
 

Os resíduos de fármacos possuem uma elevada importância social e económica e, que, se não forem 

eliminados corretamente, podem atuar como poluentes e provocar impactos negativos no ambiente. 

Existem duas vias que permitem o contacto direto dos resíduos de medicamentos com o ambiente: a 

deposição voluntária e a excreção.  

À eliminação incorreta dos resíduos de medicamentos que se encontram fora do prazo de validade ou sem 

utilidade designa-se deposição voluntária. Depois de colocados no lixo comum, os resíduos podem seguir 

dois tratamentos distintos: ser depositados em aterros sanitários ou serem despejados diretamente nos 

sistemas de esgotos (seguindo o mesmo destino que os vazados por excreção).  

A excreção compreende a passagem do fármaco proveniente do organismo para o meio externo, através 

dos órgãos e vias de excreção. Alguns destes órgãos, responsáveis pelo processo, são por exemplo os rins, 

os pulmões, o tubo digestivo e as glândulas lacrimais e salivares. Os medicamentos ainda podem ser 

eliminados através do suor e leite materno, porém em menores quantidades, sendo que a principal via de 

excreção é a via renal. 

O percurso dos resíduos de medicamento encontra-se demonstrado no seguinte esquema: 
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Figura 14 - Trajeto dos resíduos de medicamentos desde a sua origem até ao tratamento. Adaptado de 
[43]

 

De um modo geral, é muito difícil avaliar o impacto dos fármacos no meio ambiente sendo que é quase 

impossível quantificar os fármacos que são depositados no meio ambiente através das duas vias descritas 

anteriormente. Porém, a deposição direta no lixo comum ou no esgoto é mais prejudicial do que a 

excreção corporal, uma vez que os fármacos depositados voluntariamente ainda contêm a atividade 

farmacológica ativa disponível para atuar. 
[40] 

3.2. Ecotoxicologia 

 

A ecoto icologia é o ramo da to icologia que se dedica ao estudo da influência dos produtos tóxicos na 

biosfera, incluindo organismos individuais, populações ou ecossistemas, sem excluir o ser humano. 

Enquanto ciência, a ecotoxicologia requer a compreensão dos princípios ecológicos e de que forma os 

produtos químicos podem afetar indivíduos, populações, comunidades e ecossistemas.  

A avaliaç o da ecoto icidade é efetuada através da utilizaç o de respostas específicas de determinadas 

espécies a produtos tóxicos. No entanto, uma das maiores dificuldades da ecotoxicologia é conseguir 

simular em laboratório o ecossistema real, sob condições controladas e artificiais.
 [41]

 

Para avaliar a ecotoxicidade dos fármacos deve-se avaliar a quantidade que são descartados para o meio 

ambiente, determinar quais os metabolitos encontrados nas águas residuais e determinar ainda qual a 

quantidade de fármacos que é degradada pelas ETAR, avaliar os efeitos biológicos em espécies não-alvo 

e em vários níveis tróficos e, ainda, avaliar a interferência destes resíduos com o nosso organismo através 

da entrada por via dos alimentos e água ingeridos. 

3.3. Impacto em Portugal 

É extensa a variedade de fármacos que tem vindo a ser detetada em todo o país nos vários estudos 

desenvolvidos para quantificar a sua presença no meio ambiente. 
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O primeiro estudo integrado realizado em Portugal para o mapeamento de fármacos no ambiente revelou 

a presença de resíduos de vários medicamentos em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

do país. A investigação, levada a cabo por investigadores da Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Coimbra (FFUC), revelou que o grupo farmacoterapêutico detetado em teores mais elevados foi o grupo 

dos anti-inflamatórios, seguindo-se os antidislipidémicos, os antibióticos e, por último, os ansiolíticos. 
[46]

 

Em estudos realizados no rio Douro e em afluentes e efluentes em território nacional, alguns fármacos e a 

sua respetiva concentração puderam ser detetados, conforme representado na seguinte tabela. 
[44] [45] 

 

 

Tabela 2 - Subgrupos farmacêuticos, fármacos e a respetiva concentração detetada no rio Douro e em 

afluentes e efluentes em Portugal. Adaptado de 
[46] [47] 

Subgrupo 

Farmacoterapêutico 
Fármaco 

Concentração  

(ng.L
-1

) 

Antiepiléticos e  

Anticonvulsivantes 
Carbamazepina 0,37 - 178 

Antidislipidémicos 

Fenofibrato 1,48 - 70,3 

Bezafibrato 0,7 - 331,8 

Sinvastatina 7,8 - 639,5 

Anti-hipertensores - bloqueadores Propranolol 3,18 

Antibacterianos 

ou 

Antibióticos 

Sulfametoxazol 9,14 - 53,3 

Trimetoprim 3,89 - 15,7 

Azitromicina 14,4 - 133,2 

Ciprofloxacina 8,1 - 1300,2 

Anti-inflamatórios não 

esteróides 

Diclofenac 8,7 - 46,0 

Ibuprofeno 404,4 - 505,2 

Analgésicos e antipiréticos Paracetamol 1786,3 - 3324,1 

Benzodiazepinas 

Diazepam 3,65 

Lorazepam 0,8 - 54,5 
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Pelos dados obtidos dos estudos realizados, é absolutamente claro que os ecossistemas estão a ser 

contaminados através de fármacos que n o s o devidamente eliminados pelas ETA ’s. É possível 

também afirmar que, pelo facto de um determinado fármaco não ser detetado no efluente, não significa 

que este tenha sido eliminado na sua totalidade, pois pode ter sofrido uma degradação e ter dado origem a 

metabolitos.
 [44] [45]

 Assim, este trata-se de um problema universal que não se restringe apenas a uma 

determinada classe de medicamentos e zona do país. Os antibióticos ocupam um lugar de destaque, visto 

que para além dos efeitos que podem ter nos seres vivos em geral, podem promover a dispersão de 

resistência a antibióticos. 

Uma vez que o uso de produtos farmacêuticos não pode ser evitado, estes resultados destacam a 

importância desses estudos de monitorização, conforme exigido pelo Decreto de Lei n.º 218/2015, que 

procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece as normas de 

qualidade ambiental no domínio da política da água, transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, no que respeita às substâncias prioritárias 

no domínio da política da água. Esta Diretiva obriga a avaliar os riscos potenciais para o ambiente dos 

medicamentos e a implementação de medidas para atenuar os danos. 
[49] [50] 

3.4. Efeitos dos fármacos 

Os produtos farmacêuticos são considerados um produto de consumo em grande escala, acessível a todas 

as classes sociais. A diversidade de resíduos de medicamentos eliminados por todos os consumidores leva 

a uma contaminação contínua do meio ambiente e, consequentemente, das águas. 
[42]

 Isto pode levar a um 

possível consumo por parte, quer do ser humano, quer dos animais, de água contaminada com estes 

resíduos medicamentosos. 

Os fármacos são desenvolvidos para serem biologicamente ativos e, naturalmente, podem apresentar 

efeitos em organismos terrestres e aquáticos mesmo que apresentem baixas concentrações.
 [43] 

As classes 

terapêuticas que têm vindo a ser testadas são os anti-inflamatórios não esteróides (AINE), analgésicos, 

antipiréticos, antibióticos, hormonas sexuais, antiepiléticos e antidislipidémicos. 
[54]

 

3.4.1. Anti-inflamatórios não esteróides (AINE) 

Este grupo de fármacos encontra-se entre os medicamentos mais prescritos a nível mundial. São ácidos 

fracos que atuam por inibição reversível ou irreversível de uma ou ambas as isoformas das enzimas ciclo-

oxigenase (COX-1 e COX-2). Estas enzimas são responsáveis pela síntese de diferentes prostaglandinas a 

partir do ácido araquidónico. Através da inibição da síntese de prostaglandinas, é possível controlar a 

inflamação, a dor e a hipertermia. Uma enzima ciclo-oxigenase semelhante à COX-2 humana foi detetada 

em peixes, tornando-os um potencial alvo para a contaminação aquática. 
[44]

 

No quadro seguinte encontram-se resumidos os efeitos toxicológicos associados a várias espécies de 

animais relativamente aos AINE mais dispensados: 
[44]

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/342131/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0039
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Diclofenac 

 Alterações citológicas no fígado, rins e brânquias (Truta castanha, Salmo trutta f. fario); 

 Redução dos valores do hematócrito (Truta castanha, Salmo trutta f. fario); 

 Alterações citológicas no fígado, rins e brânquias (Truta-arco-íris, Oncorhynchus mykiss); 

 Lesões renais (Truta-arco-íris, Oncorhynchus mykiss); 

 Bioacumulação no fígado, rins, brânquias e músculo (Truta-arco-íris, Oncorhynchus mykiss); 

 Inibição da reprodução (Alga unicelular, Scenedesmus vacuolatus); 

 Inibição do crescimento (Alga marinha flagelada, Dunaliella tertiolecta) 

Ibuprofeno 

 Aumento acentuado no peso do fígado (Killifish, Oryzias latipes); 

 Aumento da produção de ovos (Killifish, Oryzias latipes); 

 Redução do número de desovas (Killifish, Oryzias latipes); 

 Redução da taxa de crescimento (Mosca aquática, Daphnia magna); 

 Reprodução inibida  (Mosca aquática, Daphnia magna); 

 Estímulo do crescimento (Cianobactéria, Synechocystis sp); 

 Inibição do crescimento (Planta aquática, Lemma minor); 

 Indução significativa de uma resposta antioxidante de defesa (Mexilhão, M. galloprovincialis); 

 Efeito de desregulação endócrina nas gónadas dos machos (Mexilhão, M. galloprovincialis) 

É, portanto, evidente que esta classe de fármacos apresenta efeitos nefastos para o meio ambiente. 

3.4.2. Analgésicos e antipiréticos 

O paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol) é um dos fármacos analgésicos e antipiréticos mais utilizados 

no mundo, pela ampla disponibilidade e pela acessibilidade de custo. 
[51]

 Trata-se de um fraco inibidor da 

enzima ciclo-oxigenase, cujo efeito está associado à formação de metabolitos hepatotóxicos. Tendo em 

conta os estudos realizados, não se verificaram quaisquer efeitos adversos em espécies animais, pelo que 

o paracetamol não representa uma ameaça. 
[44]

 

3.4.3. Antidislipidémicos 

Este grupo de fármacos, caracteriza-se por serem moduladores do metabolismo de lípidos. Um dos seus 

objetivos é diminuir a concentração de colesterol no sangue, daí serem dos medicamentos mais prescritos 

no mercado. Os antidislipidémicos são categorizados em estatinas e em fibratos. As estatinas são 

responsáveis por reduzir o nível de colesterol no sangue pelo bloqueio da enzima 3-hidroxi-3-metil-

glutaril coenzima A redutase (HMG-CoA). Os fibratos são conhecidos pelos efeitos benéficos nos 

triglicerídeos, colesterol de alta  (HDL) e baixa densidade (LDL). Estes atuam nos recetores nucleares 
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ativados de proliferação dos peroxissomas-alfa (PPAR-alfa). A sua função é estimular a produção da 

lipase lipoproteica (LPL), enzima responsável pela hidrólise dos triglicerídeos.
 [53] [54]

  

 

3.4.4. Antibióticos 

Os antibióticos estão inseridos numa classe terapêutica onde a integração da saúde humana e a 

preservação estrutural e funcional do ambiente estão interligadas.
 [44]

 A principal preocupação está 

associada ao desenvolvimento de mecanismos de resistência por bactérias que podem vir a comprometer 

a saúde pública pela ineficácia do tratamento.
 [44]

 

Pelos vários estudos realizados, os efeitos toxicológicos mais comuns, tendo em conta os antibióticos 

mais prescritos, são a inibição do crescimento, da reprodução e ainda toxicidade crónica. 
[44]

  

3.4.5. Beta-Bloqueadores 

Os bloqueadores, também designados por anti-hipertensores, pertencem a uma classe de medicamentos 

que inibe o efeito de substâncias beta-adrenérgicas, como a adrenalina. A adrenalina desempenha uma 

função fundamental no organismo, nomeadamente no sistema nervoso involuntário. Ao bloquear a ação 

do sistema nervoso no coração, esta vai diminuir o ritmo cardíaco.  

Os bloqueadores são principalmente prescritos para condições de pressão alta e ataques de ansiedade. 

Estes atuam para controlar a hipertensão, os ritmos cardíacos anormais, sendo os anti-hipertensores mais 

comuns são o bisoprolol e o propanolol.
[55] [56]

  

Segundo estudos realizados no rio Douro e em afluentes e efluentes em território nacional, os 

bloqueadores   podem causar diferentes efeitos toxicológicos em espécies, tais como, a inibição e redução 

do crescimento, decréscimo na reprodução e alterações estruturais no fígado e nos rins. 
[46] [47]

 

 

3.4.6. Antiepiléticos 

Os fármacos antiepiléticos, ou anticonvulsivos, são medicamentos usados para controlar ou prevenir 

convulsões epiléticas. Esta classe de fármacos atua no sistema nervoso central através do bloqueio dos 

canais de sódio. Os canais de sódio afetam a forma como os sinais elétricos ou as mensagens são 

transmitidas pelo sistema nervoso. Os principais medicamentos anticonvulsivos são a carbamazepina, 

diazepam, gabapentina e levetiracetam. No entanto, só a carbamazepina representa uma ameaça para o 

ambiente, pela sua toxicidade e capacidade de se adsorver nos sedimentos, influenciando os ambientes 

aquáticos. 
[57]

 

Pela análise individual das classes de fármacos, podemos concluir que, de facto, o descarte de 

medicamentos no lixo comum traduz-se em consequências graves no meio ambiente. É de máxima 

importância que medidas sejam implementadas o quanto antes para diminuir estes efeitos. 
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4. Estratégia de intervenção 

Com base num estudo feito em Portugal, foi questionado a um grupo de pessoas o motivo pelo qual não 

entregam os medicamentos na Farmácia ao que a grande maioria respondeu que era por falta de vontade, 

como ilustrado no seguinte gráfico: 
[58]

 

 

Figura 15 - Gráfico ilustrando os motivos pelos quais não são entregues os medicamentos na Farmácia. 

Ao conhecermos os motivos pelos quais as pessoas não dão aos resíduos de medicamentos o destino mais 

correto torna-se mais fácil adotar medidas direcionadas à alteração dos mesmos. 

Uma notícia de maio de 2017 constatou que apenas 12 em cada 100 portugueses descartam corretamente 

as embalagens de medicamentos. 
[59]

 A Associação Ambientalista Zero - Associação Sistema Terrestre 

Sustentável realçou o facto de Portugal ser um dos poucos países da União Europeia a ter uma entidade 

gestora responsável pelo tratamento de resíduos de medicamentos. Esta refere que apenas 12% destes 

resíduos (gerados pelos portugueses) são entregues nas farmácias. 

Torna-se, portanto, urgente insistir numa maior e mais diversificada informação em relação à gravidade e 

os perigos desta contaminação de modo a elucidar a população sobre a forma mais correta de eliminar 

toda a medicação que já não usa bem como as respetivas embalagens.  Uma das medidas a ser tomadas 

passa pela elaboração de campanhas ativas nas farmácias. 

 

4.1. VALORMED 

A VALORMED, sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, tutelada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) e licenciada pelos Ministérios do Ambiente e da Economia para a gestão do Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos (SIGREM), resultou da colaboração 

entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo. 
[11]
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O sistema implementado de entrega de medicamentos fora de validade ou sem utilização, assim como das 

suas respetivas embalagens nas farmácias, contribui para uma redução de resíduos de medicamentos no 

meio ambiente. Nas farmácias estes resíduos são colocados em contentores específicos fornecidos pela 

VALORMED. Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados e entregues aos distribuidores de 

medicamentos que os transportam para as suas instalações, onde são retidos em contentores estanques. 

Posteriormente, são redirecionados e transportados para um Centro de Triagem por um operador de 

gestão de resíduos. No Centro de Triagem os resíduos são separados e classificados para serem entregues 

a gestores de resíduos autorizados responsáveis pelo seu tratamento: 

 - Reciclagem dos materiais de embalagem: caixas, blisters, bulas;  

- Incineração segura com valorização energética dos restantes resíduos. 

Este percurso encontra-se resumido no seguinte esquema: 

 

Figura 16 – Esquema do percurso dos resíduos de medicamentos. 

As taxas de recolha destes resíduos têm vindo a aumentar de ano para ano. Tal facto deve-se às diversas 

campanhas de informação e sensibilização que a VALORMED tem desenvolvido junto dos cidadãos, 

com a participação ativa e empenhada das farmácias. 

4.2. Projeto VALORMED 

Durante o meu estágio curricular abordei os utentes para saber onde colocavam as embalagens de 

medicamentos, bem como os medicamentos fora de prazo de validade. Em relação aos medicamentos fora 

de validade a grande maioria referiu que entregava na farmácia. Em contrapartida, não foi mencionada 

qualquer informação sobre as embalagens de medicamentos. Face a esta atitude questionei onde 

colocavam as embalagens dos medicamentos e os blisters ao que me responderam, despreocupadamente, 

que as descartavam no lixo comum. Este facto deixou-me bastante intrigada e fez-me pensar numa 

medida que pudesse ser tomada para mudar esta realidade.  
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Ao discutir este assunto com a Dra. Clara, responsável pela Farmácia, concluímos que seria pertinente 

realizar uma ação de sensibilização aos alunos da Escola Básica Manuel António Pina (Escola localizada 

próximo das instalações da Farmácia Silva Marques) para que eles ajudassem a transmitir aos pais e 

familiares a importância da reciclagem de medicamentos. A Dra. Clara ainda sugeriu que se entrasse em 

contacto com a Valormed, para que me fosse fornecido algum apoio nesse sentido. Assim, foi solicitado 

material de apoio à ação de sensibilização para as crianças e a Valormed disponibilizou-se para enviar 

material suficiente para todos os alunos da escola. Na escola existem 6 turmas da pré-primária e 16 

turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade, perfazendo um total de aproximadamente 500 alunos. O material 

enviado incluía uma apresentação, um vídeo explicativo, cadernos de atividades Valormed, lápis para 

colorir e panfletos informativos (direcionados os pais dos alunos) e ainda caixas reutilizáveis Valormed 

para colocar as embalagens e medicamentos fora de prazo e posteriormente levar à farmácia.  

Tendo em conta o número de alunos as apresentações foram divididas por turmas e realizadas em 2 dias, 

16 e 17 de fevereiro, respetivamente. Comecei a apresentação por demonstrar onde os medicamentos 

devem ser armazenados, nomeadamente em locais protegidos da luz e da humidade (local seco) e fora do 

alcance das crianças. Lembrei também a importância de os pais verificarem a validade dos medicamentos 

e perguntei onde eram colocados os medicamentos que já estavam expirados. A maior parte dos alunos 

respondeu no lixo doméstico, como seria esperado. No entanto, alguns responderam, acertadamente, que 

deveriam ser entregues na Farmácia. Posteriormente, e com o auxílio de um jogo didático, referi que na 

Farmácia existem contentores da Valormed onde são colocados os medicamentos fora do prazo de 

validade e/ou os medicamentos que já não são usados, medicamentos e produtos para animais domésticos 

(se comprados na farmácia) e ainda embalagens de medicamentos (como a cartonagem, blisters, ampolas, 

frascos e bisnagas). Contudo, nestes contentores não poderiam ser depositadas radiografias, agulhas e 

seringas, termómetros, pilhas, material de penso ou cirúrgico, aparelhos elétricos ou eletrónicos ou 

produtos químicos. De seguida, expliquei todo o percurso destes desde a farmácia até ao seu 

aproveitamento. Informei ainda que podiam levantar uma caixa reutilizável para os resíduos de 

medicamentos na Farmácia e realcei o facto de que se todos entregarmos estes medicamentos/embalagens 

de medicamentos estamos a contribuir para a preservação do meio ambiente.  

No fim da apresentação, informei os alunos que iria decorrer um concurso que consistia na entrega de 

medicamentos expirados/ embalagens de medicamentos na Farmácia Silva Marques. A turma que tivesse 

o maior número de alunos a entregar ficava habilitado a ganhar um prémio simbólico. Este concurso 

estaria em vigor até ao dia 28 de fevereiro. Por último entreguei os cadernos e os lápis juntamente com os 

folhetos informativos para os pais.  

Foi notório o grande interesse por parte alunos visto que, poucos dias após as apresentações, estes 

dirigiram-se prontamente à Farmácia com medicamentos fora do prazo/embalagens de medicamentos, 

acompanhados pelos pais/familiares ou até mesmo do professor/a. Como explicado durante as 

apresentações, os alunos requisitaram caixas reutilizáveis Valormed para colocar os medicamentos nas 
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suas casas. Posso concluir que a ação teve uma excelente adesão tanto por parte dos alunos como dos pais 

que não só ficaram a saber que podiam entregar as embalagens de medicamentos na Farmácia como o 

deviam fazer. 

 

Figuras 17 e 18 - Apresentação da ação VALORMED 

 

Figura 19 - Demonstração da montagem da caixa reutilizável VALORMED na Farmácia Silva Marques 

5. Conclusão 

A preocupação com o destino ambiental dos fármacos é de extrema relevância, pois muito embora estes 

desempenhem um importante papel no tratamento e/ou prevenção de inúmeras patologias, podem induzir 

efeitos indesejados sobre organismos não alvo, tendo um enorme impacto no meio ambiente. É de 

salientar que toda contaminação dos ecossistemas pelos agentes terapêuticos é primordialmente 

antropogénica por isso compete também ao ser humano contribuir para a diminuição da mesma. As 

farmácias, juntamente com as entidades de gestão de resíduos de medicamentos, assumem a 

responsabilidade de sensibilização e esclarecimento dos cidadãos acerca das consequências da incorreta 

eliminação das embalagens de medicamentos.  
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Anexos 

 

Anexo I – Formação Contínua 

  

Formação  Local  Data  Duração  

BioActivo® Coenzima Q10  FSM  27 nov  45min  

BioActivo® Crómio FSM  8 jan  45min  

Omega pharma (paranix, lactacyd, viterra)  FSM  29 jan  45min  

BioActivo® Magnésio e Vitamina D  FSM  5 fev  45min  

GSK- Dor lombar  ANF  5 fev  3h  

Avène® Rosto  Pierre-Fabre  27 fev  3,5h  

Atopia e pele irritada  Pierre-Fabre  7 março  3,5h  

Novidades 2018  Pierre-Fabre  12 março  3,5h  

Avène®  Pierre-Fabre  19 março  7,5h  

Consumer health care  Pierre-Fabre  20 março  3,5h  

Ducray®  Pierre-Fabre  26 março  3h  

Klorane®  Pierre-Fabre  28 março  3,5h  
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Anexo II – Apresentação VALORMED 
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Anexo III – Caderno VALORMED 
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Anexo IV - Folheto informativo VALORMED 
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RESUMO 

 

O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) é a última etapa deste longo percurso académico. O 

estágio no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) traduziu-se numa 

oportunidade de implementar o papel do farmacêutico num contexto hospitalar e compreender a 

importância dos Serviços Farmacêuticos para os cuidados de saúdes prestados aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). O facto de, enquanto estagiária, ter integrado numa equipa de 

trabalho multidisciplinar, possibilitou o contacto direto com a realidade farmacêutica, 

proporcionando uma aprendizagem pessoal e profissional muito enriquecedora. Deste modo, o 

presente relatório descreve, de forma sucinta, a minha experiência durante os dois meses de 

estágio. A realização deste estágio em particular, vem reforçar a abrangência e importância da 

polivalência do farmacêutico na área da Saúde enquanto profissional de saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório incide sobre o estágio hospitalar realizado entre setembro e outubro de 2017, no 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Este foi elaborado no âmbito da unidade 

           ‘E  ág  ’     5º        M        I   g        C ê      F     ê            F            

Farmácia da Universidade do Porto. Atualmente, o CHUC (Figura 1) compreende seis instituições 

diferentes: 

 

 Hospitais da Universidade de Coimbra 

 Hospital Geral (Covões) 

 Hospital Pediátrico 

 Hospital Sobral Cid 

 Maternidade Bissaya Barreto 

 Maternidade Dr. Daniel de Matos 

Em contexto hospitalar, o farmacêutico é integrado nos Serviços Farmacêuticos (SF), no qual 

desempenha funções fundamentais para o bom funcionamento dos serviços de saúde. O intuito deste 

relatório é descrever todas as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, bem como ilustrar o 

funcionamento da unidade dos SF. Uma das metas passou também pela consolidação dos conhecimentos 

adquiridos durante o mesmo.  

O funcionamento dos serviços de saúde depende crucialmente do papel do farmacêutico hospitalar, sendo 

que a expectativa deste estágio contribua para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional de 

saúde. 

 

2. A ATIVIDADE FARMACÊUTICA E O FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

O farmacêutico tem um papel preponderante na comunidade, sendo que o foco principal é o cidadão em 

geral e o doente particular. No caso específico do Farmacêutico Hospitalar, profissional de saúde que 

exerce a sua atividade em contexto hospitalar, deve salientar-se a relevância das responsabilidades que 

acarreta e o dever de assegurar que o circuito dos medicamentos é feito corretamente.  

As suas funções fundamentais consistem na obtenção, preparação e distribuição de medicamentos, a 

gestão do stock e a transmissão de informação científica aos profissionais de saúde e doentes.  

Figura 1 – Fachada exterior do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). 
[1]
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É através do cumprimento de todas as etapas que consegue fornecer ao doente um tratamento com 

eficácia, qualidade e segurança. 

 

3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES 

O objetivo principal dos SF é assegurar a satisfação das necessidades medicamentosas individuais dos 

doentes, aliando o uso racional do medicamento e a qualidade, eficácia e segurança do mesmo. Para isso, 

desempenha funções das quais se destacam a seleção e aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos; aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos mesmos para 

a sua posterior administração; produção de medicamentos; colaboração na elaboração de protocolos 

terapêuticos; colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e muitas vezes na sua posterior 

preparação. 
[2]

 

O farmacêutico pode ainda ter um papel integrante na participação de Ensaios Clínicos (EC), bem como 

na participação em Comissões Técnicas. 

Podem-se então dividir os SF nas seguintes unidades funcionais: 

 

1. Gestão e Organização dos SF 

2. Comissões Técnicas 

3. Aprovisionamento 

4. Informação de medicamentos 

5. Farmacotecnia e Controlo analítico 

6. Distribuição 

7. Ensaios Clínicos 

8. Cuidados Farmacêuticos 

9. Auditoria 

 

Em cada uma destas unidades, o farmacêutico enquanto profissional de saúde, desempenha a sua 

atividade, tendo sempre como objetivo principal a prestação de um serviço de elevada qualidade, centrada 

no doente e com toda a competência exigida. Os SF são integrados por departamentos com autonomia 

técnica e científica, sujeitos a orientação geral pelos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os 

quais respondem pelos resultados da sua atividade. 
[2] 
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4. FARMACOTECNIA E CONTROLO ANALÍTICO 

A área da Farmacotecnia e Controlo Analítico diz respeito à formulação e preparação de medicamentos 

que não se encontram disponíveis no mercado, na dose ou na forma farmacêutica adequadas às 

necessidades específicas de certos doentes, tendo como objetivo primordial, o alcance de uma terapêutica 

personalizada. Este setor é responsável pela produção de medicamentos requisitados pelos diferentes 

serviços do hospital, para doentes em regime de internamento, ambulatório, hospital de dia ou ainda para 

reposição de stocks de alguns serviços clínicos.  

Esta unidade está dividida em 4 setores: Radiofarmácia, Unidade de Preparação de Formulações 

Magistrais, Unidade de Misturas Intravenosas e Unidade de Preparação de Citotóxicos.  

 

4.1. RADIOFARMÁCIA 

No CHUC, a Radiofarmácia é uma área da Farmácia Hospitalar que se situa no Serviço de Medicina 

Nuclear, sendo esta uma especialidade médica de diagnóstico e tratamento, feitos de forma segura e 

indolor. Esta área permite fazer um diagnóstico mais célere das doenças, uma vez que outros métodos 

podem não estar disponíveis, requerer cirurgia ou simplesmente serem muito dispendiosos. Para esse 

efeito, são utilizados radiofármacos, que consistem numa molécula de fármaco ligada a uma pequena 

quantidade de um isótopo radioativo. 
[3][4] 

O tipo de radiofármaco a utilizar depende da zona anatómica que se pretende diagnosticar ou tratar. São 

várias as utilizações práticas, tais como, avaliar a função cardíaca, renal, fazer diagnóstico na doença de 

Parkinson e Alzheimer ou até diagnosticar diferentes tipos de cancro.   

O radionuclídeo, ao transformar-                  áv                    í      (α  β
-
  β

+
 e eletrões Auger) 

 /                    g        γ    X. Q                  f z         g ó            z  -se 

radiofármacos qu                  í                           γ                       õ   (β
+
). O 

decaimento dos mesmos é o que permite a deteção externa, uma vez que dá origem a radiação 

eletromagnética penetrante que atravessa os tecidos e é, então, detetada. As radiaçõ   β   γ  ê        

poder penetrante que as alfa sendo por isso as que causam mais danos biológicos. 
[5][6]

 

O radiofármaco pode ser administrado de duas diferentes formas: oral ou intravenosa. O fármaco, seletivo 

para um determinado local, dirige-se para ele, sendo que depois se deteta a radiação emitida pelo 

radioisótopo usando uma câmara gama. São recolhidas imagens do local em estudo, podendo ser 

convencionais ou tomográficas. 
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Unidades de Radioatividade 

Para quantificar a atividade de um radioisótopo, utilizam-se unidades absolutas, que correspondem ao 

número total de átomos desintegrados por unidade de tempo. A unidade clássica é o curie (Ci) e expressa 

a quantidade de um radioisótopo na qual se desintegram 3,7x10
10

 átomos por segundo. No entanto, a 

unidade do Sistema Internacional é o bequerel (Bq), definido como uma desintegração por segundo. Por 

ser muito pequeno, normalmente o bequerel é substituído pelo megabequerel (MBq), que é igual a 10
6
 

desintegrações por segundo.  

Existem vários equivalentes para a conversão entre curie e as suas subunidades e o bequerel e os seus 

múltiplos, como por exemplo: 1 mCi—37 MBq. Neste caso converte-se um milicurie em megabequerel. 

[7]
 

Proteção radiológica 

A proteção radiológica compreende um conjunto de medidas que visam proteger contra os efeitos 

indesejáveis que a radiação ionizante pode causar.  

As radiações podem ser controladas segundo três parâmetros: barreira, distância e tempo:  

Barreira: Quanto estamos perante um nível de radiação elevado, deve-se ter em conta o parâmetro 

barreira. A nível individual, existem alguns equipamentos que servem de proteção contra a radiação, tais 

como: aventais, luvas e óculos de chumbo, protetores das gónadas e da tiróide e saiotes. A nível coletivo 

existem, nas áreas expostas a radiação, biombos, visores e paredes de chumbo ou até de betão. A escolha 

do material está dependente do tipo de radiação e da atividade da fonte. No CHUC são usadas proteções 

de frascos e seringas, bem como bata e luvas, sendo que as preparações são efetuadas numa câmara 

própria. 

Distância: Uma das medidas preventivas passa por se manter afastado da fonte, daí o uso de pinças na 

manipulação. 

Tempo: A dose acumulada por um profissional de saúde exposto a uma determinada taxa de radiação é 

diretamente proporcional ao tempo em que permanece na área afetada. A dose pode, assim, ser controlada 

pela limitação desse tempo. 
[8]

  

Existem ainda algumas medidas básicas a adotar no laboratório, nomeadamente usar luvas, limpar o 

material e a bancada com álcool, indicar sempre nos rótulos a data, hora e quantidade preparada e lavar as 

mãos antes e após a preparação. Para além disso, é necessária uma medição constante da radiação a que 

somos expostos quando manipulamos radiofármacos, sendo que para isso são usados dosímetros. Após o 

seu uso, os frascos que contêm radionuclídeos são colocados num armário com portas de chumbo ficando 

a decair para posteriormente serem eliminados como medicamento normal. 
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Geradores 

Para a produção de radionuclídeos podem ser usados geradores de radioisótopos. Estes permitem a 

obtenção de radionuclídeos com um tempo de semi-vida curto através de radionuclídeos com um tempo 

de semi-vida longo. Os geradores são compostos na sua maioria por uma coluna de alumina, onde está 

adsorvido o isótopo de tempo de semi-vida longo, pelo que as propriedades químicas dos radionuclídeos 

em questão devem ser distintas, de modo a facilitar a sua separação. O seu decaimento origina o 

radionuclídeo com tempo de semi-vida curto, que vai ser separado por eluição. Deve ser obtido de forma 

estéril e apirogénica. 
[9]

 O gerador 
99

Mo/
99m

Tc é composto por uma coluna cromatográfica empacotada 

com óxido de alumínio (Al2O3). Nessa coluna é depositado o molibdato (
99

MoO4
2-

), que decai a 
99m

TcO4
-
. 

Controlo de qualidade 

Segundo as Boas Práticas Radiofarmacêuticas (BPR), existe um conjunto de parâmetros que devem ser 

avaliados de modo a garantir a qualidade do produto final. Entre eles: apirogenicidade, esterilidade, 

concentração radioativa, pH, pureza química, pureza radionuclídica e pureza radioquímica. 
[10]

 

Realizamos este controlo de qualidade sempre que chega um gerador novo ao serviço.  

 Concentração radioativa  

Através do volume total da amostra, é possível determinar com um medidor de atividade a concentração 

radioativa. O aparelho deve estar devidamente calibrado. Exprime-se em Bq/mL. 

 pH e força iónica  

O pH deve estar próximo do pH sanguíneo, ou seja, de 7,4. No entanto, existe uma margem para a faixa 

de pH, uma vez que o sangue tem capacidade de tamponamento. Deve ser medido com papel indicador, 

de modo a evitar possível exposição/contaminação. É ainda necessário avaliar parâmetros como a 

isotonicidade, força iónica e osmolalidade, por se tratar de preparações, na sua maioria, injetáveis. 

 Pureza química  

Este parâmetro corresponde à presença de alumínio na preparação. Para tal é realizado um teste 

colorimétrico que permite saber se a concentração de alumínio é inferior aos limites predefinidos 

(<5µg/ml). 

 Pureza radionuclídica  

Para determinar este parâmetro avalia-se a presença de 
99

Mo no eluído de 
99m

Tc. Exprime-se pela 

percentagem de atividade do radionuclídeo em relação à atividade total. 
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 Pureza radioquímica 

Fazendo uma cromatografia em camada fina e medindo a atividade de 
99m

Tc no início e no fim da placa 

cromatográfica pode verificar-se se existem impurezas radioquímicas na preparação. As mais comuns nos 

radiofármacos de 
99m

Tc são 
99m

TcO4
-
, ou formas hidrolisadas de 

99m
Tc. Exprime-se pela percentagem de 

atividade na forma química que se pretende em relação à atividade total. 

Imagiologia médica 

No caso das imagens tomográficas existem duas técnicas possíveis: 

 SPECT - Tomografia Computadorizada por Emissão de Fotão Único 

 PET - Tomografia por Emissão de Positrões 

 

Figura 2 – Memory Test and PET Scans Detect Early Signs of Alzheimer's. 
[11] 

No estágio tive oportunidade de preparar os radiofármacos necessários à sua execução. A técnica SPECT 

combina dois componentes: a tomografia computadorizada e o material radioativo. O computador recolhe 

a informação emitida pelos raios gama e traduz para secções transversais bidimensionais. Os 

radioisótopos mais usados nesta técnica são o 
123

I, 
99m

Tc e 
201

Ta. 
[12]

 

Na PET, utilizam-se radioisótopos que emitem um positrão no momento da sua desintegração, tais como 

111
C, 

13
N, 

15
O, 

18
F. Esse positrão é posteriormente detetado para serem formadas as imagens do exame. 

Contudo, por ele se aniquilar rapidamente com um dos eletrões das moléculas, a direção, posição e 

energia do positrão são obtidas indiretamente. Como a aniquilação origina dois raios gama com direções 

opostas, usa-se a direção e o comprimento de onda de ambos para converter nos dados do positrão que os 

originou. Ao haver a emissão de níveis mais elevados de radioatividade, este exame comporta um risco 

superior para os profissionais de saúde, que ficam expostos a fotões de 511 keV de energia, resultantes do 

processo de aniquilação positrão-eletrão. Estes valores conseguem ultrapassar as proteções de chumbo 

usadas pelos profissionais. Na SPECT, este valor é cerca de 4 vezes inferior: 140 keV.
 [6]
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No PET, o radiofármaco mais utilizado é a 
18

F-fluordesoxiglicose (
18

F-FDG) 
[5]

. Permite avaliar inúmeros 

parâmetros tais como a corrente sanguínea, volume sanguíneo, uso de oxigénio, pH dos tecidos, 

metabolismo da glucose e atividade farmacológica. Torna-se muito útil no estudo da evolução de tumores 

malignos. 
[13] 

 

Ao fundir a imagem da câmara gama com a imagem da tomografia computadorizada, este tipo de exames 

permite localizar lesões com maior precisão. 

O Serviço de Medicina Nuclear dos Hospitais da Universidade de Coimbra executa diversas técnicas do 

que se designa por Medicina Nuclear Convencional, tais como cintigrafia, técnicas "in vitro", terapêutica 

e densitometria óssea. Realiza também Tomografias por Emissão de Positrões. 
[14]

 

Cintigrafia: diagnóstico 

A cintigrafia é uma das técnicas da medicina nuclear, sendo que o conceito é semelhante àquele que já 

vimos na imagiologia médica. Utiliza-se uma pequena dose de um radiofármaco, administrado por via 

endovenosa na maioria dos casos, e são detetados os raios gama por ele emitidos usando uma câmara 

gama. Os dados são depois traduzidos em imagens cintigráficas (cintigrafia).  

Existem vários tipos de cintigrafia uma vez que as diferentes composições químicas dos radiofármacos 

levam à acumulação dos mesmos em diferentes órgãos. Assim sendo, pode recorrer-se a esta técnica para 

diversos fins, tais como a deteção de cancro ou a sua disseminação e avaliação da função de órgãos como 

os rins, fígado e tiróide. 
[15]  

Durante o estágio, tive oportunidade de analisar e interpretar cintigrafias renais para avaliar o 

funcionamento dos rins, como por exemplo no caso de patologias infeciosas agudas dos rins. Na figura 

seguinte está representada uma cintigrafia renal estática com DMSA (ácido dimercaptossuccínico). 

 

 

Figura 3 – Cintigrafia renal estática com DMSA. 
[16]

 



Relatório de Estágio: CHUC 

 

Maria João Costa 8 

Radionuclídeos usados no diagnóstico  

De acordo com o que fui aprendendo na Unidade de Radiofarmácia, os radionuclídeos incluídos nos 

radiofármacos para diagnóstico não devem emitir par í      α    β                                      

     v   . D v                                       γ. A     g       f  õ   γ            v -se situar 

entre os 100 e 250 keV, de modo a que não sejam absorvidos pelos tecidos e que as imagens obtidas 

sejam de boa qualidade. O tempo de semi-vida também deve ser adequado. 
67

Ga e 
99m

Tc são exemplos de 

         í                           γ. 
[10]

 O tecnécio metaestável entra na constituição de 90% dos 

radiofármacos usados para diagnóstico devido às suas características físicas. Tem um tempo de semi-vida 

de seis horas, não é muito agressivo para as células do organismo, emite uma energia de 140 keV (que 

está dentro dos valores ideais) e forma ligações covalentes em diferentes partes do organismo, daí 

conseguir migrar para diferentes locais. 

Radiofármacos de perfusão 

Para diagnóstico podem usar-se radiofármacos de perfusão e específicos, sendo que os primeiros 

correspondem à maioria dos radiofármacos de diagnóstico em uso. Os radiofármacos podem ser divididos 

em dois tipos: quentes e frios. No caso dos radiofármacos frios, é necessário, previamente à 

administração, marcar a molécula com um isótopo radioativo. Na tabela 1 estão alguns exemplos de 

radiofármacos preparados no CHUC: 

Tabela 1 – Kits frios. 

Kits frios Funções 

99m
Tc HMDP (Osteocis®) Usado para cintigrafias ósseas 

99m
Tc -tetrofosmina 

(Myoview®) 
Usado na avaliação e localização da isquemia e necrose tecidual no 

enfarte do miocárdio 

99m
Tc -HMPAO (Ceretec®) 

Usado na avaliação da função cerebral, sequelas da trombose bem 

como na marcação de leucócitos para detetar processos infeciosos 

99m
Tc -MAA (MAA®, 

Macrotec®) 
Usado para avaliar a circulação pulmonar 

99m
Tc - MAG3 (Mertioscan®) 

e  
99m

Tc - DTPA 
Indicados na avaliação da morfologia e função renais e na deteção de 

lesões cerebrais e neoplásicas 

99m
Tc-sestamibi (Stamicis®) 

Fornecer informações sobre a circulação sanguínea e funcionamento 

do coração, detetar possíveis anomalias nas glândulas mamárias e 

glândulas paratiróides sobre-reativas 

99m Tc-estanho (Angiocis®) 
Marcação de glóbulos vermelhos: o pirofosfato estanhoso de sódio 

reduz o pertecnetato de tecnécio, ligando-se este às cadeias de globina. 

Serve para avaliar a função cardíaca 
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A designação de radiofármaco quente refere-se aos radiofármacos que já são radioativos, e que por isso 

basta serem administrados para se poder observar a zona irradiada. Temos como exemplo de Kits quentes 

os seguintes: 

Tabela 2 – Kits quentes. 

Kits quentes Funções 

123
I-ioflupano 

(DaTSCAN®) 

Indicado para detetar a diminuição de terminais dopaminérgicos funcionais de 

neurónios do corpo estriado. Com aplicações na doença de Parkinson 

123
I-iobenguano 

(AdreView®) 
Usado na deteção de tumores da crista neural 

 

Radionuclídeos usados no tratamento 

Foram também abordados os radiofármacos mais indicados para tratamento. Neste caso, são aqueles que 

           í          z      (α  β
-
)                         z                           í      β-. A 

    g    áx    β   v                           1100   7400 k V.  

O radionuclídeo deve ser escolhido em função do seu tempo de semi-vida, que se deve coadunar com a 

farmacocinética do radiofármaco e o tipo de tumor em causa. Quando se pretende que a radiação tenha 

                                 í                    í      α      f        . O     -131 e lutécio-177 

são exemplos de radionuclídeos indicados na terapia que emitem partícul   β
-
: 

 131
I - iodeto de sódio: indicado no tratamento do hipertiroidismo e carcinoma papilar e folicular 

da tiróide; 

 177
Lu - lutécio-octreotido: indicado no tratamento de tumores neuroendócrinos por ligação a 

recetores de somatostatina. A sua eliminação renal é bastante elevada, o que pode levar à 

destruição do parênquima renal. Para evitar isso, deve-se saturar o rim com aminoácidos básicos 

antes, durante e depois da administração do radiofármaco. 

 

4.2. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE FORMULAÇÕES MAGISTRAIS 

Nesta unidade são preparados todos os medicamentos manipulados de formulação magistral ou outros 

produtos como soluções alcoólicas para desinfeção/limpeza das salas, como os que não requerem 
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cuidados especiais de manipulação ou proteção, de acordo com as normas de Boas Práticas de Produção. 

É necessário o uso de bata, touca, máscara e luvas para realizar as preparações.  

O esquema de trabalho implica o registo de todos os dados relativos às matérias-primas utilizadas, o 

seguimento de Guias de Produção feitas pelos farmacêuticos do CHUC (de acordo com o Formulário 

Galénico Português) para efetuar as preparações, a sua correta rotulagem e libertação dos lotes.  

Algumas preparações são enviadas para o setor da Distribuição ou para o Armazém central para reposição 

de stocks. As demais são enviadas para os Serviços Clínicos que as requisitam.  

 

4.3. UMIV - UNIDADE DE MISTURAS INTRAVENOSAS 

Na UMIV são preparados manipulados estéreis, tais como ilustrados na Figura 4: 

 

 

Figura 4 – Manipulados estéreis da Unidade de Misturas Intravenosas (UMIV). 

Para limitar a presença de partículas estranhas, agentes pirogénicos e limitar o risco de contaminação 

microbiológica, é necessário recorrer a um espaço que possua os equipamentos necessários e reúna as 

condições de assepsia. Neste caso, é importante que o espaço seja dotado de Câmaras de Fluxo de ar 

Laminar Horizontal (CFLH) ou Vertical (CFLV). Na UMIV, existe apenas um farmacêutico responsável 

pela monitorização e validação das preparações realizadas pelos técnicos de farmácia. 
[17]

 

Nesta unidade são preparados colírios que não existem comercializados, como por exemplo, colírios de 

Soro Autólogo que são preparados em CFLV. Para tal, utiliza-se o soro colhido após centrifugação do 

sangue do próprio doente e cloreto de sódio 0,9%. O facto de estes colírios conterem concentrações 

diluídas de vitaminas e fatores de crescimento que são importantes para a saúde do epitélio corneano 

justifica a sua ampla utilização. Para além disso, apresentam um pH e osmolaridade muito semelhante às 

lágrimas. São mais indicados no tratamento do olho seco após um transplante de córnea ou em úlceras de 

Preparações 

Oftálmicas 

Anticorpos 

Monoclonais 

Nutrição 

Parentérica 

Antifúngicos 

Antivíricos 
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córnea associadas a doenças autoimunes. São preparados 30 colírios de SA, o que equivale a um mês de 

tratamento de um doente. Os frascos devem ser conservados a -20ºC e mantidos ao abrigo da luz, pelo 

que o doente os deve colocar no congelador e retirar um frasco todos os dias, devido ao facto de estes 

terem uma validade de apenas 24h. 

Nesta unidade são ainda preparados antifúngicos que se destinam a doentes em regime de internamento, 

com o objetivo de tratar por via intravenosa infeções fúngicas sistémicas. Caspofungina e micafungina 

são exemplos de preparações antifúngicas realizadas mais frequentemente na UMIV. 

Os antivíricos, assim como os citotóxicos, também são preparados em CFLV, o que permite a proteção da 

preparação bem como do manipulador, que é neste caso o técnico de farmácia. Como exemplo de 

antivírico preparado na UMIV tem-se o Ganciclovir. Após manipulação, a preparação tem estabilidade de 

24 horas e deve ser conservada entre 2 a 8ºC. 

Os agentes biológicos (anticorpos monoclonais) são preparados, essencialmente, para os serviços de 

Reumatologia e de Gastroenterologia e usados no tratamento de doenças autoimunes, como é o caso do 

Infliximab usado na Doença de Crohn e o Tocilizumab usado no tratamento da Artrite Reumatóide. 

Destinam-se a uma administração por perfusão intravenosa. 

Por último, é na UMIV que são preparadas as misturas para nutrição parentérica individualizada. Para 

isso, é necessária a decisão do médico quanto aos constituintes da bolsa (macro e micronutrientes). Essa 

decisão é tomada de acordo com as necessidades do doente e mediante a dupla confirmação do 

farmacêutico. Estas destinam-se, na sua maioria, aos neonatos da Unidade de Cuidados Intensivos no 

Recém-Nascido (UCIRN) da Maternidade Dr. Daniel de Matos. São ainda preparadas bolsas destinadas a 

doentes que necessitem de uma nutrição parental total por não poderem fazer uma alimentação normal no 

dia-a-dia e por isso são preparadas 14 bolsas para que possam ser administradas no domicílio durante um 

período de 14 dias. Neste tipo de preparações é extremamente importante a ordem de adição dos 

componentes por isso, em primeiro lugar é adicionada a fase aquosa (aminoácidos, eletrólitos, glucose, 

oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis) e só então a fase lipídica (lípidos e vitaminas lipossolúveis). 

Desta forma fica garantida total segurança relativamente à presença de incompatibilidades ou 

instabilidade dos componentes da fórmula. Só quando a preparação contém a fase lipídica é que apresenta 

um aspeto leitoso e opaco, por se tratar de uma emulsão lipídica, caso contrário, preparação é uma 

solução límpida e a sua cor depende das vitaminas adicionadas. 
[9]

  

Sempre que são feitas estas preparações é obrigatório que haja controlo microbiológico por isso é 

colocado um pequeno volume da preparação num frasco com meio de cultura e enviado para o laboratório 

de microbiologia para avaliar a presença de crescimento microbiano.  

Nesta unidade consegui acompanhar a preparação das misturas, bem como a validação das mesmas por 

parte do farmacêutico o que me permitiu compreender qual o seu papel.  
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4.4. UPC - UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

A Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) situa-se num edifício separado das restantes zonas dos SF 

(Edifício de S. Jerónimo - Hospital de Dia). Isto deve-se ao facto do número de doentes oncológicos no 

CHUC ser bastante elevado e ainda o grupo farmacoterapêutico dos citotóxicos representar um elevado 

risco. É composta por duas áreas distintas: a zona correspondente à produção e o ambulatório onde ocorre 

a cedência de medicamentos a doentes em regime Hospital de Dia.  

Os fármacos produzidos nesta unidade destinam-se ao tratamento de neoplasias malignas em associação 

com outros tratamentos (como a cirurgia e a radioterapia) ou quando estes não são eficazes. Devido às 

suas características tóxicas, o seu manuseamento deve obedecer a regras de segurança que visem não só 

manter a esterilidade e a estabilidade dos fármacos, para segurança do doente, como também a sua correta 

manipulação, para proteção dos profissionais de saúde. 
[18]

  

Como principais responsabilidades do farmacêutico nesta área podem destacar-se: a validação da 

prescrição médica, elaboração de rótulos e ficha de preparação, procedimentos de acondicionamento, 

validação final das preparações e sua respetiva dispensa. 

Cabe ao farmacêutico verificar se o esquema prescrito é concordante com o histórico terapêutico e com as 

pautas posológicas indicadas para cada situação clínica. Durante a validação de uma prescrição é de 

extrema importância ter em consideração o número de ciclos previstos, a medicação concomitante 

(medicação antiemética, analgésica, antidiarreica) e a pré e pós-hidratação (tipo, quantidade e duração de 

administração). 

 

4.4.1. ZONA DE PRODUÇÃO  

Na unidade de preparação de citotóxicos existe uma sala onde é efetuada a validação das prescrições 

médicas dos ciclos de quimioterapia e onde estão armazenados todos os processos do perfil 

quimiofarmacoterapêutico de cada doente (em breve, estes perfis serão transcritos para o computador de 

forma a que a procura de cada um seja mais rápida e eficaz). Em cada perfil está registada a medicação 

que o doente fez, o que assegura um melhor controlo da mesma. O papel do farmacêutico nesta unidade é 

de extrema importância pelo que este deve ser dotado do total conhecimento dos protocolos oncológicos 

em vigor, para que a validação da terapêutica seja correta. Adicionalmente, o farmacêutico é também 

responsável pelo cálculo e confirmação da dose de fármaco a preparar e administrar e, para tal, é 

importante e fundamental ter conhecimento da superfície corporal do doente. Adjacente a esta sala, temos 

a zona de produção que está dividida maioritariamente em duas áreas, sendo que uma delas é submetida a 
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uma pressão maior do que a outra. Esta diferença de pressões tem como objetivo diminuir o risco de 

contaminação da zona de manipulação.  

Na zona de menor pressão temos todo o material, bem como os fármacos necessários à preparação dos 

citotóxicos. Estes são individualizados em tabuleiros por um técnico de farmácia. Cabe ao farmacêutico 

verificar a validação previamente efetuada bem como confirmar o trabalho do técnico. Depois de 

confirmado, o material é colocado num transfer passando para a zona de maior pressão.  

Há também uma pequena área com equipamento de proteção individual esterilizado (bata, luvas, proteção 

de calçado, touca e máscara) onde ocorre a desinfeção (lavagem das mãos) e proteção antes da entrada na 

zona de maior pressão. Nesta zona, podemos encontrar duas câmaras de fluxo laminar vertical, cada uma 

com um técnico a manipular e um terceiro técnico para ajudar a distribuir o material necessário para tal. 

Está ainda presente na sala um farmacêutico que faz a verificação das preparações e as coloca em 

transfers para serem embalados e distribuídos pelos serviços de internamento ou em transfers que vão dar 

diretamente às salas de administração onde se encontram os doentes já previamente preparados para a 

perfusão.  

Por cada doente, existe sempre a intervenção de, pelo menos, três farmacêuticos em todo o processo, para 

que se consiga fazer um controlo rigoroso e assertivo, assegurando a administração o fármaco correto, na 

dose correta a cada doente.  

Alguns exemplos de citotóxicos preparados na UPC encontram-se na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Exemplos de protocolos para tratamento quimioterapêutico. 

Protocolos Fármacos Doenças 

FOLFOX Ácido Folínico, Fluorouracilo, Oxaliplatina Cancro coloretal 

FOLFIRI Ácido Folínico, Fluorouracilo, Irinotecano Cancro coloretal 

R-CHOP Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina, Prednisolona, Rituximab 
Linfoma não 

Hodgkin 

ABVD Doxorrubicina, Bleomicina, Vimblastina, Dacarbazina Linfoma Hodgkin 

 

4.4.2. AMBULATÓRIO 
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Este Ambulatório dá apoio ao Hospital de Dia e destina-se à cedência de medicação antiemética, 

analgésica e outra medicação adjuvante no controlo dos efeitos adversos resultantes da quimioterapia, 

bem como fatores estimulantes da hematopoiese e antineoplásicos orais. Constam alguns desses exemplos 

na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4 – Exemplos de fármacos cedidos em ambulatório no CHUC. 

Fármacos Efeitos 

Abiraterona/ Bicalutamida Anti-androgéneos 

Ácido zoledrónico Inibição da reabsorção óssea osteoclástica 

Aprepitant/ Granisetrom/ Ondasetrom Anti-eméticos 

Exemestano/ Letrozol/ Anastrozol Anti-neoplásicos; Inibidores da aromatase 

Filgrastrim/ Darbepoetina alfa/ Epoetina alfa Fator estimulantes da hematopoiese 

Folinato de cálcio Agente desintoxicante no tratamento de tumores 

Megestrol Aumento do apetite em doentes oncológicos 

Metamizol Analgesia da dor tumoral 

Prednisolona/ Dexametasona Anti-inflamatório não esteróide 

Vinorelbina/ Vincristina Anti-neoplásicos; Inibidores da mitose (metáfase) 

 

5. ENSAIOS CLÍNICOS 

Neste setor, comecei por ler o Manual Interno onde estão reunidos todos os procedimentos gerais, passos 

e registos a cumprir no decorrer de um EC.  

No Manual de procedimentos do setor de EC dos SF do CHUC está estipulado o   g     : “                

da AIM do medicamento o ónus da prova quanto ao valor terapêutico acrescentado ou à sua equivalência 

     ê        à     v    g       ó    ”. L g     f                                        z        EC    
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novos fármacos ou novas indicações nas melhores condições de qualidade e segurança, atentando sempre 

às questões éticas e aos requisitos das Boas Práticas Clínicas. É, portanto, da responsabilidade dos SF o 

armazenamento e cedência da medicação experimental, dos dispositivos e medicação adjuvante 

eventualmente necessários à realização do ensaio. É também da sua responsabilidade zelar pelo 

cumprimento do protocolo que descreve o ensaio, prestar esclarecimentos acerca do medicamento 

experimental e promover a adesão ao EC, bem como avaliar a exequibilidade financeira de cada um.  

O esquema geral do progresso de um EC, após decisão da sua realização bem como a devida autorização 

da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), compreende a receção do 

Protocolo do ensaio enviado pelo Promotor; reunião de início do EC com o Promotor; preparação para a 

realização do EC; reunião com o Investigador Principal e com outras equipas envolvidas no EC; 

recrutamento (responsabilidade dos investigadores/equipas clínicas que encaminham os participantes para 

os SF) e randomização dos doentes; receção e cedência da medicação experimental; o acompanhamento 

de visitas de monitorização para reconciliação da medicação; recolha da medicação/placebos (e também 

dos dispositivos) e seu processamento (destruição/incineração). Relativamente a este último ponto, os SF 

são responsáveis pela recolha obrigatória das caixas da medicação usada e do remanescente. Durante a 

recolha, uma das farmacêuticas do setor de EC confere todas as embalagens e faz os respetivos registos, 

dialogando com o doente sobre o esquema posológico, de forma a averiguar se este o cumpriu 

corretamente. Depois de verificadas, todas as embalagens seguem para quarentena (área demarcada 

dentro do setor de EC), onde ficam a aguardar a vinda dos monitores de ensaio, que contabilizam toda a 

medicação/embalagens devolvidas e atualizam os seus próprios registos. 
[19] 

Os EC estão divididos em fases consoante o tipo de ensaio, o número de indivíduos e a duração do ensaio. 

No CHUC, a maioria dos ensaios são de fase III. Nestes ensaios são determinadas a eficácia e a segurança 

de um medicamento. A duração pode variar entre 2 e 3 anos, sendo que podem fazer parte do ensaio entre 

100 a 1000 indivíduos. 
[19] 

Durante o estágio pude observar esta cedência bem como os registos. Para além disso, tive a oportunidade 

de assistir a uma primeira visita de um EC cujo objetivo era verificar a eficácia e segurança do ulipristal 

comparativamente ao vilaprisan.  

 

6. DISTRIBUIÇÃO 

Este setor tem como principais funções a distribuição de medicamentos pelas enfermarias dos diferentes 

Serviços Clínicos do hospital a doentes em regime de internamento bem como a cedência a doentes em 

regime de ambulatório.  

A validação de prescrições e de pedidos das enfermarias é feita informaticamente no Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM), havendo sempre a possibilidade de comunicação 

telefónica com os Serviços Clínicos. Deve existir por parte do farmacêutico um registo individualizado da 
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medicação que cada doente recebe enquanto estiver internado ou da medicação fornecida pelo hospital 

em ambulatório. Este registo é de extrema importância já que permite identificar situações de tratamento 

inadequadas, tais como, dose incorreta ou desajustada, duplicação de fármacos, interações entre os 

fármacos, reações adversas, contraindicações, frequências desadequadas, entre outros. Só posteriormente 

pode ser feita a individualização da medicação, por serviço. 

A distribuição é manual ou semi-automatizada, sendo feita pelo Sistema de Distribuição em Dose 

Individual Diária em Dose Unitária (a terapêutica fica assegurada para um período de 24 horas) ou pelo 

Sistema de Reposição de Stocks Nivelados (de acordo com a periodicidade previamente definida).  

A cada farmacêutico compete a validação das prescrições dos doentes de dois ou três serviços, havendo 

assim uma distribuição dos mesmos de forma a assegurar uma melhor monitorização farmacoterapêutica. 

 

 6.1. DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

A distribuição em Regime de Ambulatório surge do facto de existirem determinados medicamentos que 

só são comparticipados na sua totalidade pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) se estes forem 

adquiridos na Farmácia Hospitalar. Este tipo de distribuição permite também assegurar a adesão dos 

doentes à terapêutica, bem como de controlar os possíveis efeitos secundários relativos à mesma. Desta 

forma, é possível garantir uma maior vigilância da medicação de cada doente. Adicionalmente, quando 

não há necessidade de internamento do doente, o regime de ambulatório permite que o tratamento possa 

ser efetuado em casa, reduzindo a probabilidade de contrair possíveis infeções no hospital. 

Cabe ao farmacêutico identificar corretamente o doente e analisar o seu histórico de prescrição. Deve 

verificar quando foi a última cedência e comparar com a prescrição atual, de forma a assegurar que não 

existem incoerências no que toca à cedência da medicação. Posteriormente e tendo como base a posologia 

e tempo de cedência estipulado, o farmacêutico calcula a quantidade de unidades a dispensar. No CHUC 

a medicação é cedida para um período de um mês, salvo raras exceções. A cedência deve ser 

acompanhada de informação pertinente relativa à medicação, como por exemplo, tipo de medicação, 

modo de conservação, posologia, efeitos adversos, possíveis interações, o que fazer aos resíduos finais do 

medicamento e ainda o dia da próxima consulta. O farmacêutico ainda deve clarificar o doente quanto à 

importância da toma correta e contínua da medicação e as consequências que uma toma incorreta pode 

acarretar para a sua saúde. 

Devido à grande afluência de doentes no ambulatório do CHUC, esta cedência deve ser expedita e, para 

isso, este é dotado de um aparelho semiautomático (Consis®) que auxilia o farmacêutico no processo de 

seleção das embalagens dos medicamentos, diminuindo a ocorrência de erros aquando da dispensa. 

No final do dia procede-se ao atendimento dos pedidos programados e agendados, quer via telefónica, 

quer pelo preenchimento dos formulários. O doente, ou alguém por ele devidamente autorizado, pode 
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proceder ao levantamento da medicação no dia agendado. Existe ainda a possibilidade de envio da 

medicação através de transportadoras. 

Ao participar ativamente na cedência da medicação pude verificar que as principais áreas de cedência de 

medicamentos em ambulatório no CHUC são Transplantação (renal, hepática e cardíaca), Insuficiência 

Renal Crónica, Esclerose Múltipla,  Infeciosas e Foro Oncológico. Na área da Transplantação, os 

medicamentos maioritariamente cedidos são os imunossupressores (Everolimus e Tacrolimus) e anti-

metabolitos (Micofenolato de Mofetil e Ácido Micofenólico). Para o tratamento da Esclerose Múltipla o 

medicamento mais vezes cedido é o Fumarato de dimetilo. Em relação à área das doenças Infeciosas 

podemos dividi-la em dois grupos: os doentes infetados com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

e os doentes infetados com o Vírus da Hepatite B e o Vírus da Hepatite C (VHB e VHC, respetivamente). 

Nesta área a terapêutica é mais complexa. Relativamente aos doentes com HIV são cedidos análogos 

nucleósidos inibidores da transcriptase reversa (Emtricitabina/Tenofovir) juntamente com análogos não 

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (Efavirenz). Podem ser também acrescentados à 

terapêutica inibidores da protease (Ritonavir) e inibidores da integrase (Raltegravir). 

 

6.2. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO RESTRITIVA E/OU QUE 

NECESSITAM DE ARMAZENAMENTO ESPECIAL 

Existem determinados grupos de medicamentos que, devido às suas características particulares, estão 

sujeitos a um controlo especial e a uma legislação própria. Neste grupo de medicamentos estão incluídos 

os fármacos estupefacientes e os hemoderivados. Durante o estágio, tive a possibilidade de acompanhar o 

farmacêutico responsável, conhecer este tipo de distribuição e participar nas tarefas inerentes. 

 

6.2.1. ESTUPEFACIENTES 

No CHUC os estupefacientes estão devidamente guardados num armário fechado à chave com acesso 

reservado ao farmacêutico de serviço naquele dia. Visto tratar-se de um tipo de medicação que, se usado 

continuamente, pode causar dependência física ou até psíquica e ainda fenómenos de tolerância, deve 

existir um controlo minucioso do qual o farmacêutico é responsável. Para isso, este valida a prescrição 

dos estupefacientes no SGICM e posteriormente é feito um registo diário dos mesmos, quer para 

reposição de stocks nos diferentes serviços, quer para dose individual unitária (24 horas).  

Caso a prescrição suscite dúvidas e o farmacêutico, por algum motivo, não encontre justificação para a 

toma da medicação deve contactar o médico prescritor. É ainda da responsabilidade do farmacêutico, 

aquando do início do serviço, proceder à confirmação de todo o stock existente no cofre. 
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6.2.2. HEMODERIVADOS 

Como o próprio nome indica, um hemoderivado corresponde a um medicamento derivado de plasma 

humano, por isso a sua distribuição deve ser controlada, tal como, os estupefacientes. A prescrição dos 

hemoderivados deve ser acompanhada pela respetiva justificação para o uso dos mesmos. Esta é feita pelo 

médico num documento específico que posteriormente vai ser validada pelo farmacêutico. É este que, 

depois de confirmar se a justificação é válida, procede à sua distribuição, registando o número da mesma 

bem como o lote e o prazo de válida, assegurando assim total rastreabilidade do hemoderivado. 

 

7. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

O setor dos Cuidados Farmacêuticos visa otimizar a prestação de cuidados de saúde aos doentes do 

CHUC. A farmácia clínica é um conceito que transforma o papel do farmacêutico hospitalar. Este deixa 

de ser apenas um dispensador de medicamentos passando a ter uma intervenção baseada nas condições do 

doente e na melhor forma de utilizar o medicamento de que necessita, sempre com o objetivo de otimizar 

o efeito terapêutico, com os menores riscos possíveis. Para tal, faz-se o acompanhamento de visitas 

médicas, o que permite aos farmacêuticos conhecer de perto o historial clínico dos doentes, as suas 

patologias, observar a sua evolução e assim contribuir para a decisão sobre a melhor utilização da 

terapêutica medicamentosa.  

O tipo de trabalho desenvolvido neste setor exige sólidos conhecimentos de farmacocinética e de 

farmacodinâmica com o objetivo de reduzir drasticamente a morbilidade e mortalidade atribuídas 

diretamente a medicamentos nos hospitais. 

Em alguns serviços clínicos do CHUC, verifica-se a ocorrência de visitas clínicas por uma equipa 

multidisciplinar constituída por médicos, enfermeiros e pelo farmacêutico responsável pelo respetivo 

serviço. Esta equipa multidisciplinar tem o objetivo de providenciar ao doente o melhor tratamento 

possível, acompanhando de perto a sua evolução. Nestas situações, o farmacêutico tem a oportunidade de 

intervir em tempo real, sendo responsável pela promoção e otimização da terapêutica. Espera-se assim, 

que este acompanhamento permita a obtenção de máxima eficácia terapêutica. Além disto, permite 

conhecer alguns pormenores do doente e da sua patologia que podem não estar inseridos ou descritos no 

SGICM.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar uma visita clínica ao Serviço da Unidade de 

Ortopedia com a Dra. Joana Massano e outra ao Serviço da Unidade de Queimados com a Dra. Marisa 

Caetano, ambas experiências muito enriquecedoras, estimulantes e que refletem a valorização do 

farmacêutico enquanto profissional de saúde. Importa referir que o farmacêutico, de modo a cumprir as 

suas funções, avalia previamente a medicação dos doentes e as análises e/ou exames que se encontram 

disponíveis no perfil do SGICM, para que possa fazer uma intervenção assertiva e responsável. 
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No decorrer destas visitas, é dado a conhecer o historial clínico do doente, o diagnóstico, a evolução do 

quadro fisiopatológico e, de forma geral, traça-se o ponto de situação do doente. Estas são realizadas com 

uma periodicidade previamente acordada e permitem ao farmacêutico definir o perfil farmacoterapêutico 

do doente, assegurar a adesão à terapêutica e avaliar a sua segurança, detetando problemas relacionados 

com o medicamento, tais como efeitos secundários e interações medicamentosas. 

 

8. AUDITORIA INTERNA 

Este setor tem como objetivo verificar a atividade exercida nos restantes setores dos SF, de forma a 

garantir a efetiva concretização dos objetivos definidos pela Direção, o cumprimento das Boas Práticas e 

dos procedimentos que regem a atividade da Farmácia Hospitalar. Desta forma, é feita a deteção de 

situações condicionantes ou impeditivas dessa concretização, para assim poder sugerir ou aplicar 

estratégias com vista a eliminar as práticas ineficazes ou reduzir a probabilidade de erros. Cabe também 

aos farmacêuticos que colaboram neste setor, o desenvolvimento de ações de sensibilização nas diferentes 

áreas dos SF, visando atingir um maior aperfeiçoamento dos procedimentos adotados. 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a uma auditoria realizada pela Prof. Doutora Marília ao 

Hospital Pediátrico.  

 

 9. ATIVIDADES EXTRA 

Durante o estágio, foi-me atribuído um caso clínico pela Prof. Doutora Marília para estudar e 

posteriormente apresentar. Essa apresentação encontra-se no anexo I. O estudo consistiu em avaliar a 

medicação prescrita de um doente de internamento do CHUC. Comecei por analisar a terapêutica no 

SGICM e todo o historial clínico do doente: sinais vitais, exames e ainda resultados bioquímicos. Depois 

da análise dos resultados e da verificação do diagnóstico, pude confirmar que a medicação e a posologia 

estavam corretamente prescritas e fiz uma pesquisa das contra-indicações da mesma. 

Analisei ainda um artigo que subsequentemente apresentei à Prof. Doutora Marília com o título 

“C           f CKD-EPI versus MDRD and Cockcroft-Gault Equations to Estimate Glomerular 

F          R        g S      H   zyg    S  k   C    P           S    w    N g    ”   j    j   v      

comparar a taxa de filtração glomerular estimada em doentes nigerianos com anemia falciforme usando 

diferentes equações, nomeadamente Cockcroft- Gault, MDRD (Modification of Diet in renal disease) e 

CDK-EPI (Chronic Kidney disease epidemiology colaboration). A apresentação pode ser encontrada no 

anexo II. 

Ao longo do estágio, o caderno de estagiário fornecido também pela tutora dos estágios no CHUC foi 

preenchido de acordo com as preparações que foram realizadas em cada um dos setores, assim como, as 
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informações acerca da medicação dispensada em ambulatório. Tive ainda a oportunidade de realizar uma 

pesquisa relacionada com novos medicamentos que se encontra no anexo III. 

Por fim, foi-me sugerida a realização se uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats), que consiste numa síntese dos pontos fortes e fracos do Hospital, tais como as oportunidades e 

possíveis ameaças para o mesmo. A respetiva análise encontra-se no anexo IV. 

As atividades extra, complementadas com as atividades farmacêuticas desenvolvidas no decorrer do 

estágio, demonstram e realçam o reflexo de um percurso repleto de novas aprendizagens e consolidação 

de conhecimentos. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estágio curricular em Farmácia Hospitalar deu-me a oportunidade de conhecer a 

realidade profissional de um Farmacêutico no Hospital, bem como, a sua extrema importância. Permitiu 

ainda alertar-me para a necessidade da constante atualização de conhecimentos a que o farmacêutico deve 

estar sujeito, por força da inovação permanente na área das Ciências da Saúde. Durante os cinco anos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas são adquiridos inúmeros conhecimentos técnico-

científicos, e este estágio foi uma ótima oportunidade para os colocar em prática. 

No decorrer do estágio pude colaborar com os múltiplos e diversos setores que constituem os SF. Todas 

as atividades desenvolvidas e conhecimentos transmitidos pelos farmacêuticos do CHUC foram, sem 

dúvida alguma, uma mais-valia para o meu crescimento profissional. 

Desta experiência posso destacar aspetos positivos e negativos, sendo que o aspeto positivo prende-se 

com o fato de que a existência dos SF tem sido garantia de maior qualidade e segurança na prestação de 

cuidados de saúde, mais especificamente na administração de medicação e utilização de outros produtos 

farmacêuticos, quer a nível hospitalar quer a nível das restantes unidades prestadoras de cuidados de 

saúde. Uma ideia pré-existente e que foi reforçada com a realização deste estágio consiste na 

incompreensão pela grande maioria das pessoas, incluindo outros profissionais de saúde, da importância e 

responsabilidade que a nossa profissão acarreta. 

Em conclusão, devo dizer que esta é uma experiência extremamente enriquecedora para a formação de 

qualquer estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, permitindo conhecer mais uma das 

vertentes da profissão embora considere que o período de estágio deveria ter uma maior duração de modo 

a ser possível compreender melhor o papel do Farmacêutico a nível hospitalar. 
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12. ANEXOS 

ANEXO I - CASO CLÍNICO. 
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ANEXO II – ARTIGO CIENTÍFICO. 
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ANEXO III - TABELA DE NOVOS MEDICAMENTOS. 
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ANEXO IV - ANÁLISE SWOT. 

 

 




