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Resumo 
 

Este relatório é representativo da parte final do meu período académico, que termina 

com o Estágio Profissionalizante pondo o estudante pela primeira vez em contacto com o 

mundo do trabalho de forma que possa consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos 

restantes anos da sua vida académica. 

Na primeira parte do relatório, são apresentadas as atividades diariamente realizadas em 

farmácia comunitária, neste caso específico, na Farmácia das Devesas, passando também pela 

descrição da organização de todo o espaço físico da farmácia, pela gestão de stock, dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos e pelos serviços prestados na farmácia. 

Na segunda parte, estão descritos os projetos realizados por mim ao longo do estágio. O 

primeiro, a formação sobre contraceção foi desenvolvido a partir da minha perceção, ao longo 

do tempo de estágio, de que a informação que as jovens que passavam pela farmácia era tinham 

acerca desse assunto era muito escassa ou incorreta. Daí ter-me parecido pertinente realizar uma 

formação aos jovens da escola da zona da farmácia sobre este tema, para tentar esclarecer 

possíveis duvidas e clarificar todos os pontos fundamentais da contraceção. 

O elevado número de utentes com Diabetes Mellitus tipo 2 que diariamente passavam 

pela Farmácia das Devesas fez-me interessar pelo “Desafio Gulbenkian – Não à diabetes!”. Este 

projeto fez-me ganhar maior consciência da crescente quantidade de pessoas em risco de 

desenvolver diabetes e perceber que o Farmacêutico tem um papel fundamental na prevenção do 

desenvolvimento desta doença, bem como no controlo e acompanhamento das pessoas a quem a 

doença já foi diagnosticada.   
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Parte I – Atividades realizadas ao longo do estágio em farmácia 

comunitária  
 

Cada vez mais, a atividade do farmacêutico tende a focar-se mais no cidadão, o que fez 

com que se desenvolvesse serviços de apoio à comunidade servida pela farmácia, passando a 

usar-se mais comummente a designação Farmácia Comunitária por esta razão. O papel do 

farmacêutico comunitário na Saúde Pública tem vindo a tornar-se cada vez mais relevante, 

particularmente nas duas últimas décadas pois adquiriu uma posição privilegiada em diversas 

áreas como, gestão da terapêutica, administração de medicamento, determinação de parâmetros, 

identificação de pessoas em risco, deteção precoce de diversas doenças e promoção de estilos de 

vida saudáveis. (1) 

Este relatório foi desenvolvido no sentido de fazer uma apresentação do funcionamento da 

Farmácia das Devesas (FD), assim como das atividades realizadas e projetos desenvolvidos ao 

longo do estágio em farmácia comunitária. 

  

1. Organização e caracterização do espaço físico da farmácia 

1.1.Direção técnica e propriedade 
De acordo com a legislação em vigor (2), a propriedade da FD pertence à Dra. Irene dos 

Santos Silva Pereira de Sousa enquanto a Direção Técnica da mesma é assumida pela Dra. 

Sónia Maria Silva Pereira de Sousa, sendo, por isso, responsável pela promoção do uso racional 

do medicamento. 

1.2. Localização 
A FD está localizada na Rua Barão do Corvo nº 918, freguesia de Santa Marinha, próxima 

do centro do município de Vila Nova de Gaia. Perto desta, existe um centro de saúde, uma 

escola primária, um lar de idosos, várias clínicas médicas, uma estação de comboios e vários 

estabelecimentos de comércio. Todo este envolvimento aporta uma grande afluência de utentes 

à farmácia, permitindo assim o contacto com diferentes realidades que obriga a uma prestação 

de serviços diferenciada. Grande parte dos utentes da farmácia é habitual, sendo possível fazer 

um acompanhamento mais específico. 

1.3. Horário de Funcionamento 
O horário de funcionamento da FD é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 20h, sem 

interrupção para almoço, e também ao sábado das 9h às 13h. Além do normal horário de 

funcionamento, a FD cumpre serviço permanente, o qual ocorre de 20 em 20 dias. Este serviço 

consiste no prolongamento do normal horário da farmácia até às 9h do dia seguinte, perfazendo 

um período de funcionamento de 24h sem interrupção (2,3). 
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1.4. Recursos humanos 
De acordo com o Decreto-lei 307/2007 (2) a “obrigação de o diretor técnico estar na 

farmácia em permanência e exclusividade pressupõe a indicação de um farmacêutico que o 

substitua nas suas ausências e impedimentos, designadamente nas férias, pelo que a farmácia 

tem de dispor de, pelo menos dois farmacêuticos”. A FD cumpre o requisito consagrado no 

decreto-lei, sendo a sua equipa laboral (Tabela1) constituída por 7 colaboradores. 

 

Tabela 1 -Equipa laboral da FD 

Dra. Irene dos Santos S. P. de Sousa Proprietária 

Dra. Sónia Maria S. Pereira de Sousa Diretora Técnica 

Dra. Ana Clara Rebêlo Farmacêutica Substituta 

Dra. Sara Raquel Silva Farmacêutica 

Deolinda Maria Barata Técnica de Farmácia 

Ana Cristina Pinho Técnica de Farmácia 

Kátia Maria Campota Técnica Auxiliar de Farmácia 

Maria de Fátima Oliveira Auxiliar de Limpeza 

 

 

1.5. Espaços físicos 

1.5.1. Espaço exterior 

A FD encontra-se no rés-do-chão de um edifício habitacional, acedendo-se a esta através de 

uma porta de vidro automática, reunindo, portanto, as condições de acessibilidade necessárias 

para todos os utentes (2). Na fachada pode ler-se “Farmácia das Devesas” e ainda possuí o 

símbolo “cruz verde” luminoso (4). Na porta principal encontram-se também algumas 

informações importantes tais como a identificação da Diretora Técnica, o horário de 

funcionamento, os turnos das farmácias de serviço de Vila Nova de Gaia e um postigo para que 

o serviço permanente seja conduzido com segurança. Ainda na fachada, à direita da porta, existe 

uma montra de vidro com informação sobre os serviços farmacêuticos prestados pela FD e os 

respetivos custos (Anexo I).  

1.5.2. Espaço interior 

No interior, a FD é constituída por 3 pisos. No piso 0 encontra-se a área de atendimento ao 

público, o gabinete de apoio personalizado, a zona de receção de encomendas e de apoio ao 

atendimento, assim como as instalações sanitárias. No piso -1 encontra-se o gabinete da 

Diretora Técnica, o gabinete da proprietária e também o gabinete de podologia e fisioterapia. Já 

no piso -2 encontra-se o armazém, o laboratório, o gabinete do contabilista, o gabinete dos 
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colaboradores e a copa. Assim, a FD cumpre a legislação no que refere às áreas obrigatórias de 

uma farmácia (2). 

 Área de atendimento: Este é o principal espaço de contacto dos utentes com a Farmácia e, 

por esta razão, assume grande importância. Este deve ser adequado ao ato farmacêutico, 

onde se verifique profissionalismo e condições adequadas a uma boa comunicação, assim 

como deve proporcionar aos utentes uma atmosfera acolhedora para que o utente se sinta 

confortável. Neste espaço existe uma área onde se pode circular livremente e também 

visualizar produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura, capilares, 

suplementos alimentares, produtos de higiene oral, produtos de uso veterinário, dispositivos 

médicos, óculos de sol graduados e perfumes. Alguns destes produtos estão sujeitos a 

rotatividade de maneira a despertar a atenção do utente quando este entra na farmácia. Nesta 

área também se encontra uma balança eletrónica que permite a medição do peso, altura, 

índice de massa corporal (IMC). Encontra-se aqui também uma máquina de sistema de 

senhas e uma zona de espera. Mais adiante encontram-se quatro balcões de atendimento 

informatizados atrás dos quais se podem encontrar expostos alguns Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) que também vão sofrendo rotatividade consoante a 

sazonalidade. Atrás dos balcões, encontra-se um móvel de gavetas onde se encontram 

guardados diversos MNSRM e alguns produtos farmacêuticos tais como emplastros, 

analgésicos, pastilhas para a garganta, testes de gravidez, termómetros, seringas, 

compressas, entre outros. A localização dos produtos é um ponto importante uma vez que os 

MNSRM apenas se podem encontrar atrás do balcão e fora do alcance dos utentes (Anexo 

II). 

 Área de apoio ao atendimento e de receção de encomendas: Esta área também é 

designada de área de stock ativo. Nela existem dois grandes móveis com gavetas 

deslizantes. Um é destinado ao armazenamento de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) de marca, ordenados por ordem alfabética, sendo que as duas últimas filas de 

gavetas deste móvel se destinam a guardar xaropes e frascos de suspensões, tanto de marca 

como genéricos, e outros medicamentos de grande volume. Há ainda uma gaveta onde se 

armazenam medicamentos de uso veterinário (MUV), duas destinadas a produtos para 

diabéticos, outras duas para contracetivos, de marca e genéricos, mais duas para 

armazenamento de vitaminas e outros suplementos alimentares e as últimas duas gavetas 

para armazenar produtos de capilares e cremes. Já o segundo móvel destina-se a guardar 

Medicamentos Genéricos (MG) ordenados alfabeticamente pela Designação Comum 

Internacional (DCI); ainda neste móvel existem quatros gavetas para guardar as reservas 

pagas por ordem alfabética do nome do utente que realizou a reserva, de acordo com o mês 

em que a reserva foi realizada. Também nesta área se encontra um frigorífico para 

armazenamento e conservação de medicamentos que exigem refrigeração, ou seja, 
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temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, tais como insulinas, vacinas e colírios. Existe 

permanentemente um termohigrómetro digital, tanto no frigorífico como nos móveis dos 

medicamentos, que permite um correto registo de temperatura e humidade relativa. Existe 

ainda um móvel de prateleiras onde se guardam alguns xaropes não sujeitos a receita 

médica com prazos de validade mais curtos ou que necessitam de ser escoados; também 

neste móvel há uma prateleira destinada a guardar as reservas pagas e outra para as reservas 

não pagas. Esta área funciona também como zona de realização e receção de encomendas e 

possíveis devoluções aos fornecedores e, por esta razão, está equipada com dois computares 

com leitores óticos, telefones e aparelho de marcação de preços (Anexo III).  

Durante o meu estágio, neste local tive oportunidade de guardar os produtos 

encomendados nos respetivos locais, ficando familiarizada com a organização dos móveis e 

do espaço, e também procedi à receção de encomendas e ao tratamento das reservas. 

 Gabinete de atendimento personalizado: este gabinete encontra-se próximo dos balcões 

de atendimento. É nele que procede à medição de parâmetros bioquímicos como glicemia 

capilar, colesterol total, triglicerídeos através de um equipamento fotométrico da Quilaban, 

Callegari®. Também se realiza a medição da pressão arterial (PA), usando um tensiómetro 

Pic Solutions, e a administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação (PNV). Neste gabinete existe um armário onde estão 

guardados todos os produtos e medicamentos necessários à prestação destes cuidados e 

serviços. O utente é também dirigido para este gabinete quando é necessária uma 

comunicação mais confidencial, cumprindo o exposto nas Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF) (Anexo IV).  

Aqui tive a oportunidade de fazer medições de pressão arterial, alguns parâmetros 

bioquímicos acima descritos assim como fazer algum aconselhamento mais pessoal e 

individual aos utentes.  

 Instalações sanitárias: são de uso habitual da equipa laboral. Também são utilizadas pelos 

utentes apenas em caso de recolhas de urinas para testes de gravidez realizados na Farmácia.  

 Gabinete da Diretora técnica: encontra-se no piso -1. É aqui que a Diretora Técnica 

realiza as suas funções de organização e gestão da Farmácia. Por vezes também é usado 

para consultas de nutrição e alguns rastreios (Anexo V). 

 Gabinete da Proprietária: também no piso -1. Este gabinete é o local onde se tratam 

assuntos de gestão e administração da Farmácia (Anexo VI). 

 Gabinete de podologia e fisioterapia: localizado no piso -1. Aqui decorrem consultas de 

podologia e fisioterapia (Anexo VII). 

 Copa: no piso-2. Local reservado às refeições da equipa laboral. 

 Gabinete dos colaboradores: encontra-se no piso -2 e é o local onde os colaboradores 

guardam os seus pertences.  
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 Gabinete do contabilista: localizado no piso-2, é o gabinete onde se trata dos assuntos 

contabilísticos da Farmácia e onde se arquivam documentos contabilísticos.  

 Laboratório: este local é destinado à preparação de medicamentos manipulados e 

preparações extemporâneas. Aqui estão arquivados dossiers onde se encontram as Fichas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados, os Registos de Movimento das Matérias-

primas, as Fichas de Segurança das Matérias-primas, os Boletins Analíticos, os Registos de 

Calibração dos Aparelhos de Medição e algum material de consulta como os Formulário 

Galénico Português (FGP), a Farmacopeia Portuguesa (FP), e outra fontes de informação 

consideradas de acesso obrigatório na cedência de medicamentos, nomeadamente o 

Martindale e o Prontuário Terapêutico (Anexo VIII).  

 Armazém: é o local onde se armazenam os excedentes de medicamentos e outros produtos 

que não é possível na área de apoio ao atendimento ou na área de atendimento. Os 

medicamentos de marca encontram-se guardados separadamente dos medicamentos 

genéricos, ambos ordenados por ordem alfabética. Noutras prateleiras também se encontram 

guardados, separadamente e por ordem alfabética, produtos de venda livre, artigos de 

puericultura e cosmética. Também neste local existe um termohigrómetro digital para 

correta monitorização da temperatura e humidade, que deve estar entre 15-25ºC e 40-60%, 

respetivamente. Todos os termohigrómetros existentes na farmácia são anualmente 

calibrados.   

1.6. Kaizen 
O sistema Kaizen foi implementado em 2015 pela FD de forma a melhorar o serviço 

prestado. Para contextualizar, Kaizen (Kai = mudar; Zen = melhor) é uma filosofia de origem 

japonesa com vista à melhoria contínua que promove o aumento da produtividade, motivação e 

rentabilização de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos de produção ou 

otimização de equipamentos, com o objetivo de conferir vantagens competitivas às empresas e 

instituições públicas (5). De acordo com esta filosofia, na FD todos os espaços encontram-se 

devidamente organizados e identificados e existem documentos criados de forma a normalizar e 

a facilitar tarefas. Tudo isto permite à FD ter uma organização eficiente que origina 

rentabilização do tempo, do atendimento e serviço mais eficiente, diminuindo o erro humano na 

realização das tarefas. 

1.7. Sistema Informático 
O Sistema Informático (SI) implementado na FD é o Sifarma® 2000, sistema este da Glintt, 

empresa pertencente à Associação Nacional das Farmácias (ANF). Este software foi 

desenvolvido para apoiar a farmácia na gestão diária de todos os processos e serviços nela 

realizados tais como realização e receção de encomendas, dispensa de produtos ao utente, 

criação de reservas, gestão de stocks, controlo do inventário, controlo de prazos de validade, 
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devoluções de produtos, consulta de informação sobre medicamentos, consulta de dados 

financeiros, faturação a entidades e emissão de verbetes (6). Para aceder ao sistema, cada 

colaborador possui o seu próprio código de acesso e respetiva palavra-passe para garantir a 

segurança das operações, sendo cada uma delas registada com data, hora e utilizador. No meu 

caso,o código de acesso era “E”. Na FD existem oito terminais informáticos equipados com o 

Sifarma® 2000, sendo que 4 deles se destinam maioritariamente ao atendimento ao público, um 

à realização e receção de encomendas e consulta de informação de apoio ao atendimento, e os 

outros três encontram-se nos gabinetes para tratar de assuntos relacionados com faturação e 

receituário.  

Nos primeiros meses do meu estágio, a FD aceitou ser “farmácia piloto” para testar o modo 

de atendimento do novo sistema informático da Glintt, Sifarma® 2017. O modo de atendimento 

deste novo sistema foi instalado em todos os terminais informáticos e foram criados códigos de 

acesso e palavras-passe para todos os colaboradores, no meu caso era Estagiario1. Para aprender 

sobre o funcionamento do sistema, todos os colaboradores e estagiários realizaram uma 

formação online constituída por vários módulos com desafios incluídos, cada um deles 

correspondente a cada uma das fases do atendimento. Depois de instalado o sistema e a 

formação dos colaboradores terminada, deu-se início à fase experimental do modo de 

atendimento, sempre a par com a utilização do Sifarma® 2000 e com o apoio de uma 

farmacêutica colaboradora da Glintt, a Dra. Joana, que prestava ajuda e apoio nas dificuldades 

aquando da utilização do novo programa.  

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de trabalhar tanto com o Sifarma® 2000 na 

receção de encomendas, criação de reservas, consulta de informação, dispensa de produtos ao 

utente, realização de encomendas, verificação do preço de produtos de venda livre, como com o 

modo de atendimento do Sifarma® 2017, apenas da dispensa de produtos ao utente. 

 

2. Fontes de informação  

A contínua atualização dos conhecimentos é fundamental para a prática farmacêutica e, por 

isso, o acesso à informação é essencial. Para isso é possível a consulta do site da Autoridade 

Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), a consulta do Prontuário 

Terapêutico online, do Centro de Documentação e Informação sobre Medicamentos (CEDIME), 

da ANFonline assim como outras fontes de informação online. Para além destas fontes, é 

possível encontrar informação científica sobre medicamentos no próprio Sifarma®, em fontes 

de informação de acesso obrigatório, Prontuário Terapêutico e FP 9, e em fontes não 

obrigatórias, Índice Nacional Terapêutico, FGP, Simposium Terapêutico, entre outros.  

Durante o meu estágio recorri a algumas destas fontes de informação como o Sifarma, o 

Prontuário Terapêutic, Formulário Galénico Português e o site do INFARMED. 
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3. Gestão de stock  

Uma correta gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento de uma farmácia pois 

permite que a farmácia responda adequadamente à procura dos clientes, evita ruturas de stock 

ou acumulação de produtos em quantidades desnecessárias, com a consequência dos custos que 

isto acarreta. O farmacêutico deve, portanto, gerir os aspetos administrativos, técnicos e 

económicos de forma a satisfazer a procura dos utentes, levando em conta os produtos mais 

procurados, a sazonalidade destes e os medicamentos mais prescritos.  

3.1. Determinação de stocks mínimos e máximos 
A determinação dos stocks mínimos e máximos de medicamentos e restantes produtos é 

feita segundo exigência legal e segundo a procura por parte dos utentes. Como referido no artigo 

3º da Lei nº 11/2012, de 8 de março, “As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no 

mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de 

entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo” (7). 

Cumprindo este requisito, os stocks mínimo e máximo dos produtos são definidos de acordo 

com o histórico de vendas dos últimos 6 meses.  

3.2. Ajustes de stock 
O reajustamento de stock de um produto pode ser feito a qualquer momento. Este 

reajustamento acontece quando, por exemplo, um produto começa a ser publicitado nos vários 

meios de comunicação, prevendo-se um aumento da procura deste pelo público. Outro exemplo 

é quando um produto é descontinuado, prevendo-se assim aumento das vendas de outro produto 

equivalente. Em ambas as situações faz sentido um ajuste do stock do produto em questão. 

Existem outras situações nas quais se fazem ajustes de stock como quando se pretende fazer um 

escoamento de um produto; neste caso faz-se a diminuição do stock de outro produto 

equivalente para conseguir escoar o produto que se pretende. Também se faz ajustes de stock 

quando a quantidade de um produto existente na farmácia não corresponde à quantidade referida 

pelo sistema.   

 

4. Encomendas e Aprovisionamento  

4.1. Realização de encomendas 
Na FD, as encomendas são fundamentalmente realizadas por duas vias: diretamente aos 

laboratórios ou via armazenista. As encomendas feitas diretamente aos laboratórios são 

realizadas por nota de encomenda através de delegados de informação médica dos laboratórios 

em questão ou através de plataformas conseguindo, desta forma, a aquisição de maiores 

quantidades de produto, em conjunto com bonificações ou descontos. Já os medicamentos 

recebidos ao longo do dia, os que são recebidos nas designadas “encomendas diárias”, provêm 

de armazenistas. Os principais armazenistas com quem a FD trabalha são a Alliance Healthcare 
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e Cooprofar Medlog (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia). Estas encomendas são 

geradas automaticamente pelo sistema Sifarma 2000®, via farmalink, de acordo com os stocks 

mínimo e máximo dos produtos, sendo depois ajustadas e aprovadas por um colaborador. As 

encomendas a armazenistas permitem uma mais rápida e frequente aquisição de produtos. No 

entanto, estas são realizadas em horários fixos e a receção é feita de acordo com a hora à qual 

foi realizada a encomenda. Para além deste género de encomendas, ainda é possível contactar 

diretamente estes fornecedores, quer por via informática (via farmalink) quer por via telefónica, 

de modo a encomendar um determinado produto, em caso de rotura prévia de stock ou pedido 

específico de um utente. Este caso é denominado como “encomenda instantânea”, que pode ser 

associada ao transporte das encomendas diárias. Encomenda por “Via Verde” é outro tipo de 

encomenda que permite encomendar produtos abrangidos pela Deliberação nº 1157/2015, de 4 

de junho.  

A FD tem ainda a possibilidade de adquirir produtos através de compras de grupo. Isto 

acontece porque a FD está integrada num grupo de farmácias que realizam compras em 

conjuntos de forma a obter melhores condições de compra. Os produtos adquiridos em grupo 

ficam disponíveis numa plataforma da Alliance Healthcare criada para esse fim.  

Durante o meu estágio tive oportunidade, assistir à realização de encomendas diárias, 

assim como de realizar várias encomendas instantâneas ou por Via Verde através do sistema 

informático, e por via telefónica quando, durante o atendimento, o utente solicitava um produto 

que não estava disponível no stock da farmácia. 

4.2. Receção e conferência de encomendas 
Cada encomenda entregue à farmácia é acompanhada de uma fatura, original e duplicado, 

enviada pelo fornecedor. Na altura de receção da encomenda, deve verificar-se a integridade dos 

produtos rececionados e conferir se estes correspondem aos produtos encomendados. Para fazer 

a receção dos produtos, faz-se a leitura ótica do código de barras cada produto, verificando, 

simultaneamente, o estado da embalagem, o Prazo de Validade (PV) e se existe alguma reserva 

associada ao produto. Caso o PV do produto rececionado seja superior ao PV que o SI assume, 

não se faz qualquer alteração. Por contra, caso o produto em receção tenha um PV inferior ao 

apresentado pelo SI, é necessário fazer a atualização da data de validade no SI e garantir que 

este produto é escoado primeiro, guardando-o mais à frente na gaveta. Os produtos com uma 

reserva associada encontram-se assinalados no SI na coluna de situação com um “R”, sendo que 

esta reserva pode estar paga ou não. No final da leitura ótica de todos os produtos da 

encomenda, a listagem dos produtos é organizada por ordem alfabética e os respetivos Preços de 

Venda à Farmácia (PVF) são atualizados no SI de acordo com o indicado na fatura. Só é 

possível terminar a receção da encomenda se o valor total apresentado no SI corresponder ao 

valor total da fatura. Se houver produtos que foram encomendados mas não foram recebidos, 
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realiza-se a transferência destes produtos para outro fornecedor, de modo a evitar roturas de 

stock. Na presença de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes na 

encomenda, é requerida a gravação do número de requisição para finalizar a receção da 

encomenda. Por fim, a fatura da encomenda é arquivada. 

Durante o estágio, recebi várias encomendas, o que me proporcionou um maior 

conhecimento dos produtos mais vendidos na FD. Assisti também à correção de algumas 

irregularidades que tiveram que ser corrigidas por contacto direto com o fornecedor (p.e. 

produto faturado em falta e produto recebi que não foi encomendado).  

4.3. Sistema de Reservas 
Na FD existe um sistema de reservas através do Sifarma 2000 ® que é utilizado quando o 

produto solicitado pelo utente não se encontra disponível no stock da farmácia. Assim, no ato da 

venda, sempre que é solicitado um produto cujo stock é nulo, o SI pergunta automaticamente ao 

operador de deseja criar uma reserva do produto. Em função de uma resposta afirmativa, é 

realizada uma reserva no SI com o nome do utente e produto reservado e este pode optar por 

pagar de imediato o produto, originando uma Reserva Paga ou apenas pagar no ato de entrega, 

Reserva Não Paga. São emitidos dois talões de reserva, um para o utente, outro para uso da 

farmácia, sendo este último anexado ao produto aquando da sua receção, e o produto é 

armazenado em locais distintos destinado aos dois tipos de reserva. Para o utente proceder ao 

levantamento de uma Reserva Paga, deve deslocar-se à farmácia acompanhado do seu talão de 

reserva e solicitar a “Senha C”, uma senha destinada unicamente ao “Levantamento de Reservas 

Pagas”. No momento de entrega da Reserva Paga ao utente, o colaborador deve finalizar a 

entrega informática do produto no SI também, ficando o estado da reserva associado como 

“dispensado”. No caso de Reservas Não Pagas, após a leitura ótica do produto reservado, 

associa-se a reserva guardada no SI à linha do produto para ser possível realizar a dispensa 

deste. 

Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de realizar tanto Reservas Pagas como 

Reservas Não Pagas, assim como dispensá-las. Também anexei os talões de reserva aos 

respetivos produtos, armazenando-os depois na gaveta de Reservas Pagas ou no móvel de 

Reservas Não Pagas, conforme fosse o caso.  

4.4. Marcação de Preços 
A legislação atualmente em vigor no que diz respeito aos preços e às margens de 

comercialização dos medicamentos e produtos na farmácia estabelece a obrigatoriedade de 

indicação do Preço de Venda ao Público (PVP) na rotulagem dos medicamentos (8). Os 

MNSRM não comparticipados, MUV, dispositivos médicos, produtos de Dermofarmácia e 

Cosmética e produtos de Puericultura são alguns exemplos de produtos sem PVP definido na 
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embalagem em que o PVP é automaticamente definido pelo SI da farmácia, após introdução do 

preço de venda à farmácia e da margem de lucro. 

4.5. Armazenamento e controlo de prazos de validade 
O armazenamento é a etapa que se segue à receção das encomendas. O armazenamento de 

qualquer medicamento ou produto de saúde é efetuado segundo o princípio “First Expire, First 

Out” (FEFO), de forma a promover o correto escoamento de stock e a facilitar a dispensa de 

produtos com menor PV em primeiro lugar. Esta regra deve ser sempre respeitada com exceção 

dos produtos que não possuem PV. Nestes casos, aplica-se o principio “First In, First Out” 

(FIFO). Quanto ao armazenamento de produtos que requerem condições especiais de 

temperatura, este torna-se prioritário e, por essa razão, a atenção do colaborador é 

primeiramente dirigida para os medicamentos termolábeis que são armazenados no frigorífico 

(p.e. insulinas e vacinas), a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os medicamente psicotrópicos 

e/ou estupefacientes (p.e. buprenorfina) são armazenados separadamente dos restantes numa 

gaveta específica, fora da vista e do alcance dos utentes. O local de armazenamento dos 

restantes MSRM e MNSRM deve apresentar condições adequadas, ou seja, uma temperatura 

ambiente inferior a 25ºC, humidade relativa abaixo dos 60%, assim como luminosidade e 

ventilação adequadas. Os produtos de venda livre são normalmente expostos em zonas da 

farmácia com maior visibilidade para o utente como lineares, expositores e gôndolas na área de 

atendimento ao público, no balcão ou atrás do balcão. 

O controlo dos PV realizado aquando da receção das encomendas é acompanhado da 

emissão mensal de uma lista com os produtos cuja validade expira nos dois meses seguintes. 

Assim, é necessário procurar esses produtos e confirmar se o PV que consta na embalagem 

corresponde efetivamente ao referido na listagem. Caso isso aconteça, esses produtos devem ser 

separados e colocados num contentor para posterior devolução ao fornecedor. Caso contrário, 

faz-se a correção do PV no SI.   

4.6. Matérias-primas e reagentes 
As matérias-primas e reagentes que se destinam à produção de medicamentos manipulados 

e preparações extemporâneas são encomendadas da mesma forma que os demais produtos e são 

armazenadas em local próprio no armazém. A encomenda faz-se acompanhar da cópia da fatura 

e do respetivo boletim de análise, conforme a legislação em vigor (9).  

4.7. Devoluções 
Por vezes dá-se a necessidade de efetuar a devolução de um produto como, por exemplo, 

no caso de embalagens danificadas ou incompletas, receção de um produto diferente do 

encomendado, receção de uma quantidade de produto superior à encomendada, produtos cujo 

PV está a terminar, retirada de um determinado lote do mercado por indicação do laboratório 

que o comercializa e recolha voluntária ou suspensão imediata de comercialização decretada 
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pelo INFARMED (associadas a inconformidades encontradas num lote de determinado 

medicamento, comercialização não autorizada, entre outros motivos). As devoluções são 

realizadas através do SI, sendo processada após indicação do armazenista para o qual se destina 

a devolução, o produto em questão, a quantidade, o número da fatura e o motivo da devolução. 

Em seguida, a nota de devolução é emitida em triplicado e a terceira via permanece na farmácia, 

enquanto as restantes são carimbadas, assinadas e enviadas juntamente com o produto. Quando 

o armazenista ou laboratório aceita a devolução, esta é regularizada procedendo à troca do 

produto ou à emissão de uma nota de crédito. Se a devolução for negada, o produto regressa à 

farmácia, é colocado no VALORMED, sendo considerado um quebra contabilística. As 

devoluções de medicamentos estupefaciente e/ou psicotrópicos são enviadas e rececionadas 

separadamente dos outros produtos. 

Durante o tempo de estágio, pude presenciar algumas devoluções aos fornecedores, 

assistindo também ao seu processo de regularização. 

 

5. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 

De acordo com as Boas Práticas de Farmácia, a cedência de medicamentos é definida como 

o ato profissional em que o farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes, mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica (10). Ao fazê-lo, o farmacêutico deve avaliar a medicação dispensada, com vista à 

identificação e resolução de Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), protegendo 

o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação (RNM). Como último 

profissional de saúde a contactar com o utente antes do início do tratamento, o farmacêutico é 

também responsável por transmitir a informação oral e escrita para o correto uso dos 

medicamentos de modo que o utente consigo retirar o máximo benefício da terapêutica.  

5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
MSRM, segundo a legislação em vigor que estabelece o regime jurídico dos medicamentos 

de uso humano, é todo o medicamento que cumpra pelo menos uma de quatro condições: “a) 

poder constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) poder 

constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) conter substâncias, 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar e d) destinar-se a ser administrados por via parentérica” (11,12).  

5.1.1. Prescrição Médica 

A dispensa de MSRM é da exclusiva responsabilidade das farmácias, só podendo ocorrer 

mediante a apresentação de receita médica (13,14). De forma a melhorar a qualidade da 
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prescrição de medicamentos, esta inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, dissociando, assim, marcas de 

medicamentos ou patologias e incentivar a utilização de MG, possibilitando aos utentes acesso a 

medicamentos mais baratos e favorecendo a redução dos encargos com a terapêutica. Por 

conseguinte, o utente passa a ter direito de opção sobre o medicamento que adquire pois tem a 

possibilidade de escolher qualquer um que pertença ao mesmo GH, ou seja, ao conjunto de 

medicamentos com a mesmo composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um MG existente 

no mercado (13, 15). No entanto, as justificações técnicas apresentadas pelos médicos podem, 

em casos excecionais, impedir o direito de opção do doente, tais como: 

 Exceção a) do art. 6º.: Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED. 

 Exceção b) do art. 6º. – Reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial. 

 Exceção c) do art. 6º. – Continuidade de tratamento superior a 28 dias: Prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias.  

No caso da exceção c) do art. 6.º, o utente pode optar por um medicamento com PVP igual ou 

inferior ao do medicamento prescrito, enquanto as exceções a) e b) do art. 6.º não permitem que 

o utente exerça o seu direito de opção (13,14). Na ausência destas exceções, a prescrição por 

DCI pressupõe sempre a dispensa de um dos 5 medicamentos mais baratos, exceto quando o 

utente tem preferência por um de preço superior (14). Assim, a farmácia deve ter disponíveis 

para venda, 3 dos 5 medicamentos mais baratos e pertencentes ao mesmo GH. Hoje em dia, a 

prescrição de todos os MSRM por via eletrónica é obrigatória, incentivando assim a 

informatização do sistema de saúde, estimulando a comunicação entre os diferentes 

profissionais de saúde e diminuindo o risco de erro ou má interpretação da prescrição médica 

(15). Contudo, há casos em que a prescrição eletrónica não é possível e em que a justificação 

para o recurso a uma receita manual é válida, sendo necessária a menção a uma das exceções: a) 

falência do sistema informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor, previamente 

confirmada e validade anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) prescrição ao 

domicílio; e d) outras situações até um máximo de 40 receitas por mês (14). Na verdade, a 

receita médica pode assumir uma de três apresentações: receita manual, receita eletrónica 

materializada e receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel (16). No caso de 

receitas eletrónicas materializadas ou receitas manuais, podem ser prescritos até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde em cada uma, em que o número total de embalagens 
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prescritas não pode ultrapassar o limite de dois por medicamento ou produto, nem o total de 

quatro embalagens. Já nas receitas eletrónicas desmaterializadas, é possível prescrever 

medicamentos e produtos de saúde distintos em linhas de prescrição distintas, em que cada uma 

delas só pode incluir um produto, até um máximo de duas embalagens de cada. A prescrição de 

quatro embalagens iguais por receita médica é possível quando os medicamentos se apresentam 

sob a forma unitária (16). A receita manual vigora, em regra geral, por trinta dias. A receita 

eletrónica materializada pode ser não renovável (uma via única) ou renovável, contendo até 3 

vias com a indicação “1ª via”, “2ª via” e “3ª via” com validade de seis meses. Por último, cada 

linha de prescrição da receita desmaterializada vigora por trinta dias, ou, em certos casos, por 

seis meses (16,17). 

Na FD, tive oportunidade de contactar com os três tipos de receita, sendo que as receitas 

eletrónicas desmaterializadas eram as mais frequentemente prescritas. Assim, considero que a 

dispensa de medicamentos é bastante facilitada quando a prescrição é feita com recurso à 

receita sem papel em comparação com a receita manual e a receita eletrónica materializada. 

5.1.2. Validação da prescrição médica 

Antes de se proceder à dispensa de uma receita médica, existe uma etapa obrigatória de 

análise geral da prescrição e posterior validação. Na presença de erros na prescrição que 

inviabilizem o correto processamento da receita médica, o utente deve ser informado e orientado 

no sentido da resolução da situação. A receita só é considerada válida se incluir os seguintes 

elementos: número da receita, local de prescrição ou respetivo código, identificação do médico 

prescritor (n.º cédula profissional e especialidade), nome e número de utente, entidade 

financeira responsável e número de beneficiário, identificação do medicamento (DCI, dosagem, 

forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e posologia) e referência 

ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável (16). Os elementos que 

devem constar numa receita manual para que esta seja válida são semelhantes aos das receitas 

eletrónicas, salvo o local de prescrição ser facultativo, a apresentação da identificação do 

médico prescritor sob a forma de vinheta e a menção obrigatória da alínea apropriada, não 

podendo ser admitida mais do que uma via. É importante salientar que um erro de prescrição 

não detetado durante a validação de receitas manuais representa prejuízos para a farmácia pois 

estas serão devolvidas e o pagamento da comparticipação não será efetuado. Também é de 

extrema importância verificar a validade da receita manual e da receita eletrónica materializada 

antes de efetuar a dispensa dos medicamentos. Nas receitas eletrónicas sem papel o passo de 

validação encontra-se facilitado, uma vez que, se houver alguma inconformidade, o SI não dá 

permissão para a realização da dispensa (14). 
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Durante o atendimento, detetei alguns erros de prescrição, particularmente nas receitas 

manuais como por exemplo com PV expirado, com data de prescrição ou número de 

embalagens rasurada, sem assinatura do médico prescritor. 

5.1.3. Avaliação farmacêutica e dispensa 

A avaliação sistemática da terapêutica por parte do Farmacêutico tem como principais 

objetivos a identificação e resolução de PRM, protegendo assim o doente de possíveis RNM. 

Para tal, na avaliação do processo de uso, é fundamental garantir que o medicamento é 

necessário e adequado, a posologia é adequada e o utente tem condições para aderir à 

terapêutica (18). O farmacêutico deve também informar acerca da existência de MG a custo 

mais reduzido, caso esta situação se aplique, para que o utente exerça o seu direto de opção. Na 

FD, a maioria dos utentes opta por MG, oferecendo alguma resistência à possibilidade de troca 

de laboratório. Assim, a “Ficha de Cliente” com acompanhamento no Sifarma® 2000 permite o 

acompanhamento farmacoterapêutico, nomeadamente a consulta de toda a medicação 

dispensada e dos laboratórios escolhidos pelo utente. As receitas manuais exigem especial 

atenção no que diz respeito à seleção dos medicamentos, comparativamente à receita eletrónica. 

A leitura ótica dos códigos dos produtos (receita materializada), código de guia de tratamento da 

prescrição e código de acesso e dispensa (receita desmaterializada) garantem a correta 

introdução dos medicamentos no SI, dando maior segurança no ato da dispensa tanto ao 

Farmacêutico como ao utente. Nas receitas manuais, o processamento informático termina com 

a emissão da fatura e impressão do documento de faturação no verso da receita. Caso exista 

complementaridade de subsistema, é necessário fotocopiar a receita e emitir dois documentos de 

faturação, sendo que o original é enviado para a entidade primária e a cópia para a entidade 

secundária. O documento de faturação deve ser assinado pelo utente para garantir que este 

recebeu os medicamentos, sendo depois assinado e carimbado pelo Farmacêutico que os 

dispensou. Mais tarde, estas receitas são ordenadas por lotes de trinta unidades e tem que se 

verificar a presença da data, carimbo da Farmácia e assinatura do Farmacêutico. Nas receitas 

desmaterializadas, na presença de um regime de complementaridade também é necessária a 

emissão de um documento de faturação, que é assinado pelo utente e arquivado. Estas receitas 

apresentam também a vantagem sobre a receita manual e a receita materializada de o seu 

processamento ser muito menos moroso e não obrigam o utente a levar todos os medicamentos 

da receita de uma só vez. Existem ainda as vendas suspensas. Recorre-se a este tipo de venda 

quando um utente habitual da FD necessita de medicação considerada crónica mas não possuí 

prescrição médica. Assim, para não interromper o tratamento, dispensa-se o medicamento 

emitindo uma fatura simplificada que serve de comprovativo de venda. Depois, o utente dispõe 

de 30 dias para efetuar a regularização da venda suspensa entregando a receita na farmácia. A 

FD concede crédito a alguns utentes com conta corrente que tenham dificuldades económicas. 
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Nas vendas a crédito, é emitido um comprovativo de crédito que é assinado pelo utente e 

guardado juntamente com a fatura em local próprio. Aquando da regularização, o recibo emitido 

é anexado à fatura e entregue ao doente. 

5.1.4. Dispensa de estupefacientes e/ou psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e ou psicotrópicos atuam diretamente sobre o Sistema 

Nervoso Central, como depressores ou estimulantes, produzindo impacto em todo o organismo. 

Apesar das suas propriedades benéficas em várias situações clínicas, existe um potencial risco 

de habituação e de dependência física e psíquica, fortemente associados ao uso ilegítimo (19). 

Por esta razão, o circuito deste tipo de medicamentos foi rigorosamente definido e 

regulamentado para evitar e desmotivar o seu uso indevido e o tráfico ilícito (20, 21). A 

prescrição de medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica não pode estar presente numa receita eletrónica materializada ou por via manual, 

onde sejam prescritos outros medicamentos ou produtos de saúde (16). No ato da dispensa, o SI 

apenas permite finalizar a venda depois de introduzidos os dados sobre o doente, o médico 

prescritor, o adquirente e ainda o número da receita. Seguidamente, é emitido o “Documento de 

Psicotrópico” que é arquivado, sendo que é anexado à fotocópia da receita no caso das receitas 

manuais. Também nas receitas manuais, tal como acontece com os outros medicamentos, o 

original da receita manual é enviado para a entidade que comparticipa, enquanto o duplicado 

permanece arquivado na farmácia por um período de três anos (14). 

5.1.5. Processamento de receituário e faturação 

As receitas materializadas têm que ser validadas, assinadas e carimbadas com a 

identificação da farmácia para depois serem separadas de acordo com o organismo que 

comparticipa a medicação. As receitas manuais de cada organismo são agrupadas em lotes de 30 

por ordem crescente, sendo conferidas e corrigidas sempre que necessário. Apenas o último lote 

do mês pode apresentar menos de 30 receitas. Quando se aproxima o final do mês é emitido o 

“Verbete de Identificação do Lote” no SI referente apenas aos lotes que se encontrarem 

completos até ao momento da emissão. No último dia do mês, é emitida a fatura mensal de 

medicamentos e a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas com comparticipação pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) e respetiva documentação são enviadas para a Administração 

Regional de Saúde (ARS). Já as restantes receitas, relativas aos outros sistemas de 

comparticipação, são enviadas para a ANF para serem conferidas pelas entidades responsáveis. 

Por fim, o valor de comparticipação é devolvido à farmácia. Caso os Centros de Conferência de 

Faturas detetem alguma inconformidade, a receita em situação irregular é devolvida à farmácia, 

acompanhada da justificação (17). 
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5.1.5. Regimes de comparticipação de medicamentos, sistemas de preços de referências 

e subsistemas de saúde 

Na presença de receita médica, a maioria dos MSRM é comparticipada, isto é, o utente paga 

apenas uma parte do PVP, ficando o restante valor ao encargo do Estado. A entidade 

responsável pela comparticipação dos MSRM prescritos aos cidadãos portugueses é o SNS. Os 

medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos (GH) ficam sujeitos ao 

sistema de preços de referência. O preço de referência para cada GH corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos disponíveis no mercado, tendo em consideração os medicamentos que 

integrem aquele grupo (22). Desta forma, o valor máximo da comparticipação é determinado de 

acordo com o escalão ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre esse preço de 

referência (23). Se o PVP do medicamento for inferior ao valor da comparticipação do Estado, o 

medicamento não tem custo para o doente (22). A comparticipação feita pelo Estado é fixada de 

acordo com os seguintes escalões: Escalão A: 90%, Escalão B: 69%, Escalão C: 37 % e Escalão 

D: 15% (24). Existe ainda um Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos (RECM) 

que prevê dois tipos de comparticipação: em função dos beneficiários e em função da patologia 

(p.e. Psoríase, Paramiloidose, Lúpus, Doença de Alzheimer, etc.) ou de grupos especiais de 

utentes (25). Existem ainda subsistemas de saúde públicos (p.e. ADSE - Instituto de Proteção e 

Assistência na Doença, I.P.) e privados (p.e. SAMS - Serviços de Assistência Médico-Sociais) e 

seguros de saúde, que estabelecem regimes de complementaridade entre entidades, que 

fornecem ao utente beneficiário uma percentagem de comparticipação adicional à estabelecida 

pelo SNS. O Estado ainda comparticipa 30% do custo associado aos medicamentos 

manipulados que cumprem os requisitos dispostos no Despacho nº 18694/2010, de 18 de 

novembro (26). 

Ao longo do meu estágio na FD, contactei com utentes que beneficiavam de diferentes 

subsistemas de saúde, ganhando assim algum conhecimento sobre as diferentes entidades.  

5.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Os medicamentos que não preencham qualquer uma das condições previstas para os MSRM 

são considerados não sujeitos a receita médica. Estes não são comparticipáveis e destinam-se à 

prevenção, alívio ou tratamento de sintomas ou transtornos de saúde minor que não requeiram 

cuidados médicos (11). Torna-se fundamental consciencializar os utentes para a utilização 

responsável de MNSRM, mediante assistência e aconselhamento de um profissional de saúde, 

alertando para a possibilidade de, em certos casos, a automedicação poder mascarar sintomas e 

estados de saúde mais graves (27). O aconselhamento farmacêutico será tão melhor quanto 

maior for a informação recolhida sobre o utente, no que diz respeito aos sinais que este 

apresenta e aos sintomas e queixas que ele relata. Caso se conclua que se trata de um problema 

de saúde minor, o Farmacêutico deve procurar a abordagem terapêutica mais adequada e 

dispensar um MNSRM, fornecendo toda a informação relevante sobre o(s) medicamento(s) 
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aconselhados. Durante o aconselhamento, o Farmacêutico deve ser ponderado e capaz de 

reconhecer os limites da sua intervenção, encaminhado o utente para o médico sempre que a 

gravidade da situação relatada o justifique. A Farmácia Comunitária é muitas vezes procurada 

pelos utentes como primeiro local de “triagem”, antes mesmo do Centro de Saúde ou das 

urgências do Hospital, daí a importância e a responsabilidade deste ato de aconselhamento. 

5.3. Dispensa de outros produtos de saúde 
Além de MSRM e MNSRM, a FD apresenta uma vasta variedade de outros produtos ao 

dispor dos utentes, como dispositivos médicos (p.e. meias de compressão e termómetros), 

MUV, produtos de alimentação especial, produtos de dermofarmácia e cosmética 

(nomeadamente, das marcas Uriage®, Vichy®, Eucerin® e La Roche-Posay®), produtos 

dietéticos, produtos fitoterapêuticos e suplementos. 

 

6. Preparação de Medicamentos Manipulados e Preparações Extemporâneas 

De acordo com a legislação atualmente em vigor, entende-se por medicamento manipulado 

qualquer “fórmula magistral ou preparado oficinal produzido e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”. Na FD, a preparação de medicamentos manipulados não 

é muito solicitada, mas, sempre que acontece, deve seguir as boas práticas a observar na 

preparação deste tipo de medicamentos na Farmácia de Oficina (28, 29). A preparação de um 

medicamento manipulado implica sempre o preenchimento da “Ficha de Preparação” e deve 

reger-se pelo FGP. Depois de preparado e acondicionado o medicamento manipulado, faz-se a 

rotulagem da embalagem de acondicionamento onde deve constar: o nome de preparação, a 

quantidade preparada, a data de preparação, o PV, o PVP, as condições de conservação e 

instruções especiais (p.e. “agitar antes de usar” ou “uso externo” em fundo vermelho). O PVP 

dos medicamentos manipulados é calculado com base no valor dos honorários da preparação, no 

valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, aplicando a fórmula: (Valor 

dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1.3, 

acrescido do valor do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) à taxa em vigor (40). As 

preparações extemporâneas correspondem vulgarmente a pós para suspensão oral, de baixa 

estabilidade, preparadas no ato da venda, mediante reconstituição com água purificada. Ao 

contrário da preparação de manipulados, a reconstituição de medicamentos é muito 

frequentemente solicitada pelos utentes da FD. 

Na FD, tive oportunidade de preparar uma Solução de Minoxidil a 5% e uma Solução 

Alcoólica de Ácido Bórico, com preenchimento das respetivas Fichas de Preparação. Para isso, 

realizei os cálculos necessários para a preparação do manipulado e definição do PVP, 

preenchi o rótulo e anotei as quantidades usadas no registo de saídas das matérias-primas. No 
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que diz respeito às preparações extemporâneas, foi-me solicitado, em vários atendimentos, a 

reconstituição de determinados medicamentos, principalmente antibióticos. 

 

7. Outros serviços prestados na Farmácia das Devesas 

FD disponibiliza à comunidade vários serviços farmacêuticos que promovem a saúde e o 

bem-estar dos seus utentes. Entre eles, destacam-se a determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos e a administração de vacinas não incluídas no PNV. 

7.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 
Um dos parâmetros fisiológicos determinados diariamente aos utentes na FD é a PA. Esta 

determinação faz-se utilizando um tensiómetro automático de braço, no fim de 5 minutos de 

descanso na farmácia. Os valores obtidos de PA sistólica, diastólica e pulsação devem ser 

informados ao utente com respetiva explicação dos mesmos, incentivando sempre a adoção de 

algumas medidas não farmacológicas para controlo da PA. Também está disponível um cartão 

de registo destes valores na FD onde os utentes que determinam este parâmetro regularmente 

podem anotar os valores obtidos e permite, assim, ao farmacêutico e ao médico fazerem um 

melhor acompanhamento do utente no que ao controlo da PA diz respeito. Os parâmetros 

bioquímicos passíveis de serem determinados na FD são a glicemia capilar, o colesterol total e 

os triglicerídeos, sendo que a glicemia capilar e o colesterol total podem ser determinados em 

conjuntos também. Para estas determinações é usado um fotómetro CR 3000® e começa-se por 

fazer a limpeza da zona a picar com álcool a 70%, puncionando depois o dedo com lanceta 

descartável, recolhendo a amostra de sangue capilar num tubo capilar com capacidade de 10µg. 

Seguidamente, o tubo capilar com o sangue é colocado numa cuvete própria para cada 

parâmetro a determinar, agitando para que o sangue saia do tudo capilar e se dilua na solução 

dentro da cuvete; aí é feita a leitura do “branco”. Por fim, adiciona-se duas gotas do reagente 

(diferente para cada teste), agita-se para promover a reação, coloca-se de novo a cuvete no 

aparelho e aguarda-se pela leitura do resultado final. A determinação da glicemia pode ser 

realizada em aparelhos portáteis FreeStyle Precision®. 

Na FD, por diversas vezes pude fazer a determinação de todos estes parâmetros, sendo que 

o mais frequente era a PA. Após as diferentes determinações procurei sempre informar e 

esclarecer os resultados obtidos, inquirir os utentes sobre os seus hábitos de vida atuais e 

aconselhar a adoção de medidas não farmacológicas para controlo dos diferentes parâmetros 

se algum deles se encontrasse fora do aceitável.  
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7.2. Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação 
Na FD também se encontra disponível para os utentes serviços de administração de 

injetáveis e vacinas não incluídas no PNV, de primeiros-socorros e de tratamento de feridas, 

sendo todos eles prestados por colaboradores habilitados e certificados. 

7.3. Distribuição de medicamentos no Centro de Dia Salvador do Mundo 
A FD é responsável pela distribuição dos medicamentos aos utentes do Centro de Dia 

Salvador do Mundo (CDSM), muito próximo da farmácia. Estes utentes são maioritariamente 

doentes polimedicados. Assim, uma vez por semana, à quarta-feira, um colaborador da FD 

visita o Centro de Dia para registar os pedidos dos utentes e recolher as receitas médicas 

passíveis de serem aviadas. Mais tarde, no mesmo dia, os medicamentos de cada utente são 

separados e entregues no Centro de Dia. Ao agilizar o processo de aquisição da medicação, a 

FD facilita o trabalho dos responsáveis do Centro, promovendo o uso responsável dos 

medicamentos e o cumprimento da terapêutica medicamentosa estabelecida pelo médico. 

Durante o estágio, tive oportunidade de visitar o CDSM, fazer o registo dos pedidos e 

posterior distribuição dos medicamentos. 

7.4. Recolha de medicamentos inutilizados (VALORMED) e radiografias 
Na FD, os utentes podem eliminar corretamente os medicamentos fora de uso, fora da 

validade e as embalagens vazias, que constituem um perigo para a saúde pública e para o meio 

ambiente, caso sejam tratados como outro resíduo urbano, através de um sistema integrado de 

recolha de embalagens e medicamentos fora de uso (VALORMED) (31). Quando a capacidade 

máxima do contentor do VALORMED é atingida, este tem que ser fechado e pesado, 

preenchendo depois uma ficha em papel autocopiável. Mais tarde, o contentor é recolhido pelos 

distribuidores de medicamentos, sendo substituído por outro (31). A FD faz também recolha de 

radiografias sem valor de diagnóstico, em virtude da “Campanha de Reciclagem de 

Radiografias”, realizada anualmente pela Assistência Médica Internacional (AMI), em que cada 

tonelada de radiografias recolhida dá origem a cerca de 10 Kg de prata, cuja venda reverte para 

a AMI (32). 

Diariamente os utentes na FD dirigem-se ao atendimento para deixar os medicamentos 

fora de uso, fora da validade e as embalagens vazias no contentor do VALORMED. Muito 

frequentemente recebi os medicamentos dos utentes para colocar no contentor e procedi a 

posterior fecho, pesagem do contentor e preenchimento da ficha, antes da recolha. 

7.5. Farmacovigilância 
O conceito de Farmacovigilância que tem como principal objetivo a melhoria da qualidade e 

segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, pela deteção, avaliação e 

prevenção de Reações Adversas Medicamentosas (RAM). A criação do Sistema Nacional de 
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Farmacovigilância (SNF), em 1992, assume um importante papel na recolha e avaliação de 

informação sobre RAM, estabelecendo ainda a responsabilidade dos titulares de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos, dos profissionais de saúde e das demais 

autoridades de saúde. Todos os profissionais de saúde integram a estrutura do SNF, cujo 

acompanhamento, coordenação e aplicação são da responsabilidade do INFARMED. O 

Farmacêutico deve ser capaz de reconhecer, registar e notificar qualquer reação adversa ou não 

esperada a um medicamento, ou mesmo suspeita de RAM, procedendo ao preenchimento e 

envio célere da “Ficha de Notificação de Reações Adversas” para o SFN, via correio, fax ou 

Internet (33). 

7.6. Ações promovidas pela Farmácia das Devesas 
A FD tem por norma organizar várias iniciativas para promoção da saúde e bem-estar aos 

seus utentes, algumas das quais tive oportunidade de presenciar e participar.  

Na semana de 18 de setembro de 2017, decorreu a receção aos alunos tailandeses do Curso 

de Farmácia da Universidade de Khon Kaen na FD, ao abrigo do intercâmbio internacional com 

a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP). 

No dia 4 de outubro de 2017, dia em que se celebra o Dia do Animal, eu, em conjunto com 

o Xavier – estagiário da Escola Superior de Saúde – realizamos o 1º Concurso da Fotografia do 

Animal na Farmácia das Devesas, no qual os utentes enviaram as fotos dos seus animais de 

estimação, que foram expostas para votação pelos restantes utentes. O vencedor recebeu um 

produto veterinário da farmácia. 

No dia 3 de março de 2018, a BebéVida levou à FD o “Open Day Eco Baby 4D”, 

oferecendo às futuras mamãs a possibilidade de conhecer os seus bebés através de uma 

ecografia emocional 4D, durante 5 minutos. Já no dia 8 de março, a FD proporcionou às utentes 

interessadas a realização de um minifacial como forma de celebração do Dia da Mulher.  
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Parte II – Projetos desenvolvidos durante o Estágio  
 

1. Formação “Contraceção” 

1.1. Enquadramento e objetivos do projeto 
Nos últimos tempos, tem-se vindo a assistir à chegada ao mercado de mais opções 

contracetivas, que procuram responder às exigências atuais e que formam alternativas válidas 

aos métodos conhecidos. Por vezes, a introdução de novos produtos não é acompanhada de 

informação esclarecedora e, para além disso, com a evolução da ciência, os conceitos 

anteriormente adquiridos estão em constante revisão (34). 

A contraceção é um direito ao qual, tanto os homens como as mulheres, devem ter fácil 

acesso, para que façam as suas opções de forma livre e esclarecida (34). É na adolescência que a 

maioria das pessoas inicia a sua atividade sexual e alguns estudos sugerem que a idade de início 

da atividade sexual está a diminuir nos países industrializados, sendo que a prevalência de 

doenças sexualmente transmissíveis está a subir. Sabe-se que o abuso de álcool, drogas ilícitas e 

o insucesso e abandono escolar estão diretamente associados à diminuição da idade de início da 

atividade sexual (35). 

Em Portugal, o número de adolescentes que usam contraceção com pílula e preservativo 

(dupla proteção) tem vindo a aumentar, segundo dados nacionais, refletindo uma maior 

informação e preocupação sobre a gravidez e a transmissão de Infeções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). Também o número de adolescentes que engravidam por ano tem vindo a 

diminuir (35), bem como o número de mulheres com menos de 20 anos que recorre à 

interrupção da gravidez por opção também tem diminuído nos últimos anos (36). Por estas 

razões, os adolescentes são considerados um grupo de intervenção prioritária no âmbito da 

saúde sexual e reprodutiva e da prevenção de IST (35). 

A contraceção é, assim, parte integrante do planeamento familiar, um conjunto de serviços 

de cuidados de saúde, de informação, de aconselhamento, medicamentos e produtos que 

permitem a todas as pessoas, quer em casal, quer como pessoa individual, alcançar e planear o 

número de filhos realmente desejados. A escolha de ter ou não filhos, bem como o momento 

para os ter, é um direito de todas as famílias e indivíduos. Portanto, o planeamento familiar deve 

promover uma vivência sexual segura, preparar uma maternidade e paternidade saudáveis, 

prevenir uma gravidez indesejada e reduzir o número de casos de IST (37). 

Cabe então aos profissionais de saúde assegurar a diversidade de respostas e o respeito pelas 

diferentes opções de todas as pessoas. Isto requer que os cuidados sejam equitativos e acessíveis 

a toda a gente e que sejam compreendidos como positivos. Logo, o acesso universal a consultas 

e métodos contracetivos é uma forma importante de diminuir o número de gravidezes 

indesejadas (36). 
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1.2. Métodos 
Ao longo do estágio contactei com várias adolescentes que procuravam testes de gravidez e 

até mesmo o recurso à contraceção de emergência. Neste âmbito e a par dos motivos 

supracitados, pareceu-me pertinente realizar uma formação aos alunos de 9º ano, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 15 anos, da Escola E.B. 2/3 Teixeira Lopes, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas Costa Matos. Para dar início a este projeto entrei em contacto com 

uma professora da disciplina de Ciências Naturais da escola, Dra. Margarida Vieira, a quem 

apresentei a minha ideia e que prontamente a aceitou, ficando acordada uma data para a 

formação. O aparelho reprodutor feminino e masculino, a fisiologia da reprodução e a saúde 

reprodutiva fazem parte dos conteúdos programáticos do 9º ano de escolaridade. Assim sendo, a 

professora achou  uma mais-valia este assunto ser abordado por alguém da área da saúde, daí ter 

aceitado a minha proposta. A formação consistiu numa apresentação em formato PowerPoint, 

de duração média de 50 minutos, que foi feita a cada turma separadamente. Começava por fazer 

uma introdução à anatomia genital feminina e masculina, depois uma breve explicação da 

fisiologia da reprodução e finalmente uma explicação de todos os métodos contracetivos 

atualmente existentes (Anexo IX). No final, foram distribuídos panfletos informativos sobre 

diferentes temas relacionados com a contraceção (p.e. contraceção de emergência, acne e 

contraceção, guia prático da contraceção) assim como uma amostra de um preservativo 

masculino a cada aluno. 

1.3. Ciclo sexual, alterações ováricas e uterinas 
Ciclo menstrual é uma expressão referente às alterações cíclicas que ocorrem nos ovários e 

no útero de mulheres sexualmente maduras e não grávidas. É um ciclo que tem uma duração 

média de 28 dias, podendo ser mais longo ou mais curto em certas mulheres. O ciclo sexual 

feminino é controlado por uma interação neurohormonal entre o hipotálamo, a hipófise e os 

ovários. Assim, secreção cíclica de Hormona Estimuladora dos Folículos (FSH) e Hormona 

Luteinizante (LH) pela hipófise, a ovulação, as alterações de secreção de estrogénios e 

progesteronas nos ovários e as consequentes alterações uterinas caracterizam o ciclo menstrual 

(38). Em grande parte dos casos, a ovulação divide o ciclo menstrual em duas fases, a fase 

folicular e a fase lútea (39). A menstruação corresponde a um período de hemorragia que 

ocorre, por regra, uma vez por mês, e que marca o fim de um ciclo e o início do próximo e tem a 

duração de cerca de 4 a 5 dias, regra geral (38). Seguidamente, inicia-se a fase folicular, que 

ocorre sensivelmente entre o 4º e 14º dia do ciclo menstrual (39) sendo que a ovulação, ocorre 

por volta do 14º dia de um ciclo de 28 dias. A fase folicular (ciclo ovárico) tem esta designação 

por ser uma fase de rápido desenvolvimento dos folículos ovários. Em paralelo, ocorre a fase 

proliferativa (ciclo uterino), em que ocorre rápida proliferação do tecido uterino (38).  
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1.3.1. Ciclo ovárico  

No início do ciclo menstrual, há aumento da libertação de Hormona Libertadora de 

Gonadotrofina (GnRH) pelo hipotálamo e ocorre um aumento da sensibilidade da adeno-

hipófise à GnRH , estimulando a produção de FSH e LH pela adeno-hipófise (38). A FSH é 

responsável pelo início da maturação folicular, desenvolvimento dos folículos primários a 

folículos maduros (39). Embora vários folículos iniciem a maturação durante o mesmo ciclo, 

normalmente apenas um emerge na superfície ovárica – folículo dominante – e eclode, 

libertando o óvulo (38). A FSH e LH estimulam então a maturação e desenvolvimento folicular 

assim como o aumento da secreção de estradiol pelos folículos em desenvolvimento. À medida 

que os níveis de estrogénio começam a aumentar na fase folicular, ocorre um efeito de feedback 

negativo sobre a secreção de LH e FSH pela adeno-hipófise. Na parte final da fase folicular, o 

aumento sustentado de estrogénios começa, no entanto, a ter um efeito de feedback positivo 

sobre a secreção de LH e FSH. Assim, a secreção destas duas hormonas aumenta rapidamente e 

em grandes quantidades mesmo antes da ovulação, originando o pico de LH e o pico de FHS. O 

pico de LH ocorre várias horas antes e em maior grau do que o pico de FSH e pode durar até 24 

horas (28). Na ovulação, ocorre o rompimento do folículo pela ação de enzimas proteolíticas e 

consequente libertação do óvulo. Pouco tempo depois da ovulação, as células granulosas do 

folículo remanescente são convertidas em células do corpo amarelo e ocorre diminuição da 

produção de estrogénios pelo folículo e aumento da produção de progesterona, característico da 

fase luteínica. No caso de não ocorrer fertilização do óvulo, o corpo amarelo atrofia em cerca de 

14 dias, ficando uma cicatriz no tecido conjuntivo designada corpo albicans (39).  

1.3.2. Ciclo uterino 

Começa pela fase proliferativa, em que o estrogénio produzido nos ovários determina a 

proliferação das células do endométrio e do miométrio, ainda que em menor grau. O estrogénio 

atua também sobre o tecido uterino tornando-o mais sensível à progesterona através da 

estimulação da síntese de moléculas recetoras de progesterona nas células uterinas. Depois da 

ovulação, a progesterona produzida pelo corpo amarelo liga-se a estes recetores resultando em 

hipertrofia celular tanto do endométrio como do miométrio (38). Na ausência de fertilização, o 

corpo amarelo atrofia, ocorre diminuição dos níveis de estrogénios e progesterona e o 

revestimento da cavidade uterina começa a degenerar: as glândulas espirais sofrem isquemia 

completa e necrosam, os vasos do endométrio rompem-se, o que resulta no fluxo menstrual 

(39). 

1.4. Métodos contracetivos 

A escolha de um método contracetivo deve incidir na sua eficiência contracetiva mas, 

também, nos mecanismos de ação de cada método, bem como na adequação à mulher e/ou ao 

casal. Alguns fatores a ter em conta aquando da escolha do método para que este seja o 

adequado à mulher são: a idade, o perfil de saúde, os valores culturais, os objetivos de 
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planeamento familiar, o modo de ação do método, a eficácia contracetiva, a incidência de 

efeitos colaterais, potenciais complicações, benefícios não-contracetivos, etc. (40). 

1.4.1. Métodos naturais  

Também designados de métodos de conhecimento do período fértil, métodos de auto-

observação ou métodos de abstinência periódica, estes implicam que a mulher reconheça as 

modificações fisiológicas ao longo do ciclo menstrual e que aprenda a identificar a fase 

potencialmente fértil. Requerem a cooperação dos dois parceiros, não tem efeitos colaterais nem 

riscos para a saúde e não protege contra IST (41). São úteis para mulheres com ciclos regulares 

mas requerem treino e disciplina (39). Existem quatro diferentes tipos de métodos naturais: a) 

método com base no calendário (método de Ogino-Knauss); b) método da temperatura basal 

(MTB); c) método do muco cervical (método de Billings); d) método sintotérmico 

(MTB+Billings). A eficácia depende do método escolhido e da consistência e disciplina com 

que é utilizado, sendo que é tanto maior quando se opta pela combinação destes métodos com a 

abstinência de relações sexuais vaginais durante o período fértil. Em média, tem uma eficácia de 

2 a 5 gravidezes em 100 mulheres/ano. No entanto, apresenta algumas desvantagens; os longos 

períodos de abstinência que podem ocorrer, são precisos pelo menos três a seis ciclos para 

conseguir identificar o período fértil; difícil de aplicar na presença de ciclos irregulares, 

ausência de proteção contra IST (41). 

1.4.1.1. Método com base no calendário 

Este método tem por bases as seguintes premissas: a mulher tem uma ovulação por mês, 14 

dias antes da menstruação seguinte; o óvulo é viável um a três dias após a ovulação; o 

espermatozoide pode ser fecundante três a cinco dias após a ejaculação (41). O método do 

calendário requer o registo de, pelo menos, seis ciclos regulares. Depois de efetuado este 

registo, para calcular o primeiro dia fértil subtrai-se 18 ao número total de dias do ciclo mais 

longo e para calcular o último dia fértil, subtrai-se 11 ao número total de dias do ciclo mais 

curto (39). 

1.4.1.2. Método da temperatura basal (MTB) 

Este método baseia-se no facto da temperatura corporal basal ser baixa durante a fase 

folicular do ciclo menstrual e aumentar na fase luteínica como resposta à ação da progesterona 

(39). Assim, a mulher deve avaliar diariamente, à mesma hora e no mesmo local, a sua 

temperatura em repouso, antes de se levantar e registá-la. No dia da ovulação ocorre um 

aumento da temperatura basal de 0,3 a 0,8ºC que se mantém até ao início da menstruação 

seguinte (41). 

1.4.1.3. Método do muco cervical (método de Billings) 

O método do muco cervical consiste na observação das alterações do muco cervical durante 

o ciclo. Antes da ovulação, o muco cervical é pouco e aquoso, enquanto que, posteriormente, 
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adquire uma consistência elástica e viscosa, é mais abundante, podendo mesmo ser esticado 

entre dois dedos (39). O período fértil começa então no primeiro dia em que o muco torna a 

ser“filante” e transparente, prolongando-se até três dias. Alguns fatores podem conduzir a uma 

interpretação incorreta do muco como a existência de corrimento devido a infeção vaginal ou 

cervical e a presença de ejaculado (41).  

1.4.1.4. Método sintotérmico 

A mulher faz a identificação dos dias férteis associando o método da temperatura basal com 

o do muco cervical (41). 

1.4.2. Métodos de barreira 

Estes métodos constituem uma barreira física que evita que o espermatozoide alcance o 

óvulo, evitando desta forma a fertilização (39).  

1.4.2.1. Preservativo masculino e feminino 

Os preservativos são um tipo de contraceção muito ajustado para adolescentes pois previne 

tanto a gravidez como o risco de contrair IST, incluindo o Vírus da Imunodeficiencia Humana 

(VIH) (42). 

Começando por falar no preservativo masculino, a sua eficácia depende da utilização 

correta e sistemática, sendo em média de 5 a 10 gravidezes em 100 mulheres/ano (41). No caso 

de ocorrer rutura, se for numa fase do ciclo em que haja risco de gravidez, deve considerar-se a 

Contraceção de Emergência (CE); se houver risco de transmissão de IST, deve recorrer-se ao 

médico assistente (43). Para além de proteger contra IST, tem outras vantagens como a ausência 

de efeitos sistémicos, pode contribuir para melhorar situações de ejaculação precoce e não 

necessita de supervisão médica (41). O preservativo masculino protege bem contra a 

transmissão sexual do VIH, bem como da infeção por clamydia e gonorreia, mas protege menos 

bem no caso de infeções que se espalham por contacto cutâneo como o caso do herpes, a sífilis e 

o Papiloma Vírus Humano (HPV). Existem dois tipos de preservativo: os preservativos de látex, 

que protegem melhor contra várias IST (p.e. VIH) porque a borracha sintética previne a 

passagem dos vírus e bactérias (43); para as pessoas que tenham sensibilidade ou alergias às 

proteínas do látex, existem os preservativos de poliuretano (42), um género de plástico muito 

fino que também é usado em casos em que a mulher esteja a fazer terapêutica com cremes ou 

óvulos de aplicação vaginal (43). Na prevenção da gravidez, a taxa de falência deste método no 

final do primeiro ano de uso é de 2% para os casos de utilização perfeita e de 18% para casos de 

uso normal (42).  

O preservativo feminino é muito menos conhecido e utilizado. Tem as vantagens de 

diminuir o risco de contração de IST, a ausência de efeitos sistémicos, não é necessário retirá-lo 

imediatamente após a ejaculação e é mais resistente que o preservativo masculino. No entanto, é 

de mais difícil utilização e mais dispendioso (41). 
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1.4.2.2. Diafragma e espermicida 

O diafragma é uma estrutura de látex flexível que cobre o cérvix que deve ser usado em 

conjunto com espermicidas. É inserido ma vagina antes da relação sexual e aí deve permanecer 

pelo menos 6 horas após o fim da relação (42). Tem uma eficácia de 6 a 16 gravidezes em 100 

mulheres/ano, dependendo da correção e consistência do uso. Não possui efeitos sistémicos e 

também não interfere com o ato sexual, podendo ser colocado até 24 horas antes do mesmo, no 

entanto é difícil de utilizar e tem algumas contraindicações como cistocelo, rectocelo, prolapso 

uterino, fístulas ou lacerações vaginais e alergia à borracha ou ao espermicida (41).  

1.4.3. Contraceção hormonal  

  A contraceção hormonal tem por base a administração, sobre diferentes formas 

farmacêuticas ou dispositivos médicos, de derivados sintéticos de hormonas esteroides 

femininas que são capazes de se ligar a recetores naturais, inibindo o eixo hipotálamo-hipófise-

gónada (39). Estas substâncias exógenas inibem a secreção de GnRH no hipotálamo e, 

consequentemente, reduzem a libertação de LH e FSH pela adeno-hipófise pois os estrogénios e 

progesterona estão presentes em concentrações suficientemente altas para induzirem um efeito 

de feedback negativo sobre a hipófise, impedindo, assim, que ocorra o pico de LH e FSH 

necessário para haver ovulação (38). A hipofunção ovárica resultante origina também alterações 

uterinas e do muco cervical que interferem com a fertilização (39). 

1.4.3.1. Contraceção hormonal combinada (CHC)  

A CHC é um método contracetivo que contém uma associação de estrogénio e progestativos 

(34). A contraceção hormonal tem como composição estrogénios como o Etinilestradiol (EE), o 

estrogénio sintético mais usado na CHC, muito potente do ponto de vista biológico; também o 

Valerato de estradiol, que é um derivado de estrogénio natural mais presente em novas 

formulações de CHC. A dose de estrogénios é um fator importante no que respeita a riscos e 

efeitos adversos e, por isso, ao longo dos anos tem vindo a haver uma redução progressiva das 

dosagens de EE, sendo que os produtos atualmente comercializados têm dosagens entre os 15 e 

os 35µg. O valerato de estradiol tem um perfil de segurança maior que o EE, mas são 

necessários mais estudos randomizados com esta substância para a confirmação desta premissa. 

Para além de estrogénio, a CHC também tem na composição progestativos que podem ser 

derivados da 19-nortestosterona como o Levonorgestrel e o Gestodeno, derivados da 17 OH-

progesterona, como o Ácido de ciproterona ou novos progestativos como a Drosperinona (34). 

Existem várias vias de administração: oral, transdérmica e vaginal. A via oral é a mais 

comum (34). As vias transdérmica e vaginal são especialmente indicadas em mulheres com 

dificuldades da toma diária, problemas de deglutição, com antecedente de cirurgia bariátrica, 

com doença inflamatória intestinal ou polimedicadas (34).  

Existem algumas contraindicações e advertências quanto ao uso de CHC e, por este motivo, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou orientações sobre a segurança do uso de 
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métodos de CHC baseada na evidência científica existente que foram revistas e adaptadas por 

outras entidades (critérios de elegibilidade 2009/2010) (34). 

Tabela 2 – Contraindicações e advertências para o uso de CHC (adaptada de (34)) 

Situação Clínica Categoria 4 Categoria 3 Observações 

Pós-parto  Mulher que não 

amamenta <21 dias 
após o parto; 

Mulher que 

amamenta <4 
semanas após o parto 

O risco de 

tromboembolismo 
encontra-se 

aumentado nas 

primeiras 3 semanas 
após o parto; 

O uso de CHC nas 

primeiras 4 semanas 

após o parto diminui 
o volume de leite 

Hemorragia genital 

de etiologia não 

esclarecida 

Se existe suspeita de 

gravidez ou de 
patologia maligna 

 Depois de estudada a 

situação reclassificar 

Hipertensão arterial Sistólica ≥ 160 ou 

diastólica≤ 90 mmHg 

Com doença vascular 
associada 

Sistólica>140-159 

mmHg ou diastólica 

> 90 a 94 mmHg; 
HTA controlada com 

terapêutica 

CHC aumenta o risco 

de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), 
Enfarte do Miocárdio 

(EM) e doença 

arterial periféricas 
nas mulheres com 

HTA. 

Tabagismo Idade > 35 anos e ≥ 
15 cigarros por dia 

Idade > 35 anos e < 
15 cigarros por dia; 

Idade > 35 anos, 

suspendeu tabaco há 

< 1 ano 

O uso de CHC 
associado ao tabaco 

aumenta o risco de 

Doença 

Cardiovascular 
(DCV); 

O risco de EM 

aumenta 
significativamente 

em mulheres com 

CHC e que fumem > 

15 cigarros por dia 

Obesidade IMC ≥ 40 Kg/m
2
 IMC ≥ 35 Kg/m

2
 O risco de 

tromboembolismo 

venoso aumenta 
significativamente 

em mulheres obesas 

com CHC 

Tromboembolismo 

Venoso (TV) 

Episódio agudo de 

TV; 

História pessoal de 

TV; 
Cirurgia major com 

imobilização 

prolongada; 
Trombofilias (fator V 

de Leiden, mutação 

da protrombina, 

História de TV em 

familiar de 1º grau 

com idade ≤ 45 anos; 

Imobilidade (cadeira 
de rodas, debilidade 

física) 

A CHC deve ser 

suspensa pelo menos 

4 semanas antes de 

uma cirurgia eletiva 
com duração superior 

a 30 minutos 
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défices de proteína C, 

S e antitrombina) 

Doença 

Cardiovascular 

Doença coronária; 
História de EM; 

Patologia valvular 

cardíaca complicada; 

Associação de 
múltiplos fatores de 

risco CV. 

Associação a 
múltiplos fatores de 

risco CV, em menor 

número e de menor 

gravidade 

Quando uma mulher 
apresenta múltiplos 

fatores de risco que 

individualmente não 

aumentam o risco 
CV, o uso do CHC 

pode aumentar a 

probabilidade de 
eventos CV. 

Doença 

Cerebrovascular 

História pessoal de 

AVC ou Acidente 
Isquémico 

Transitório (AIT) 

 Risco muito elevado 

de novos episódios 
com morbilidade e 

mortalidade 

associada. 

Outras situações 

vasculares 

Doença de Raynaud 
com anticoagulante 

lúpico positivo 

Lúpus eritematoso 
sistémico com 

antifosfolípidos 

 Os anticorpos 
antifosfolípidos estão 

associados a um 

aumento do risco de 
trombose venosa e 

arterial. 

Hiperlipidémias  Formas mais severas 
e/ou associadas a 

outros fatores de 

risco CV. 

As alterações do 
perfil lipídico são 

limitadas e existem 

sobretudo na 

presença do 
levonorgestrel, mas 

sem significado 

estatístico ou 
consequências 

clínicas. 

Diabetes Associada a 

nefropatia, retinopatia 
ou neuropatia; 

Outras complicações 

vasculares. 

Associada a 

nefropatia, retinopatia 
ou neuropatia; 

Outras complicações 

cardiovasculares 

O tipo de contra-

indicação depende da 
gravidade da doença. 

Doenças hépato-

biliares 

Hepatite viral aguda; 

Cirrose hepática 

descompensada; 
Adenoma hepático; 

Carcinoma hepático. 

Doença hépato-biliar 

sintomática ou sob 

tratamento médico; 
História pessoal de 

colestase associada a 

CHC 

A CHC não deve ser 

usada nos tumores 

hepáticos mesmo 
após a cirurgia.  

Doenças 

Neurológicas 

Enxaqueca com aura, 
independentemente 

da idade; 

Enxaqueca sem aura 
em mulheres com 

mais de 35 anos 

(continuação de 
CHC) 

Enxaqueca sem aura 
independentemente 

da idade 

História pessoal de 
enxaqueca com aura 

há ≥ 5 anos; 

Epilepsia em 
tratamento médico 

com alguns 

anticonvulsivantes 

Mulheres com 
enxaqueca que usem 

CHC têm um 

aumento de risco de 
AVC (2 a 4 vezes) 

Patologia da mama Cancro da mama História pessoal de 
cancro da mama em 

O cancro da mama é 
um tumor hormono-
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evidência da doença 

há 5 anos; 

Nódulo mamário de 
etiologia não 

esclarecida; 

Portadores de 

mutações genéticas 
associadas ao cancro 

da mama (BRCA 1) 

dependente e o 

prognóstico da 

doença recente pode 
ser agravado pelo uso 

de CHC. 

Doenças infecciosas  HIV com algumas 
terapêuticas anti-

retrovirais 

Tuberculose com 
algumas terapêuticas 

anti-infecciosas 

Terapêutica anti-
retrovirais podem 

interferir com a 

biodisponibilidade da 
CHC.  

 

 De acordo com a Tabela 2, a CHC não deve ser usada quando a mulher apresenta qualquer 

uma das situações classificadas como categoria 4 e deve ser dada preferência a outros métodos 

na presença de situações classificadas com categoria 3 (34). Alguns efeitos indesejáveis podem 

ocorrer aquando da utilização de CHC que podem ser atribuídos aos estrogénios, aos 

progestativos ou a ambos como hemorragia intercíclicas, ausência de hemorragia de privação, 

náuseas e vómitos, mastodinia, cefaleias, alterações no peso, alterações do humor, veias 

varicosas, reações cutâneas e corrimento vaginal. Normalmente estes efeitos são de baixa 

intensidade e costumam ocorrer apenas nos primeiros meses de utilização, sendo que 

desaparecem espontaneamente (34). Como qualquer medicamento, a CHC apresenta alguns 

riscos como sejam o tromboembolismo venoso, associado ao estrogénio presente na 

composição, o tromboembolismo arterial – enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral –, 

que é bastante raro, mas está aumentado em mulheres fumadoras com mais de 35 anos que usem 

CHC, cancro da mama e do colo do útero, cuja relação ainda permanece controversa e tumores 

hepáticos, cujo aumento da incidência tem vindo a ser associada ao uso de CHC e tem relação 

direta com as doses de estrogénios (34).  

Existem, no entanto, benefícios não contracetivos relacionados com o uso de CHC como 

regularização dos ciclos menstruais, redução da dismenorreia, síndrome pré-menstrual, do fluxo 

menstrual e de quistos funcionais; diminuição do risco de cancro do ovário, endométrio e 

colorretal; prevenção de doença benigna da mama, doença inflamatória pélvica, endometriose, 

gravidez ectópica; tratamento de hiperandroginismo como acne e hirsutismo (34).  

1.4.3.1.1. Anel vaginal 

Este método contracetivo feminino é constituído por um anel flexível transparente de 

acetato de vinil etileno com diâmetro de 54mm e 4 mm de espessura que se encontra 

impregnado de etonogestrel e EE que se vão difundindo através da parede vaginal a uma dose 

diária constante sem o efeito de primeira passagem de metabolização hepática (41, 44). Existem 
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evidências científicas de que o uso deste anel não causa alterações na flora vaginal não 

conduzindo a risco de infeção genital (39). A informação sobre a eficácia ainda é limitada mas 

certos ensaios clínicos sugerem que será semelhante à da contraceção oral combinada (41). O 

seu modo de utilização consiste na introdução do anel na vagina, onde permanece colocado por 

3 semanas. No início da quarta semana é retirado e é feita uma semana de pausa do método, 

recomeçando um novo anel após esta semana (44). Após suspensão do método, a fertilidade 

retorna de imediato. O anel vaginal possui ainda os mesmos critérios clínicos e elegibilidade 

para início e continuação do método que os restantes métodos de CHC (41).  

1.4.3.1.2. Adesivos transdérmicos  

Estes adesivos são sistemas transdérmicos de cerca de 20cm
2
 contendo norelgestromina e 

EE de libertação diária que chegam à corrente sanguínea por absorção transdérmica, sem efeito 

de primeira passagem hepática. Ensaios clínicos sugerem que a sua eficácia e reversibilidade 

são sobreponíveis à contraceção oral combinada (COC), mas sabe-se também que a sua eficácia 

diminui em mulheres com peso superior a 90kg (41).  

Cada adesivo atua durante uma semana e, ao fim desta, deve ser substituído por um novo 

adesivo. Um ciclo completo consiste em três adesivos semanais e uma semana na qual não se 

uso nenhum. No fim dessa semana recomeça-se nova embalagem. Tem os mesmos critérios 

clínicos e elegibilidade para início e continuação do método que os restantes métodos de CHC 

(45).  

1.4.3.1.3. Contraceção oral combinada (COC) 

Os COC disponíveis atualmente são constituídos por doses reduzidas de hormonas, pelo que 

podem ser usados pela maioria das mulheres desde a adolescência até à menopausa (41). São 

compostos por EE e um progestagénio e podem ser de três tipos: monofásicos, bifásicos ou 

trifásicos. Os monofásicos têm a mesma combinação e dose das duas hormonas ao longo de 

todo o ciclo; nos bifásicos, há manutenção da dose de EE mas a dose de progestagénio varia; 

nos trifásicos o EE é modificado para simular as variações naturais e a dose de progestagénio 

aumenta nas três fases. 

O início da toma dos COC deve ser no primeiro dia do ciclo para garantir eficácia 

contracetiva imediata. Se o início da toma for em qualquer outro dia do ciclo são necessários 

sete dias para garantir eficácia contracetiva (35).  

As vantagens dos COC são o facto de terem elevada eficácia contracetiva, regularizam os 

ciclos menstruais, melhoram tensão-pré menstrual e dismenorreia, entre outros. Possuem os 

mesmos critérios clínicos de elegibilidade que os restantes métodos de CHC (41). 
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1.4.3.2. Contraceção hormonal progestativa 

Com o aparecimento de novas moléculas, formulações e vias de administração, a 

contraceção progestativa tornou-se uma verdadeira alternativa à contraceção estroprogestativa. 

Existem diferentes tipos de contraceção progestativa, como indicado na Tabela 3 (34). 

 

Tabela 3 - tipo de contraceção hormonal progestativa (adaptado de (34)) 

Tipo Dose Posologia Nome comercial 

Oral 75µg desogestrel 1 cp/ dia (contínuo) Cerazette ® 

Injetável 150mg acetato de 

medroxiprogesterona 

12 em 12 semanas Depo-Provera ® 

Implante 

subcutâneo 

68mg etonogestrel 

(metabolito ativo – 

desogestrel) 

3 em 3 anos Implanon NXT® 

Sistema Intra-

Uterino (SIU) 

20 µg/ dia de 

levonosgestrel 

5 em 5 anos Mirena ® 

 

1.4.3.2.1. Contraceção progestativa oral (CPO) 

Existem dois grupos de contraceção progestativa: as “mini-pílulas” de baixa dose, 

disponíveis nos Estados Unidos da América e a “pílula” de 75µg de desogestrel, mais usada  nos 

países europeus (42). 

Em Portugal, a contraceção progestativa oral existente apresenta-se sob a forma de 

desogestrel na dose de 75µg e atua inibindo a ovulação em 97% dos casos. Este tipo de 

contraceção tem uma toma diária contínua e deve iniciar-se no primeiro dia do ciclo para que a 

eficácia seja garantida (34).  

A contraceção progestativa oral está indicada nas seguintes situações: 

 Intolerância aos estrogénios; 

 Antecedentes pessoais ou familiares de tromboembolismo venoso ou após 

trombose venosa superficial; 

 Durante a amamentação após três semanas do parto; 

 Fumadoras, independentemente da idade; 

 Hiperestrogenismo endógeno; 

 Síndrome pré-menstrual e cefaleias catameniais; 

 Menorragias, anemias, endometriose; 

 Situações de hipertensão controlada. 

Esta contraceção é indicada nestas situações, porque tem a vantagem de ter um risco 

tromboembólico reduzido e um efeito metabólico reduzido (34). É importante referir que com a 

contraceção progestativa oral os ciclos menstruais podem deixar de ser regulares, 
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principalmente no início da toma (46). É muito indicada na amamentação pois há evidência de 

que os contracetivos só com progestativo não afetam a performance do aleitamento, nem o 

crescimento do bebé se utilizados antes das 6 semanas pós-parto (41).  

Os contracetivos progestativos orais interferem no entanto com anti-retrovirais como 

ritonavir; anticonvulsivantes como a fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, 

topiramato e oxcarbazepina; antibióticos como a rifampicina; produtos com Hypericum 

perforatum (34).  

1.4.3.2.2. Implantes subcutâneos 

O implante subcutâneo (Implanon ®) é um contracetivo hormonal para ação prolongada 

com 68mg de etonogestrel, o metabolito biologicamente ativo do desogestrel, e 15 mg de 

sulfato de bário (radiopaco). Tem uma eficácia contracetiva superior a 99% que está garantida 

se for inserido no momento recomendado (34). O implante liberta diariamente uma pequena 

quantidade de etonogestrel para a corrente sanguínea e atua impedindo a ovulação e tornando o 

muco do colo do útero mais espesso, dificultando assim a entrada dos espermatozoides (47). 

Este implante está aprovado em todo o mundo e tem uma eficácia contracetiva reportada acima 

de 99% em 3 anos de uso (48).  

1.4.3.2.3. Injetáveis 

A contraceção progestativa injetável existente em Portugal é o acetato de 

medroxiprogesterona, numa dose de 150mg (Depo-Provera ®), administração intramuscular de 

12 em 12 semanas (34). A libertação do progestativo é lenta e o seu efeito prolonga-se por três 

meses (41). Este tipo de contraceção é aconselhado no caso de necessidade de contraceção não 

dependente da utilizadora (p.e. mulheres com perturbações neurossensoriais); opção de 

contraceção de longa duração, reversível e de baixo custo; doenças hemolíticas e epilepsia; 

intolerância e/ou limitação ao uso de estrogénios; fumadoras independentemente da idade (34). 

A contraceção progestativa injetável tem alguns efeitos indesejáveis podendo afetar o pico 

de massa óssea se administrada em adolescentes, pois interfere no metabolismo ósseo podendo 

causar diminuição da densidade mineral óssea, que poderá ser reversível após suspensão do 

método. Pode também causar alterações na morfologia endometrial com marcada atrofia, que se 

poderá manter para além do uso do contracetivo, o que poderá induzir atraso na retoma da 

fertilidade (34). As concentrações de acetato de medroxiprogesterona não são afetadas por 

fármacos indutores das enzimas hepáticas e, por isso, este é um dos poucos métodos 

contracetivos hormonais que pode ser usado com segurança em paralelo com este tipo de 

medicação (42).  

1.4.3.2.4. Sistema Intrauterino (SIU) 

Este método contracetivo (Mirena ®) consiste num dispositivo de libertação intrauterino de 

levonogestrel que contém 52mg de levonogestrel e uma taxa de libertação inicial de 20µg/24 
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horas. Este dispositivo tem uma taxa de falha (Índice de Pearl) de aproximadamente 0,2% em 1 

ano e uma taxa de falha cumulativa de aproximadamente 0,7% em 5 anos. Este dispositivo atua 

causando elevadas concentrações de levonogestrel no endométrio, inibindo a síntese 

endometrial de recetores tanto estrogénicos como progestagénicos, tornando-o invisível ao 

estradiol circulante, resultando num efeito antiproliferativo. Também provoca espessamento do 

muco cervical que impede a passagem do esperma através do canal cervical. O ambiente criado 

no útero e nos tubos ováricos inibe a mobilidade e a funcionalidade dos espermatozoides, 

evitando a fertilização. Em algumas mulheres, foi observada a inibição da ovulação (49).  

1.4.4. Contraceção de Emergência (CE)    

A CE é um método usado para prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas ou 

em casos em que haja falha do método contracetivo utilizado. Deve apenas ser usado em 

situações de emergência, tal como o próprio nome indica (34). Este é o único método que é para 

ser utilizado após a relação sexual para prevenir a gravidez. O acesso à CE é muito importante 

para adolescentes que muitas vezes têm pouca experiência na utilização de métodos 

contracetivos. Além disso, deve ser sempre oferecida em casos de violação (41). Não existe 

qualquer contraindicação à sua utilização e não se encontra provada a teratogenecidade no caso 

de haver uma gravidez em curso. Há dois tipos de CE, a de ação hormonal e a de ação 

mecânica. Dentro dos de ação hormonal, pode ser utilizado o progestativo isolado, levonogestrel 

numa dose única de 1,5mg, que é bem tolerado e de alta eficácia; também pode ser usado o 

estroprogestativo – método de Yuzpe (EE e levonogestrel), sendo que este é mal tolerado; por 

fim, também de ação hormonal existe o Acetato de Ulipristal, uma dose única de 30mg, que 

possui uma tolerância semelhante ao levonogestrel, tem elevada eficácia e confere a 

possibilidade de utilização até 5 dias após a relação desprotegida. Já com ação de mecânica, 

pode ser utilizado o Dispositivo Intrauterino (DIU) com cobre que se mostrou eficaz na 

prevenção da gravidez quando introduzido até cinco dias após a relação sexual desprotegida 

(34).  

O levonogestrel e o acetato de ulipristal têm mecanismos de ação semelhantes. O 

levonogestrel é capaz de suprimir o pico pré-ovulatório das gonadotrofinas e interferir com o 

processo ovulatório. Este mecanismo é, portanto, dependente da fase do ciclo em que a mulher 

se encontra, uma vez que só há inibição da ovulação se for administrado na fase folicular. Já o 

acetato de ulipristal é um modulador seletivo dos recetores de progesterona, tem um mecanismo 

de ação semelhante ao levonogestrel, mas parece ter uma eficácia mais elevada por apresentar 

uma atividade mais intensa na inibição da ovulação e por poder ser utilizado até 120 horas sem 

perda de eficácia após relação desprotegida, ao contrário do que acontece com o levonogestrel, 

que pode ser utilizado até 72h após a relação desprotegida sem perda de eficácia. Os valores da 

eficácia da CE são tanto maiores quanto mais cedo for efetuada a toma. Um estudo da OMS 
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mostrou que o uso do levonogestrel tem uma eficácia de 95% se for tomado nas primeiras 24h, 

85% se for tomado entre as 24 e as 48 horas e de 58% se for tomado entre as 49 e as 72h, sendo 

que ao quinto dia só previne 30% das gravidezes (34).  

1.5. Conclusão  
Este projeto foi um grande desafio que encarei com entusiasmo e que acabou por ser, 

também, uma grande aprendizagem para mim. É um tema que causa algum constrangimento, 

principalmente nas faixas etárias a quem a formação foi dada e, por isso, tive que aprender a 

falar deste assunto sem tabu e de forma natural. A formação foi dada a cada turma 

separadamente, sendo que cada uma delas apresentou diferentes comportamentos e reações ao 

tema, mas todos os alunos, bem como as professoras, se mostraram bastante interessados no 

tema, colocando questões pertinentes, dúvidas pessoais e alguns esclarecimentos. O feedback 

das professoras da disciplina de Ciências Naturais que acompanharam as turmas foi muito bom, 

pedindo-me até que lhes fosse enviada a apresentação de forma a poder utilizá-la no 3º período, 

quando fosse abordado o tema da reprodução.  

Os farmacêuticos, como profissionais de saúde, têm um importante papel no que respeita à 

contraceção, devendo explicar a toma de cada tipo de contracetivo de forma clara, e, 

principalmente, na contraceção de emergência, devendo colocar todas as questões antes da 

dispensa deste tipo de produto, de forma a obter toda a informação por parte do utente para fazer 

o aconselhamento da forma mais correta.  

 

2. Desafio “Não à Diabetes” 

2.1. Enquadramento e objetivos 
A Diabetes Mellitus (DM) é um sério problema de Saúde Pública que tem vindo a aumentar 

nos últimos anos e que tem grande impacto tanto a nível nacional como a nível mundial, 

afetando bastante os recursos em saúde. Resultados robustos mostram que o desenvolvimento 

da diabetes pode ser prevenido ou, pelo menos, adiado em indivíduos de alto risco. Investigação 

científica nesta área tem mostrado que mudanças no estilo de vida como, seguir um plano 

alimentar adequado, aumentar a atividade física e manter um peso corporal saudável levam a 

uma diminuição de mais de 50% no risco de desenvolvimento da diabetes. Desta forma surge o 

“Não à Diabetes! Desafio Gulbenkian”, um programa que mostra que as estruturas autárquicas, 

as instituições de saúde locais, regionais e nacionais, a sociedade em geral e as pessoas 

individuais, se podem organizar e cooperar para impedir a progressão desta doença. Os 

objetivos deste desafio são evitar que 50 mil pessoas com elevado risco desenvolvam diabetes 

num prazo de cinco anos por meio de um plano específico de prevenção que passa pela 

promoção da saúde e da adoção de estilos de vida saudáveis; identificar, também em cinco anos, 

50 mil pessoas com diabetes que não saibam que têm a doença, promovendo a sua inclusão no 
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SNS de forma a que tenham um acompanhamento e controlo adequado das manifestações da 

doença (50).  

2.2. Métodos 
Este projeto é composto por diferentes etapas que são necessárias para alcançar os objetivos 

acima mencionados, etapas estas que estão representadas no Anexo X (51). 

Dentro deste módulo, o farmacêutico exerce a sua ação no ponto “3. Ação” ilustrado no 

Anexo X. Na FD, foi-me proposto fazer parte deste projeto realizando o questionário de 

Avaliação de Risco no final do atendimento, sempre que a pessoa tivesse idade superior a 55 

anos. Este questionário, ilustrado no Anexo XI, é constituído por oito perguntas feitas no 

sentido de perceber que o indivíduo em questão possui ou não risco de desenvolver DM tipo 2 

no prazo de 10 anos. A cada resposta dada são atribuídos pontos que, no final, são somados e o 

total de pontos reflete o risco de desenvolvimento de diabetes: menos de 7 pontos, o individuo 

tem risco baixo; entre 7 e 11 pontos, tem risco ligeiro; entre 12 e 14 pontos tem risco moderado; 

entre 15 e 20 pontos tem risco alto; mais de 20 pontos, tem risco muito elevado. As pessoas a 

quem o resultado deu “Risco Baixo” ou “Risco ligeiro” devem apenas manter um estilo de vida 

saudável. Pelo contrário, as pessoas que tiveram resultados como “Risco Moderado”, “Risco 

Alto” e “Risco Muito Alto” podem ser contactadas pelo médico de família para marcação de 

uma consulta médica e para dar informações sobre o risco de diabetes, uma vez que este recebe 

o resultado do questionário feito.  

Para melhor informar os utentes, realizei um folheto informativo da DM e do Desafio, que 

foi distribuído aos utentes e disponibilizado na farmácia, para que ficassem melhor esclarecidas 

todas a dúvidas acerca da doença (Anexo XII).    

2.3. Epidemiologia  
No último relatório disponibilizado pelo Observatório Nacional da Diabetes, da Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia, referente ao ano de 2015, estima-se que, nesse ano, a prevalência 

da Diabetes na população portuguesa com idade entre os 20 e os 79 anos tenha sido de 13,3%, 

ou seja, mais de 1 milhão de portugueses nesta faixa etária têm Diabetes, sendo que em 56% dos 

indivíduos esta já tinha sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha. Também se verifica uma 

diferença estatisticamente significativa na prevalência da doença entre os homens, que é de 

15,9% e nas mulheres, de 10,9% (52). 

É de notar que há uma relação entre o escalão de IMC e a Diabetes, pois cerca de 90% da 

população com diabetes também apresenta excesso de peso (49,2%) ou obesidade (39,6%). Isto 

indica que a prevalência nas pessoas obesas, com IMC ≥ 30 é cerca de quatro vezes maior do 

que nas pessoas com IMC < 25 (normal) (52).  

O consumo de antidiabéticos tem aumentado significativamente nos últimos anos em toda a 

Europa em termos da Dose Diária Definida/1000 habitantes/dia como demonstrado no Anexo 
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XIII. Para além do aumento da prevalência da doença, outras razões para o aumento de 

consumo deste tipo de medicamentos são o aumento do número e proporção de pessoas tratadas 

e aumento das dosagens médias utilizadas nos tratamentos (52).  

Entre 2006 e 2015, a despesa em insulinas e antidiabéticos não insulínicos (ADNI) mais que 

quadruplicou a sua representatividade no mercado dos medicamentos em ambulatório no SNS, 

tendo tido estes, em 2015, uma representação de 13,8% do total da despesa aqui contemplada. 

(52). 

2.4. Diabetes mellitus 
DM é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia que resulta de defeitos na 

secreção de insulina, na ação da insulina ou de ambas. Existem vários processos envolvidos no 

desenvolvimento desta doença como destruição autoimune das células β do pâncreas, causando 

deficiência em insulina ou como processos anormais que levam a resistência à ação da insulina. 

A deficiente ação da insulina resulta de secreção de insulina inadequada e/ou reposta do tecido à 

insulina diminuída. Uma secreção de insulina deficiente ou defeitos na sua ação muitas vezes 

coexiste no mesmo paciente e, por isso, é difícil por vezes perceber qual das duas é a causa 

primária de hiperglicemia (53).  

A persistência de um nível de glicose elevado no sangue resulta em lesões em vários 

tecidos. Embora essas lesões possam ser encontradas em vários órgãos, as manifestações mais 

importantes das lesões causadas pela hiperglicemia e consequentes complicações da diabetes 

manifestam-se nos rins, olhos, nervos periféricos e sistema vascular, e são frequentemente 

fatais. Em quase todos os países desenvolvidos, a DM é a principal causa de cegueira, 

insuficiência renal e amputação de membros inferiores (52). As principais complicações 

crónicas da diabetes são a neuropatia e amputação, a retinopatia, a nefropatia e a doença 

cardiovascular (54).  

2.4.1. Diabetes Mellitus tipo 1 
Este tipo de diabetes resulta de uma destruição auto-imune das células β produtoras de 

insulina do pâncreas, passando a produzir pouca ou nenhuma insulina, a hormona que permite a 

entrada de glicose nas células (52). Os marcadores celulares de destruição auto-imune das 

células β incluem autoanticorpos para as ilhotas de langerhans, autoanticorpos para a insulina, 

autoanticorpos para o GAD e autoanticorpos para as tirosina-fosfatases IA-2 e IA-2 β. Um ou 

mais destes anticorpos estão normalmente presentes em 85-90% dos indivíduos quando 

hiperglicemia é inicialmente detetada (53). Esta forma de diabetes surge sem que a pessoa possa 

fazer algo para evitar o seu aparecimento, pois a sua causa não está relacionada com hábitos de 

vida ou alimentação menos corretos (55). A doença tem sido fortemente associada a HLA, com 

ligação aos genes DQA e DQB. Estes alelos HLA-DR%DQ tanto podem predispor para como 

proteger da doença (53). 
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A velocidade de destruição celular é variável de indivíduo para indivíduo. Em alguns 

pacientes, nomeadamente adolescentes, a primeira manifestação da doença é, muitas vezes, a 

cetoacidose. Normalmente, os adultos mantêm uma função residual das células β suficiente para 

prevenir a cetoacidose (53). 

A destruição autoimune das células β tem várias predisposições genéticas, mas também está 

relacionada com alguns fatores ambientais ainda pouco definidos (53). 

2.4.2. Diabetes Mellitus tipo 2 
Este tipo de diabetes, ao contrário do que acontece na DM tipo1, está associado a estilos de 

vida menos corretos e a fatores genéticos também. A DM tipo 2 caracteriza-se pela redução da 

sensibilidade à ação da insulina, redução de produção de insulina ou falha das células β 

pancreáticas. Todos estes processos originam um decréscimo no transporte de glucose para o 

fígado, células musculares e células adiposas. Recentemente também foi descoberto que as 

células α pancreáticas também têm a sua função afetada neste tipo de diabetes. Esta disfunção 

pancreática faz com que os níveis de glucagon e glucose hepática, que aumentam durante o 

jejum, não diminuam após as refeições, resultando em hiperglicemia devido aos escassos níveis 

de insulina e ao aumento da resistência à sua ação, que não é capaz de compensar a falta de 

insulina (53, 56). 

A maior parte dos doentes com este tipo de diabetes é obesa. É de notar que, a obesidade 

por si só é responsável pela resistência à ação da insulina, principalmente a obesidade 

abdominal (53). 

Esta forma de diabetes está muitas vezes presente sem nunca ter sido diagnosticada pois a 

hiperglicemia surge gradualmente e, nos estádios mais precoces, não é grave o suficiente para 

que o paciente se aperceba de qualquer sintoma (53). 

O diagnóstico da diabetes tipo 2 ocorre normalmente depois dos 40 anos de idade, mas pode 

ser identificada mais cedo, sendo cada vez maior o número de crianças diagnosticadas com esta 

doença (52).  

2.4.3. Fatores de risco para a diabetes tipo 2 
Qualquer pessoa pode desenvolver diabetes tipo 2, no entanto, o risco não é igual para toda 

a população. Os fatores que aumentam o risco de desenvolver esta doença são os seguintes: 

 Pessoas com excesso de peso/obesidade; 

 Mulheres que tiveram diabetes gestacional (diabetes apenas durante a gravidez); 

 Mulheres que tiveram recém-nascidos com peso igual ou superior a 4kg; 

 História familiar de DM tipo 2; 

 Níveis de triglicerídeos aumentados; 

 Níveis de HDL colesterol baixos; 

 Níveis de LDL colesterol elevados; 
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 Hipertensos (síndrome metabólico); 

 Idosos; 

 Terapia com corticosteroides. 

Ter familiares, principalmente em primeiro grau, com DM tipo 2 aumenta substancialmente 

o risco de desenvolver DM tipo 2, isto porque esta forma de DM tem uma forte componente 

hereditária. Recentemente foram descobertos alguns genes significativamente associados ao 

desenvolvimento de DM tipo 2. São estes os genes TCF7L2, PPARG, FTO, KCNJ11, 

NOTCH2, WFS1, CDKAL1, IGF2BP2, SLC30A8, JAZF1 e HHEX (56). 

2.4.4. Valores de Referência e diagnóstico 
O teste recomendado para rastreio da DM tipo 2 é o mesmo que é usado para fazer o 

diagnóstico e, por esta razão, um resultado positivo num rastreio é equivalente a um diagnóstico 

de pré-diabetes ou diabetes (56).  

Os critérios de diagnóstico de DM foram definidos de acordo com a Norma DGS nº. 

2/2001, de 14/01/2011. Estes critérios são (52): 

 Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL (≥ 7,0 mmol/L), ou 

 Sintomas típicos de descompensação + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL (≥ 11 

mmol/L), ou 

 Glicemia ≥ 200 mg/dL (11 mmol/dL) às 2 horas na prova de tolerância à glicose 

oral com 75g de glicose (PTGO), ou 

 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6.5%. 

A determinação da HbA1c é muito útil na determinação do controlo dos níveis sanguíneos 

de glicose ao longo do tempo. Foi em Julho de 2009 que o International Expert Commitee (IEC) 

recomendou adicionar a HbA1c ≥ 6,5% como critério de diagnóstico de DM. Este comité 

sugeriu usar este critério principalmente para identificar aqueles indivíduos com elevado risco 

de desenvolvimento desta doença (56).  

2.4.5. Prevenção da diabetes tipo 2  
Para toda a população, mas principalmente para quem tem elevado risco de desenvolver 

DM tipo 2, é importante adotar determinados estilos de vida que previnam o aparecimento da 

doença. As recomendações são privilegiar alimentos saudáveis, fazer várias refeições ao dia e a 

horários regulares, reduzir o consumo de sal, evitar alimentos açucarados, moderar o consumo 

de álcool, controlar o peso regularmente, ser ativo e praticar exercício físico pois o exercício 

físico ajuda a prevenir e a reduzir a insulinorresistência, controlar o colesterol e vigiar a tensão 

arterial (57).  
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2.5. Resultados 
Os questionários (Anexo XI) foram todos realizados no final do atendimento, sempre que a 

“Ficha de Cliente” mostrava que a pessoa em questão tinha mais de 55 anos de idade. 

Começava por perguntar se tinha DM diagnosticada ou não. Em caso de resposta negativa, 

podia prosseguir-se para o questionário.  

De entre as 20 pessoas a quem o questionário foi feito, 3 (15%) obtiveram menos de 7 

pontos e, portanto, foram consideradas de Baixo Risco; 12 (60%) obtiveram entre 7 e 11 pontos, 

sendo consideras de Risco Ligeiro. A estes dois grupos de pessoas foi comunicado o seu risco, 

informando de que não iriam ser contactadas pelo seu médico de família, assim como deviam 

manter sempre um estilo de vida ativo e saudável. Pelo contrário, 2 pessoas (10%) obtiveram 

entre 12 e 14 pontos, considerando-as de “Risco Moderado” e 3 pessoas (15%) obtiveram um 

resultado entre 15 a 20 pontos, pertencendo ao grupo de pessoas de “Risco Alto”. A estas 

pessoas foi informado do seu risco de desenvolver diabetes num período de 10 anos e também 

de que poderiam ser contactadas pelo seu médico de família para este melhor as esclarecer sobre 

a doença e sobre o seu risco individual. Nenhum dos utentes obteve mais de 20 pontos, “Risco 

Muito Alto”.  

2.6. Conclusão  
Poder fazer parte do desafio Gulbenkian “NÃO à diabetes!” fez-me tomar ainda maior 

consciência da dimensão e da gravidade desta doença, que afeta milhares de portugueses e de 

que o farmacêutico, como profissional de saúde com grande proximidade ao utente, tem um 

papel importantíssimo na prevenção da doença, fazendo o melhor aconselhamento aos seus 

utentes neste sentido. No entanto, penso que seria um estudo mais robusto se o questionário 

tivesse sido feito a uma amostra maior, mas isto não foi possível, porque muitas vezes os 

utentes se mostravam indisponíveis para responder a questionários, mesmo sendo ele curto, ou 

referiam já ter consultas marcadas com o seu médico de família, não precisando, portanto, que 

este os contactasse relativamente a este assunto, pois ele já seria abordado nas consultas.  
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Resumo 

A elaboração deste relatório inclui-se na fase final do meu percurso académico na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, pela elaboração do Estágio Profissionalizante 

que coloca o estudante pela primeira vez em contacto que o mercado de trabalho. Tomei, então, 

a opção de, para além de realizar este estágio em Farmácia Comunitária, também fazer parte 

dele em Farmácia Hospitalar, podendo conhecer, assim, duas realidades da vida profissional de 

um farmacêutico. Os dois meses de estágio em Farmácia Hospitalar foram nos meses de 

novembro e dezembro no Hospital Privado de Gaia, uma unidade hospitalar pertencente ao 

grupo Trofa Saúde Hospital.  

Ao longo destes dois meses ganhei bastantes conhecimentos acerca de toda a dinâmica 

hospitalar, não só dos serviços farmacêuticos mas também de muitos outros serviços. Aprendi 

sobre todos os aspetos fundamentais dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares de forma a 

disponibilizar os medicamentos a todos os doentes de forma responsável para assegurar a 

qualidade, segurança e eficácia dos mesmos; também ganhei bastante autonomia e consolidei os 

conhecimentos científicos obtidos ao longo dos cinco anos de curso.  

Neste relatório estão descritas todas as atividades realizadas diariamente no Hospital 

Privado de Gaia e que eu tive oportunidade de acompanhar e realizar ao longo dos dois meses 

de estágio.   
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Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Introdução 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Trofa Saúde Hospital (TSH) assume-se como um projeto global de saúde e integra uma 

vasta rede de unidades hospitalares. Tem como objetivo melhorar a forma de cuidar dos seus 

clientes, proporcionando-lhes cuidados de proximidade. O TSH detém uma rede integrada de 

hospitais privados e atualmente serve uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, com 

maior enfoque no Norte do País, pretendendo reforçar igualmente o objetivo de se tornar uma 

referência no setor (1). 

O TSH tem todos os seus Hospitais certificados pela APCER (ISO 9001-2008) e procura ter 

um corpo clínico e de enfermagem exclusivo, oferecendo formação contínua a todos os seus 

colaboradores (1). 

Atualmente fazem parte do TSH o Hospital Privado da Trofa (HPT), o Hospital Privado de 

Gaia (HPG), o Hospital Privado de Alfena (HPAV), o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), 

o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), o Hospital de 

Dia de Famalicão (HDF), o Hospital de Dia da Maia (HDM), o Hospital de Dia de São João da 

Madeira (HDSJM) e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite. 

 

3. Hospital Privado de Gaia  

Inaugurado a 12 de janeiro de 2015, o HPG está localizado na cidade de Vila Nova de Gaia e 

foi concebido para corresponder à necessidade de todo o tipo de doentes, mas com especial 

enfoque nos clientes deste concelho e concelhos limítrofes. A equipa do HPG é liderada pelo 

Dr. Nuno Brito (diretor clínico) e pelo Dr. Nélson Brito (administrador). O projeto deste 

hospital assenta em 8 pontos fundamentais: alta diferenciação do corpo clínico, bom grau de 

integração e multidisciplinaridade entre as várias especialidades, grande suporte a nível do 

diagnóstico, boa relação dos profissionais com os doentes e respetivo estabelecimento de 

relações de confiança médio e longo prazo, instalações físicas de qualidade acima da média, 

sistema informático com registo clínico e de fácil utilização, bons serviços de suporte e, por fim, 

profissionais dinâmicos e competentes em todas as áreas não clínicas (2). O HPG possuí uma 

vasta variedade de especialidades clínicas, sendo que internamente é divido nos seguintes 

serviços: neonatologia, unidades de cuidados intermédios (UCI), internamento (INT), bloco de 

partos, unidade de cuidados continuados, bloco operatório (BLO), imagiologia (IMAGIO), 

gastroenterologia (GASTRO), fisioterapia (FISIO), Medicina Dentária (DENT), consulta 

externa (C.EXT), unidade integrada de convalescença (UICRM), urgência (URG) e farmácia 
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(FAR) (3). Fisicamente, o hospital é constituído por 3 torres sendo cada uma distinguível pela 

sua cor, uma laranja, uma amarela e uma azul. 

4. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde Hospital 

4.1 Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde Hospital  

A responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) do TSH está a cargo da 

Farmacêutica Coordenadora, Dra. Patrícia Moura, farmacêutica responsável por toda a gestão 

administrativa da Farmácia Central (FC), localizada em Alfena num espaço independente do 

HPAV, e pela coordenação de todas as farmácias satélites do TSH, sendo que cada farmácia 

satélite tem o seu próprio diretor técnico (4). 

O HDM, o HDF e o HDSJM são unidades que não possuem a sua própria unidade de SFH e, 

por esse motivo, estes serviços são assegurados pelo HPBN, HPT e HPG, respetivamente. 

4.2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia  

4.2.1 Localização, horário de funcionamento e caracterização do espaço físico 

Os SFH do HPG estão localizados no quinto piso da torre azul. O estabelecimento do horário 

de funcionamento dos SFH é da responsabilidade das Comissões Executivas, sendo este afixado 

num local visível a todos os utilizadores. No caso dos SFH do HPG, o horário de funcionamento 

é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. Contudo, no caso de surgir alguma necessidade fora do 

horário de funcionamento definido é possível entrar em contacto com o farmacêutico 

coordenador, cujo contacto está disponível na lista de contactos de emergência do hospital.  

O espaço físico dos SFH está organizado segundo a metodologia Kaizen. Desta forma, a 

farmácia encontra-se dividida em áreas distintas, com diferentes finalidades, que se encontram 

perfeitamente delimitadas e identificadas (Anexo I).  

O funcionamento dos SFH segue um Plano Operacional que faz com que seja possível 

assegurar as necessidades diárias do hospital e também os serviços hospitalares aos fins de 

semana e feriados (Anexo II). Se, em algum caso, for imprescindível adquirir algum produto 

farmacêutico durante o período de encerramento dos SFH, o Enfermeiro Responsável 

acompanhado pelo técnico da Manutenção em posse da chave da farmácia, pode levantá-lo, 

fazendo o registo desse mesmo levantamento num impresso destinado a esse fim – “Registo de 

Levantamento de Medicação” (Anexo III) – que se encontra afixado na parede à entrada da 

farmácia. Neste impresso deve constar a Denominação Comum Internacional (DCI), o número 

de unidades levantadas, a identificação do doente a quem se destina a medicação, a identificação 

do serviço requerente, a rúbrica do enfermeiro e a data e a hora em que se realizou o 

levantamento. Diariamente, o registo é verificado e os medicamentos levantados são debitados 

aos doentes. O impresso é depois arquivado num dossier próprio, quando preenchido na 

totalidade, sendo substituído por um novo (4). 
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4.2.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos são um recurso essencial para o bom funcionamento dos SFH. 

Atualmente, a direção técnica dos SFH no HPG é da responsabilidade da Dra. Sara Madureira, 

sob supervisão da Dra. Patrícia Moura, coordenadora dos SFH do TSH, como acima referido. A 

equipa dos SFH do TSH é constituída pelos membros referidos na tabela seguinte: 

Tabela 1 - Equipa dos SFH do TSH 

Dra. Patrícia Moura Farmacêutica Coordenadora da FC 

Dra. Ana Araújo Farmacêutica Responsável do HPAV 

Dr. André Azevedo Farmacêutico Responsável pelo HPBN e HDM 

Dra. Rita Lima Farmacêutica Responsável pelo HPB 

Dra. Rosa Mendes Farmacêutica Responsável pelo HPBC 

Dra. Sara Madureira Farmacêutica Responsável pelo HPG e HDSJM 

Dr. Ricardo Carvalho Farmacêutico Responsável pelo HPT e HDF 

Iolanda Silva Técnica auxiliar 

  

4.2.3. Sistema informático 

Os sistemas informáticos usados pelos SFH do TSH são o CPC® (Companhia Portuguesa de 

Computadores), o PHC® Software e a Intranet (Armazém FAR). O CPC® é um sistema 

informático desenvolvido pela Global Intelligent Technologies (Glintt) Healthcare Solutions 

S.A. destinado à farmácia hospitalar. Este sistema agiliza e aumenta a eficiência da gestão de 

todo o circuito do medicamento, facilita o acesso à história clínica dos doentes e às prescrições 

médicas, permitindo que seja possível um trabalho multidisciplinar. O PHC® é o sistema 

informático usado para a receção das encomendas na FC e para a emissão das guias de 

transporte das mesmas. A validação do stock assim como a satisfação do pedido único dos SFH 

são feitas através da Intranet pela FC.  

4.2.4. Sistema de Gestão de Qualidade 

A base de um sistema de Gestão de Qualidade assenta da existência de procedimentos 

padronizados. Deste modo, todos os procedimentos incluídos nas atividades dos SH devem ser 

documentados por escrito e regularmente revistos e atualizados. Como sistema de gestão de 

qualidade, o TSH implementou o “Manual de Procedimentos do TSH”, no qual estão 

padronizados todos os procedimentos dos seus SFH (5). 
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5. Seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição de produtos 

farmacêuticos 

5.1. Seleção dos produtos farmacêuticos 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica do TSH desenvolveu o seu próprio Formulário 

Hospitalar – Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde Hospital (FHGTSH) – com base no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades dos doentes do 

grupo TSH (6). A seleção dos produtos farmacêuticos atende à qualidade, eficácia e segurança, 

devidamente sustentada por evidência científica, mas também à relação custo-benefício. A 

seleção dos medicamentos está à responsabilidade da Farmacêutica Coordenadora a par do 

Diretor Clínico do HPT. Este procedimento faz-se anualmente através da realização de um 

concurso que envolve todos os laboratórios fornecedores dos medicamentos presentes no 

FHGTSH. Cada fornecedor de um determinado medicamento faz a sua proposta, que é enviada 

por email com várias informações como preços e condições de entrega. Depois, o responsável 

pelo Departamento de Compras (DC), faz uma compilação das condições de compras de todos 

os laboratórios num ficheiro Excel, sendo estes ordenados por ordem decrescente de preferência, 

com base nas condições de compra mais favoráveis. Assim, são selecionados os que ocupam a 

primeira posição de cada lista. Fica então escolhido o principal fornecedor de cada medicamento 

assim como ficam também definidos os preços e condições de entrega e pagamento, que 

vigoram durante um ano. No entanto, quando ocorrem ruturas de stock do fornecedor principal, 

faz-se a encomenda ao fornecedor classificado em segundo lugar. 

 

5.2. Aquisição dos produtos farmacêuticos  

O farmacêutico hospitalar é também responsável pela aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos e esta aquisição deve, por isso, ser realizada pelos SFH 

em articulação com o Serviço de Aprovisionamento (SA) (5). A aquisição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos engloba 5 tipos de encomenda: a encomenda 

semanal, a encomenda de soros, a encomenda de medicação de domicílio, a encomenda de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e a encomenda de medicamentos com 

Autorização de Utilização Excecional (AUE).  

5.2.1. Encomenda semanal 

O stock ideal dos SFH do HPG, e das outras unidades do TSH, está definido de maneira a 

assegurar as necessidades do hospital durante um período de 14 dias. Todas as semanas, à sexta-

feira, o Farmacêutica Responsável de cada unidade verifica quais os produtos que chegaram ao 

ponto de encomenda, ou seja, quais os produtos cuja quantidade disponível nos SFH é inferior 

ao stock ideal. Após esta verificação, é efetuado o pedido semanal de encomenda à FC, 

recorrendo ao CPC®. O INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
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Saúde, I.P.) reconhece a FC como um distribuidor certificado, que fornece internamente os SFH 

do TSH. A Farmacêutico Coordenadora faz uma compilação dos pedidos de encomenda 

semanal de todas as unidades e faz um pedido único ao DC. Este gera, via email, o pedido ao 

laboratório, num período máximo de 24 horas após a receção do pedido semanal de encomenda 

(5). 

5.2.2. Encomenda de Extra-Formulário 

A medicação de domicílio trata-se da medicação que não consta do FHTSH – Medicamentos 

Extra-Formulário (MEF) – e que consta das prescrições realizadas no hospital em patologias 

mais específicas. Nestes casos, o médico prescritor faz o pedido de introdução do MEF, junto da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), pelo preenchimento da “Justificação de Receituário 

de Medicamentos”, citando qual o nome do medicamento, o plano terapêutico e o motivo da 

requisição (7). O FH analisa o pedido, dá o seu parecer e autoriza ou não a requisição, 

preenchendo o quadro relativo à informação da CFT. O pedido à CFT é submetido, e esta vai 

deliberar acerca da autorização de utilização. No caso de uma resposta positiva, a autorização é 

cedida e o medicamento dispensado. De 3 em 3 meses, a frequência das justificações de 

utilização dos MEF é analisada pela CFT e é debatida a possibilidade de inclusão em adenda 

(8). A encomenda da MEF é feita a par do pedido de encomenda semanal.   

5.2.3. Encomenda de soros 

Esta encomenda é realizada quinzenalmente, também a uma sexta-feira a par do pedido de 

encomenda semanal. Neste caso, a encomenda é feita diretamente pela Farmacêutica 

Responsável do SFH à Braun Medical, Lda. Os soros encomendados são enviados diretamente 

para os SFH de cada unidade hospitalar do TSH em vez de serem enviados para a FC.  

5.2.4. Circuitos especiais de aquisição de medicamentos 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos com elevada importância na prática 

clínica e com benefícios terapêuticos em diversas doenças, desde que usados corretamente. Este 

tipo de medicamentos está frequentemente associado a atos ilícitos e, por esse motivo, são alvo 

de elevada atenção por parte das autoridades competentes. A nível nacional, o INFARMED é a 

autoridade competente que concede autorização para todas as atividades relacionadas com os 

psicotrópicos e estupefacientes, sendo, por isso, substâncias controladas (9). 

A aquisição dos psicotrópicos e estupefacientes é feita em conjunto com os outros 

medicamentos e produtos farmacêuticos pelo DC. O pedido de encomenda só pode ser satisfeito 

pelo laboratório fornecedor se a encomenda for acompanhada da requisição necessária, normal e 

duplicado, enviados por carta registada - o Anexo VII da Portaria nº 981/98, de 8 de junho (10). 

Esta requisição é preenchida pela Farmacêutica Coordenadora dos SFH. Nela constam o número 

sequencial da requisição (nº/ano), o número da nota de encomenda, o laboratório a que se 

requisita os psicotrópicos e estupefacientes, o número de sócio, o DCI da substância ativa, a 

forma farmacêutica, a dosagem e a quantidade pedida. A Farmacêutica Coordenadora assina 
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esta requisição, colocando também o número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos (OF), a 

data e o carimbo dos SFH tanto no original como no duplicado. Uma cópia da requisição é 

arquivada na FC até que se faça a devolução do documento original. O diretor técnico do 

laboratório preenche a requisição, colocando a quantidade fornecida, a sua assinatura, número 

de inscrição na OF, data e carimbo do laboratório fornecedor nas duas vias. Depois, arquiva o 

duplicado e devolve o original juntamente com a encomenda, podendo assim os SFH  

arquivarem-no; esta requisição que deve ser arquivada durante 5 anos (11). O pedido de 

psicotrópicos e estupefacientes é realizado mensalmente, acompanhado do respetivo Anexo VII 

preenchido pelo Farmacêutico Responsável pelos SFH do HPG.  

5.2.4. Pedido de medicamentos de Autorização de Utilização Excecional 

Para que um medicamento seja comercializado em Portugal, é obrigatório que o 

INFARMED conceda uma autorização – a Autorização de Introdução no Mercado (AIM) (12). 

No entanto, o INFARMED pode autorizar em Portugal a utilização de um medicamento não 

possuidor de qualquer das autorizações previstas no decreto-lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro, 

ou no Decreto-lei n.º 195/2006, de 3 de outubro, alterado pelo Decreto-lei n.º 48-A/2010, de 13 

de maio, ou, se possuir uma destas autorizações, não esteja comercializado. O INFARMED 

pode autorizar, por razões de saúde pública bem fundamentadas, a comercialização de 

medicamentos que não tenham autorização ou registo válidos em Portugal ou que não tenham 

sido objeto de um pedido de autorização ou registo válido (13). Na presença desta situação, a 

Farmacêutica Coordenadora dos SFH do TSH deve requerer uma Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) ao INFARMED, ao abrigo do decreto-lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro. O 

pedido único de AUE por medicamento é feito uma vez por ano pelo requerente, em setembro, e 

deve ser obrigatoriamente instruído com os requisitos e condições definidas no artigo 17.º da 

Deliberação n.º 1546/2015. A AUE concedida vigora durante um ano. O registo do pedido da 

AUE e o documento enviado ao requerente sobre a conceção da autorização são arquivados na 

farmácia por um período não inferior a 5 anos, no caso de ser necessário dar resposta a 

solicitações por parte do INFARMED (4).  

5.3. Receção e conferência de encomendas  

Os medicamentos e produtos farmacêuticos encomendados nos pedidos de encomenda feitos 

pelos SFH do HPG são entregues na FC, sempre acompanhados da respetiva fatura e Guia de 

Transporte (GT) (Anexo IV). A receção das encomendas está a cargo da Técnica Auxiliar da 

FC, que verifica a integridade, a qualidade e quantidade dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos rececionados, recorrendo à GT. Após esta verificação segue-se a receção 

informática no PHC® Software, com auxilio da fatura e/ou GT, fazendo a introdução da 

quantidade de produto, preço, prazo de validade (PV) e lote dos produtos rececionados na 

encomenda. Seguidamente, com recurso à Intranet faz-se a validação do stock e satisfação do 
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pedido único (4). Um duplicado das faturas das encomendas é arquivado pela FC, sendo que a 

fatura original é entregue ao Departamento de Compras. Em alguns casos, a GT não vem 

acompanhada de fatura. Quando isto acontece, a fatura será enviada mais tarde diretamente para 

o DC. Quanto às GT, a original é arquivada e o duplicado rejeitado. A receção das encomendas 

na FC finaliza com a distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos rececionados e 

com a satisfação dos pedidos dos SFH de cada unidade do TSH, via CPC®, emitindo as 

respetivas GT (4). A satisfação dos pedido proporciona a transferência automática de stock 

informático dos produtos e, consequente atualização do stock em cada unidade do TSH. Segue-

se, então, a entrega dos produtos e das GT emitidas em cada unidade hospitalar, entrega esta 

realizada pelo Departamento de Logística. No HPG, os produtos encomendados são 

descarregados na zona de “Receção de Encomendas” dos SFH (Anexo V). Assim que possível, 

o Farmacêutico Responsável da unidade confere se todos os produtos e as respetivas 

quantidades enviadas estão de acordo com a GT, passando depois ao arquivamento deste 

documento em dossier próprio. Esta fase de conferência da encomenda realiza-se na zona de 

“Conferência de Encomendas”, que se encontra na mesa de trabalho (Anexo VI). No caso de 

encomendas de grandes volumes, como é o caso das encomendas de soros, estes são 

descarregados diretamente na unidade hospitalar que os encomendou, e não na FC, e são 

verificados diretamente na área de receção. Assim, o Farmacêutico Responsável confere a 

documentação que acompanha a encomenda, assina uma nota de entrada e devolve o triplicado 

ao transportador. Uma cópia da fatura é enviada, via e-mail, para a FC, sendo que o original é 

enviado pelo transportador, assim que possível.  

 

5.4. Armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

Os requisitos de ordem regulamentar e técnica e as recomendações dos fabricantes no que 

diz respeito ao armazenamento dos produtos devem ser cumpridos em todos os serviços do 

hospital em que existe acondicionamento de medicamentos e produtos farmacêuticos (SFH, 

Consultas, BLO e SC) (4). 

5.4.1. Armazenamento Geral 

A zona dos SFH do HPG destinada ao armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos encontra-se organizada em áreas de arrumação perfeitamente definidas e com 

condições apropriadas para esta finalidade no que concerne à temperatura ambiente (inferior a 

25ºC, à humidade (inferior a 60%), parâmetros controlados por sondas devidamente calibradas, 

e à proteção da luz solar direta (5). Todos os produtos que não requerem condições especiais de 

armazenamento são arrumados de acordo com a sua forma farmacêutica ou família (p.e. 

pomadas, ampolas, colírios, material de penso), por ordem alfabética da DCI assim como por 

ordem crescente de dosagem, em prateleiras ou gavetas individuais (SUC’s), que se encontram 
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devidamente identificadas com a designação e código do produto (4,5). Os medicamentos Look-

Alike, Sound-Alike (LASA) são os medicamentos cujo nome ortográfico, nome fonético e/ou 

aspeto físico são semelhantes, no entanto têm indicações terapêuticas distintas (14). Assim, 

torna-se importante implementar estratégias a nível hospitalar que previnam erros de 

administração e aumentem a segurança do doente. Por estas razões, o armazenamento revela-se 

de elevada importância e requer a elaboração de etiquetas de identificação apropriadas para 

distinguir os medicamentos LASA. Para este efeito, recorre-se ao método de inserção de letras 

maiúsculas e de cores ou negrito na designação das etiquetas (Anexo VII) (14). Para além deste 

método, o HPG elaborou uma lista de medicamentos LASA que é do conhecimento de todos os 

profissionais de saúde do hospital. Ainda existem certos medicamentos cuja administração e 

utilização incorreta, aliadas a erros de dosagem ou de preparação, podem colocar em risco a 

saúde do doente. Assim, no TSH, as etiquetas de identificação no local de armazenamento 

(gaveta individual, SUC ou frigorífico) de cada medicamento de alto risco possuem uma 

sinalização de perigo, como forma de alerta para os profissionais de saúde de modo a terem um 

especial cuidado na utilização destes medicamentos. Há também um quadro-resumo dos 

medicamentos de alto risco que se encontra disponível nos SFH e em todos os serviços dos 

hospitais do STH. O procedimento de armazenamento de qualquer medicamento é feito segundo 

o princípio e “primeiro-expirado – primeiro saído” ou FEFO “First Expire, First Out”. Desta 

forma, o acesso encontra-se facilitado aos lotes de produtos com menor PV pois estes são 

acondicionados à frente e à esquerda e, assim, dispensados em primeiro lugar, evitando assim 

uma acumulação de produtos com PV a expirar (5). Certos medicamentos e produtos 

farmacêuticos apresentam uma zona própria para armazenamento de stock avançado, usada 

apenas quando já não é possível armazená-los nos seus locais definidos (Anexo VIII). Quando 

os medicamentos e outros produtos farmacêuticos saem da Farmácia e passam a ser 

armazenados noutros serviços da unidade hospitalar, a responsabilidade de gerir as condições de 

armazenamento dos produtos passa a ser do Diretor do Serviço (4). 

5.4.2. Controlo de prazos de validade 

A conferência dos PV dos medicamentos dos SFH e dos serviços do HPG é feita 

mensalmente pelo FH em cooperação com o Enfermeiro Responsável, nomeadamente no 

controlo das validades do carro de emergência (5). No caso de haver medicação com PV inferior 

a 3 meses, o FH deve seguir o procedimento previamente definido. No caso de medicamentos 

com PV a expirar que se encontram armazenados em conjunto com outros exemplares com 

validade superior, é conveniente identificá-los com a etiqueta “Atenção Utilizar Primeiro”. Esta 

etiqueta, à semelhança da etiqueta “Atenção Prazo de Validade”, é uma etiqueta de cor branca 

com a inscrição sublinhada a marcador fluorescente de modo a chamar facilmente a atenção dos 

profissionais de saúde. Em raros casos, o PV de certos medicamentos acaba antes da sua 
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utilização. Neste caso, estes exemplares são retirados e rejeitados no contentor “Resíduos 

Hospitalares IV”. De forma a evitar este desperdício, tenta-se dispensar, sempre que possível, os 

medicamentos com PV a terminar no Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária 

(SDIDU), garantindo assim a administração imediata ao doente. Como alternativa, também é 

possível fazer a transferência destes medicamentos para um serviço onde a probabilidade da sua 

utilização seja superior (5). Os SFH do HPG possuem uma compilação das validades dos 

medicamentos existentes nos INT 9 e 10 e das UICRM 9 e 10, em ficheiro Excel. O 

procedimento de levantamento das validades ainda não foi aplicado às ampolas, embalagens 

vazias, material de penso, colírios e pomadas da Farmácia, procedendo-se ao registo num 

ficheiro semelhante ao existente nos INT e UICRM. A consulta e o uso deste tipo de registo 

permitem agilizar a tarefa mensal de retirar dos serviços e da Farmácia todos os medicamentos 

cujo PV expira no final desse mês, substituindo-os pelos mesmos medicamentos mas cujo PV 

seja superior. Depois disto, é necessário atualizar o ficheiro das validades, isto é, eliminar os PV 

dos produtos que saíram e introduzir o PV dos novos. Este procedimento é de elevada 

importância pois evita a administração de medicamentos fora do prazo e garantindo uma correta 

gestão de stock. O controlo do stock está ainda sujeito aos alertas de segurança e de qualidade 

do INFARMED (15). Estes alertas incidem sobre problemas associados à atribuição de PV ou 

lote, perfil de segurança ou falsificação do medicamento. Sempre que existe um alerta emitido 

pelo INFARMED na sua página oficial, os SFH averiguam quanto à presença do medicamento e 

conferem se este contempla alguma das condições apresentadas como motivo para retirada do 

mercado. 

5.4.3. Armazenamento Especial 

5.4.3.1. Medicamentos que necessitam de refrigeração 

O FH é responsável pelo controlo da temperatura e humidade dentro da Farmácia, assim 

como pela temperatura dos frigoríficos destinados ao armazenamento de medicamentos. Os 

medicamentos termolábeis (p.e. insulinas e vacinas) são armazenados numa câmara frigorífica, 

a uma temperatura controlada entre 2 a 8ºC (Anexo IX) (5). O frigorífico existente nos SFH do 

HPG possui um sistema de controlo e registo de temperatura que permite fazer uma 

monitorização constante da temperatura, sendo que um sistema automático de alarme dispara 

sempre que deteta uma subida de temperatura significativa (4,5). Perante variações e oscilações 

de temperatura tanto no interior da Farmácia como do frigorífico, o FH terá de avaliar se a 

qualidade dos medicamentos foi afetada, apresentando uma justificação, via e-mail, para esta 

variação. A informação relativa a estes dois parâmetros físicos encontra-se sob a forma de 

gráfico e é enviada semanalmente, via e-mail, pelos técnicos de Manutenção para os SFH, onde 

é arquivada em dossier próprio.  
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5.4.3.2. Medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e/ou Psicotrópicos (MEP) exigem um rigoroso controlo 

que antecede o armazenamento. Após a receção da encomenda, é necessário realizar o registo 

informático da quantidade de estupefacientes recebida, registo este feito em ficheiro Excel, no 

qual está indicada a totalidade das movimentações de estupefacientes (entradas e saídas) em 

cada ano civil, de forma a facilitar o controlo feito pelo INFARMED. Atualizado o ficheiro, os 

MEP são armazenados num cofre com fechadura de segurança que se encontra na Farmácia, 

apresentando também um código de abertura previamente definido; este contém prateleiras nas 

quais estão colocadas gavetas individuais (SUC’s) rotuladas e identificadas com a respetiva DCI 

e código dos MEP (Anexo X) (4,5). Este cofre também é o local de armazenamento de outros 

produtos, como o Sugamadex, que não é MEP mas é considerado um produto de elevado custo, 

utilizado para a reversão do bloqueio neuromuscular, induzido pelo Rocurónio ou Vecurónio 

durante as cirurgias. Por esta razão, obriga à apresentação de uma justificação na “Folha de 

Justificação de Utilização de Sugamadex” (14). 

5.4.3.3. Medicamentos Fotossensíveis  

Os medicamentos fotossensíveis têm que ser mantidos ao abrigo da luz (4). Deste modo, 

quando não há a possibilidade de conservar este tipo de medicamentos na embalagem original 

apropriada e protegida da luz, o FH deve acondiciona-los em papel de alumínio, colocando uma 

etiqueta no exterior com a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV.  

5.4.3.4. Medicamentos Inflamáveis  

Os medicamentos inflamáveis são armazenados num local distinto dos restantes 

medicamentos e produtos farmacêuticos da zona de Armazém da Farmácia em bacias de 

retenção (Anexo XI). Os SFH do HPG possuem um “Manual de Procedimentos de Emergência 

de Medicamentos Inflamáveis” que compila as boas práticas e os procedimentos de segurança a 

seguir em situação de derrame e/ou incêndio (16). 

5.4.3.5. Gases Medicinais 

Os gases medicinais (oxigénio medicinal, protóxido de azoto, dióxido de carbono e ar 

comprimido medicinal) são utilizados em “terapias de inalação, anestesia, disgnóstico in vivo ou 

para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes” e são 

considerados medicamentos segundo o DL. Nº 176/2006, de 30 de agosto (17,18). As garrafas 

dos gases medicinais são armazenadas numa área à parte do restante Armazém da Farmácia e 

distribuem-se em 3 rampas – esquerda, direita e de emergência. Apenas se recorre às garrafas da 

rampa de emergência se as da esquerda e da direita ficarem vazias e não tiverem ainda sido 

substituídas. Cada rampa é constituída por 5 garradas (5,19). O serviço de Manutenção do HPG 

é responsável por registar os níveis de gases nas rampas sendo que, quando a quantidade atinge 
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os 50% do stock ideal, faz um pedido de reposição ao fornecedor. Os técnicos da Manutenção 

devem contar o número de garrafas dos gases medicinais e informar os SFH, via e-mail, sempre 

que se proceder à substituição de uma das garrafas. A guia de remessa das garrafas é entregue, 

em mão, ao FH (Anexo XII). Assim que recebe esta guia, o FH regista o lote, o PV e a rampa 

das garrafas novas assim como das garrafas que saíram. Por fim, preenche um documento 

específico no qual está toda a informação relativa ao circuito dos gases medicinais, arquivando 

no respetivo dossier (4, 19). 

5.4.3.4. Carro de Emergência 

O carro de emergência é um local selado de armazenamento de medicamentos e de material 

necessário em situações de emergência (4). Sempre que algum produto é retirado do carro de 

emergência, faz-se o preenchimento de um documento próprio de registo, que inclui a 

justificação da utilização desse produto, seguindo-se a reposição prévia e nova selagem (4). Os 

carros de emergência estão presentes em vários serviços do HPG, nomeadamente nos INT, 

UICRM, C.EXT e URG. No serviço URG está ainda disponível um saco de emergência, 

constituído para satisfazer as necessidades inerentes a um possível transporte de emergência em 

ambulância sendo, por esta razão, este saco de emergência exclusivo da URG.  

6. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é o setor dos SFH onde de faz a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital de modo a garantir uma resposta efetiva às necessidades 

específicas de determinados doentes, especialmente quando não existe disponibilidade por parte 

do mercado fornecedor (20). As principais preparações realizadas neste setor são: a 

manipulação/adaptação de especialidades farmacêuticas comercializadas; a preparação de 

medicamentos que exigem técnicas asséticas; a preparação de soluções para nutrição 

parentérica; a reconstituição de medicamentos citotóxicos e o acondicionamento de 

medicamentos em dose unitária (20). O “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” apresenta uma estrutura adequada e um sistema de procedimentos 

desenvolvidos com a finalidade de garantir a produção de preparações farmacêuticas seguras e 

eficazes (5). 

6.1. Preparação de medicamentos manipulados não estéreis  

O pedido de medicamentos manipulados não estéreis à FC é feito quinzenalmente à segunda-

feira pelo Farmacêutico Responsável de cada unidade hospitalar do TSH. É da responsabilidade 

da Técnica Auxiliar da FC a compilação dos pedidos individuais, assim como a manipulação. A 

produção dos manipulados é feita numa hotte, seguindo as Boas Práticas de Fabrico (Anexo 

XIII) (21). A documentação relativa à preparação de manipulados é organizada em dossiers, 

num dos quais estão arquivados os rótulos dos manipulados pré-definidos e as fichas de 
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preparação por preencher, resultantes de uma adaptação do Formulário Galénico Português. 

Depois de preparados os manipulados, as fichas de preparação devidamente preenchidas são 

arquivadas noutro dossier. Também existe uma lista dos principais manipulados não estéreis do 

TSH. Para cada manipulado, a preparação deve ser acompanhada do preenchimento da respetiva 

“Ficha de Preparação” e da emissão de rótulo para colocar no frasco de acondicionamento (21). 

No rótulo, consta a composição qualitativa e quantitativa, PV, lote, data de preparação, nome do 

responsável pelos SFH, condições de conservação e instruções de utilização (21). A atribuição 

do lote obedece a uma sequência que começa com o ano, mês e dia e termina com dois últimos 

algarismos referentes à ordem de preparação. Desta forma, o rótulo “2017120401” corresponde 

ao primeiro manipulado preparado no dia 04/12/2017. O PV a atribuir encontra-se definido na 

ficha de preparação. O sistema de etiquetas com cores distintas facilita a identificação do 

serviço a que os manipulados se destinam, sendo depois enviados para as respetivas unidades 

hospitalares do TSH, tal como acontece com todos os produtos farmacêuticos na satisfação de 

pedidos. Assim, nos ácidos é colocada uma etiqueta vermelha, nos manipulados destinados à 

C.EXT e à FISIO é colocada uma etiqueta rosa e a nos manipulados destinados à DENT uma 

etiqueta de cor azul. Uma vez utilizados os manipulados, os frascos vazios são enviados para o 

serviço de Esterilização de cada unidade hospitalar do TSH. Após a esterilização, os frascos 

retornam à FC e à SUC destinada ao hospital de onde são provenientes.  

 

6.2. Preparação de Nutrição Parentérica  

Presentemente, as necessidades dos doentes das várias unidades hospitalares do TSH não 

justificam a existência de uma unidade de preparação de bolsas parentéricas. Alternativamente, 

o TSH adquire bolsas parentéricas pré-fabricadas e de uma vasta linha de produtos de nutrição 

procurando dar assim resposta às carências nutricionais específicas dos doentes. As bolsas 

parentéricas disponíveis no HPG são a N4 e N7, bolsas concentradas em nutrientes (glucose, 

aminoácidos e lípidos) cuja administração é periférica e central, respetivamente. Se as 

necessidades do doente assim exigiram, o enfermeiro de serviço pode, a par com o 

Farmacêutico Responsável, e após prescrição médica, adicionar oligoelementos e/ou vitaminas 

às Bolsas pré fabricadas no momento da administração. 

 

6.3. Produtos Citotóxicos 

A preparação de produtos citotóxicos requer sempre prescrição médica prévia, que é 

validada pelo FH, sendo este também o responsável pela encomenda do produto (5). Este tipo 

de produtos é preparado na FC pela Farmacêutica Coordenadora dos SFH. Este processo requer 

a emissão de uma ordem de preparação e a sua preparação é feita em câmara de fluxo laminar 

vertical, protegendo o operador dos efeitos nocivos dos produtos que estão a ser preparados 

(Anexo XIV) (5). Para a preparação de medicamentos citotóxicos, é necessário ligar a câmara 
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de fluxo laminar vertical pelo menos 30 minutos antes de iniciar o procedimento, assim como 

limitar a entrada no local somente a operadores fardados. O operador deve manipular 

corretamente os produtos com técnica assética, de forma a reduzir o risco de exposição e o 

número de pessoas expostas (22). Em caso de derrame na câmara de fluxo laminar, deve ser 

utilizado o “kit de derramamento de citotóxicos” disponível no local. No final da preparação, o 

manipulado é identificado com um rótulo duplamente validado e é colocado num saco 

apropriado com um sistema de selagem de modo a evitar o derramamento (22). Seguidamente, é 

feita a distribuição dos produtos citotóxicos pelas várias unidades hospitalares e a administração 

é realizada por um dos enfermeiros responsáveis do serviço de Oncologia. 

  

6.4. Reembalagem e etiquetagem de medicamentos  

Conforme descrito nas Boas Práticas de Fabrico, todas as cápsulas e comprimidos 

distribuídos aos doentes em sistema de unidose, devem ser individualmente identificados com a 

DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV (4,5). As formas farmacêuticas unitárias podem 

ser obtidas diretamente da indústria farmacêutica ou por corte individual de blisters. Porém, 

muitos medicamentos disponíveis no mercado nem sempre cumprem os requisitos 

anteriormente referidos. Neste caso, é necessário proceder à individualização, reembalamento e 

etiquetagem destes medicamentos (4). No TSH, o reembalamento e etiquetagem são realizados 

na FC, pela Técnica Auxiliar, sendo estes mais tarde enviados para as farmácias satélite do TSH 

(Anexo XV). A nível do HPG, a farmacotecnia expressa-se quando é necessário reembalar e 

etiquetar medicamentos acondicionados em embalagens multidose ou após fracionamento, 

quando a posologia prescrita ao doente não é comercializada. O processo de fracionamento, 

reembalamento e etiquetagem é realizada pelo FH, na “Mesa de Reembalamento e 

Etiquetagem” (Anexo XVI) (5). O processo de fracionamento é precedido de lavagem e 

desinfeção adequada das mãos assim como do aparelho cortante e da zona destinada ao 

fracionamento. Após o fracionamento, reembalamento e etiquetagem, é feito o registo deste 

procedimento em documento apropriado, no qual se indica a DCI, a dosagem, o lote e PV 

atribuídos pelo fabricante, a dosagem reembalada, o número de unidades reembaladas e lote 

(mesmo que o original) e PV atribuídos pelos SFH (Anexo XVII) (4). O PV do medicamento 

fracionado atribuído pelos SFH é de 6 meses após o dia de fracionamento ou é o PV original 

quando este é inferior a 6 meses a contar do dia do reembalamento. A etiquetagem não é 

exclusiva dos medicamentos fracionados mas também é realizada para o material de penso, 

embalagens multidose e para medicamentos e produtos farmacêuticos enviados para os serviços 

BLO, INT e URG, garantindo assim o débito do produto. Nestes últimos casos, a etiquetagem 

não deve esconder o lote e PV presentes na embalagem original uma vez que estas novas 

etiquetas apenas apresentam a DCI, dosagem, forma farmacêutica e código de barras do produto 

(4). 
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7. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é, por excelência, realizada pelo FH e deve garantir o 

cumprimento da prescrição médica e a administração correta do medicamento fazendo, assim, 

com que haja menos erros relacionados com a medicação e com que diminua o tempo dedicado 

à manipulação dos medicamentos pelos enfermeiros. Permite também a monitorização da 

terapêutica e a racionalização da distribuição dos medicamentos e custos associados ao 

tratamento (4,5). No caso do HPG, existem quatro diferentes tipos de distribuição de 

medicamentos: o sistema de reposição de stocks nivelados, o sistema de distribuição individual 

em dose unitária, a distribuição a doentes em regime de ambulatório e a dispensa de 

medicamentos sujeitos a legislação restritiva (4). 

7.1. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados  

Este sistema assegura a existência de um stock fixo nos serviços da unidade hospitalar (5). A 

reposição do stock fixo (quantidade fixa previamente definida) é realizada pelos SFH. A 

definição dos stocks fixos e o procedimento associado à sua reposição foi feita pelo 

Farmacêutico Responsável e o Enfermeiro Responsável de cada serviço tendo por base os 

consumos semanais de cada um e na urgência do pedido (4,5). A reposição de stocks nivelados é 

feita no INT 9 E 10, UICRM 9 e 10, BLO, C.EXT (5 e 7), URG, FISIO, GASTRO, IMAG e 

DENT no HPG e ainda nos serviços C.EXT, DENT, FISIO e IMAG no HDSJM. Todas as 

semanas, o FH ou o Enfermeiro Responsável, é encarregue de gerar informaticamente o pedido 

no CPC®, pedido este que tem que ser avaliado e validade pelo FH antes da respetiva emissão. 

O documento emitido inclui a DCI ou nome do produto farmacêutico, a quantidade pedida, a 

quantidade existente na farmácia e um espaço para preenchimento manual da quantidade 

dispensada (4). Após emissão do pedido, é feita a separação dos produtos solicitados e 

preenchimento do respetivo pedido emitido. Os produtos de frio são acondicionados num saco 

de plástico etiquetado com o nome do serviço a que se destina e são colocados na “Zona de 

Receção” do frigorífico até à sua transferência para o serviço, em mala térmica. No final, é 

realizada a satisfação do pedido, garantindo a transferência automática de stock informático, que 

acompanha a transferência de stock físico, da Farmácia para o serviço. Esta satisfação leva à 

emissão de uma guia de saída ou de transporte que segue juntamente com o pedido separado (4). 

Os pedidos semanais do BLO, INT, UICRM e URG do HPG e dos serviços do HDSJM são 

satisfeitos e entregues ao respetivo serviço, num horário pré-definido, no próprio dia em que 

foram feitos, sendo que no caso do HDSJM se adiciona uma etapa de transporte, realizada de 

manhã. Os pedidos dos outros serviços do HPG ficam na zona de satisfação de pedidos até 

serem levantados pelos operacionais auxiliares dos serviços. Os enfermeiros são responsáveis 

pela receção, confirmação do pedido e armazenamento dos soros e embalagens vazias. Os 

medicamentos destinados a URG e BLO são obrigatoriamente armazenados pelo FH. Os INT 
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não realizam pedidos semanais; neste serviço é o FH que, semanalmente, procede à contagem 

física da medicação, compara-a com o stock fixo definido como ideal e, mais tarde, nesse dia, 

repõe diretamente o stock em falta no serviço, fazendo também a respetiva transferência de 

stock informático. Quando há pedidos de medicamentos que não se encontram disponíveis na 

Farmácia, procura-se satisfazer esta necessidade consultando informaticamente o stock das 

restantes unidades hospitalares do TSH, solicitando sempre o produto à unidade que tiver um 

stock mais elevado do mesmo. Caso o produto requerido seja comercializado em Farmácia 

Comunitária, pode recorrer-se a um pedido à Farmácia Portela, no centro de Vila Nova de Gaia, 

que realiza o transporte do produto ao HPG (5,20). No caso de o produto ser exclusivamente de 

uso hospitalar, é feito um pedido de empréstimo a um hospital público, pois os medicamentos 

podem ser emprestados entre os SFH de diferentes hospitais. Assim, o Farmacêutico 

Responsável do hospital que empresta o medicamento deve imprimir um documento relativo ao 

empréstimo, original e duplicado, e uma GT. O original e a GT são enviados juntamente com o 

produto para o hospital requerente, o FH receciona o produto, assina e reenvia o original ao 

hospital que o disponibilizou. Os FH das duas unidades hospitalares acordam as condições de 

empréstimo, deste modo, quando o hospital que solicitou o empréstimo passa a ter disponível o 

produto que tinha em falta, procede à respetiva devolução, na mesma quantidade. Este processo 

é acompanhado do envio de um documento relativo à devolução do empréstimo e de um GT ao 

hospital que inicialmente emprestou o produto. Mais tarde, o FH deste hospital assim e reenvia 

uma cópia ao hospital requerente, ficando com outra copia arquivada. Também o hospital 

requerente arquiva o documento reenviado.  

 

7.2. Sistema de distribuição individual em dose unitária (SDIDU)  

Este sistema de distribuição – SDIDU – pressupõe a distribuição diária de medicamentos, em 

dose individual unitária, para um período de 24h (5). No HPG, esta distribuição é feita para 

todos os doentes em regime de internamento, para um período com início as 20h01 de um dia e 

fim às 20h01 do dia seguinte. Este procedimento inicia-se pela prescrição médica, feita 

informaticamente, que fica disponível para os SFH no sistema informático CPC®. Após 

prescrição médica, o FH é responsável pela interpretação e validação direta da prescrição no 

CPC® (4). A validação de prescrições é uma das funções com maior relevância do FH, tendo 

sempre como objetivo a diminuição dos erros de prescrição como interações farmacológicas, 

duplicação de medicação e posologias inadequadas (5). Deste modo, o FH deve analisar o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, tendo sempre em consideração as respetivas características 

fisiopatológicas, assim como as questões relacionadas com o medicamento (indicação 

terapêutica, posologia, dose, duração do tratamento, interações farmacológicas). Se o FH estiver 

na presença de alguma incoerência, deve proceder ao contacto telefónico com o médico 

prescritor e assim esclarecer o sucedido e corrigir algum erro detetado (4). Paralelamente, a 
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validação de MEF e antibióticos requer especial atenção e é obrigatória a justificação da sua 

prescrição. Esta justificação é entregue aos SFH, em impresso próprio, no caso de se tratar de 

MEF. Já para os antibióticos, a justificação deve ser inserida no sistema informático juntamente 

com a prescrição. As prescrições médicas podem sofrer alterações ao longo do dia, pelo que o 

FH deve fazer uma verificação e validação regular das prescrições até ao momento da 

preparação das malas para a distribuição em dose unitária. A preparação das malas da dose 

unitária no HPG é feita por cama e não por medicamento, como acontece na maioria dos 

hospitais públicos, garantindo assim um maior controlo sobre a terapêutica de casa doente. Para 

isso é necessário gerar, com recurso ao CPC ® os “Mapas de Distribuição de Medicamentos – 

Agrupados por Cama” para os INT 9 (10 e 11 quando abertos) e para as UICRM 9 e 10 (Anexo 

XVIII), que são impressos juntamente com um documento com as etiquetas de identificação dos 

doentes. As gavetas das malas da dose unitária são organizadas por ordem crescente do número 

de cama nas quais é colada uma etiqueta com o nome do doente, o número GTS, quarto, cama e 

piso de INT ou UICRM (Anexo XIX). Na SDIDU, os medicamentos têm a DCI, a dosagem, a 

forma farmacêutica, o lote e o PV e são dispensados manualmente nas gavetas segundo o 

indicado no mapa de distribuição, exceto os produtos cujo tamanho não é adequado ao tamanho 

das gavetas (p.e. nutrição), que são dispensados num saco de plástico devidamente identificado 

(Anexo XX). Determinados medicamentos como soros, hemoderivados, MEP, insulinas, 

medicamentos termolábeis e medicamentos usados em situações SOS não fazem parte da 

SDIDU pois são retirados diretamente do stock de cada INT e UICRM. As malas de dose 

unitária para os INT 9 (e 10 quando aberto) são preparadas no próprio dia; já as malas para as 

UICRM 9 e 10, devido ao elevado número de doentes aí internados, são preparados com dias de 

antecedência. Assim as malas de sábado  domingo, domingo  2ª feira, 2ª feira  3ª feira e 

de 3ª feira  4ª feira são preparadas na 5ª feira da semana anterior e as malas de 4ª feira  5ª 

feira, 5ª feira  6ª feira e 6ª feira  sábado são preparadas na 3ª feira da semana anterior. Após 

a preparação das malas de distribuição da dose unitária, deve verificar-se se houve alguma 

alteração na prescrição médica. Se este for o caso, é necessário corrigir a(s) gaveta(s) em 

questão. As prescrições médicas devem ser validadas imediatamente antes das malas da unidose 

serem levadas aos INT e UICRM. Por fim, é dada a saída da unidose no sistema informático 

com débito da medicação aos doentes, sendo as malas entregues nos INT e UICRM, momento 

no qual também o FH procede à recolha das malas do dia anterior, verificando depois o estado 

das gavetas e os medicamentos que não foram administrados. Quando existe medicação nas 

gavetas que não foi administrada ao doente, o FH analisa o mapa de distribuição de 

medicamentos e atualiza o histórico do doente, revertendo a medicação não dispensada com o 

objetivo desta não ser faturada ao doente internado (23). 

 

7.3. Distribuição em regime de ambulatório 
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Hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos na área do medicamento, o doente em 

ambulatório pode continuar o tratamento sem abandonar o seu ambiente familiar, reduzindo 

significativamente o risco de desenvolver infeções inerentes ao ambiente hospitalar, havendo 

também uma redução dos custos relacionados com o internamento (5). No HPG, esta 

distribuição está praticamente limitada a doentes oncológicos que fazem ciclos regulares de 

quimioterapia. Aqui, o FH tem a responsabilidade de validar a prescrição médica e efetuar o 

pedido à FC. Nos dias de realização do tratamento, a medicação é cedida ao doente pelo 

Enfermeiro Responsável pelo serviço de Oncologia. O FH faz o registo informático da 

medicação dispensada ao doente, debitando a mesma.  

 

7.4. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva  

7.4.1. Medicamentos Estupefacientes e/ou psicotrópicos 

O Farmacêutico Responsável e o Enfermeiro Coordenador definem o stock de MEP para 

cada serviço. Nos srviços, os MEP encontram-se armazenados num cofre (5). A administração 

de um MEP segue uma série de procedimentos de caráter obrigatório e sequencial que começa 

pela prescrição, seguindo-se a administração após a qual se efetua o registo num impresso de 

requisição (original e duplicado) designado “Anexo X”, modelo nº 1509, disponível na 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM). Aqui são registados o serviço, a DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, nome do doente, a cama/processo/número e a quantidade administrada. 

Cada folha de registo é relativa a apenas um princípio ativo (4, 10). Quando preenchida e 

assinada pelo Diretor do serviço ou pelo seu substituto legal, a requisição deve ser entregue aos 

SFH. O FH é responsável por verificar se o Anexo X se encontra corretamente preenchido. No 

caso de estar tudo conforme, este valida a quantidade administrada, regista a quantidade a 

fornecer (em numerário e por extenso), numera sequencialmente as requisições, assina, coloca a 

data e o seu número mecanográfico (4,10). Depois disto, o FH faz a transferência informática de 

stock, no CPC® da farmácia para o serviço requisitante. Posteriormente, o FH e o Enfermeiro 

Responsável que rececionou o medicamento no serviço, assinam o impresso colocando também 

a data e número mecanográfico (4,10). O Enfermeiro arquiva o duplicado do modelo e uma das 

cópias da GT, sendo que o original do Anexo X é agrafado à outra cópia da GT e é arquivada no 

dossier “Registo de Estupefacientes” por um período de 5 anos. Todo este circuito dos MEP 

fica registado em ficheiro Excel respeitante ao ano civil em vigor.  

7.4.2. Medicamentos Derivados do Plasma 

Os medicamentos derivados do plasma são medicamentos de origem biológica constituídos 

por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não são passíveis de serem sintetizadas 

pelos métodos convencionais e, por esse motivo, são obtidas do plasma de dadores humanos 

saudáveis por um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação. Alguns destes 
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medicamentos são a albumina, as imunoglobulinas, os complexos protrombínicos, plasma 

humano inativado e fatores de coagulação – Fator VII, Fator VIII e Fator IX (24, 25). Umas das 

maiores preocupações em relação à obtenção deste tipo de medicamentos através de plasma 

humana é a transmissão de doenças infetocontagiosas e, por esta razão, os hemoderivados são 

incluídos num circuito especial de distribuição (26, 27). O laboratório do INFARMED é 

responsável pelo processo de libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica 

(18). A aquisição de medicamentos derivados do plasma humano exige prescrição médica 

especializada e é regulada pelo Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro (26, 28). A 

requisição destes produtos em meio hospitalar é feito em impresso próprio – modelo nº 1804 da 

INCM – que é constituído por duas vias: a Via Farmácia (original) e a Via Serviço (duplicado), 

onde se encontram 4 quadros (A,B,C e D) (26, 28). Cada requisição refere-se a apenas um tipo 

de produto e exclusivamente a um doente (26). O médico preenche os quadros A e B, o FH 

valida a prescrição médica e preenche o quadro C, colocando o seu nome e nº mecanográfico, 

numeração sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, 

número de lote, laboratório que o produz, número do certificado de análise (CAUL) e data de 

envio (26). Feito isto, o FH envia o hemoderivado, respetivo impresso e GT emitida para o 

serviço requisitante. Posteriormente, o Enfermeiro Responsável receciona o produto e assina a 

requisição, a Via Farmácia é devolvida aos SFH e arquivada em dossier próprio – “Registo de 

Hemoderivados”. O quadro D é exclusivo da Via Serviço e é preenchido pelo enfermeiro que 

faz a administração do hemoderivado. Esta via é arquivada no processo clinico do doente (26). 
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9. Anexos  

 

Anexo I – Organização dos SFH do HPG 

 

 

Anexo II –Plano Operacional dos SFH do HPG 
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Anexo III – Folha de Registo de Levantamento de Medicação 
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Anexo IV – Guia de Transporte 
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Anexo V – Zona de Receção de encomendas 
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Anexo VI – Zona de conferência de encomendas 
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Anexo VII – Etiquetas de identificação para distinção de medicamentos LASA 
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Anexo VIII – Zona de armazenamento de stock avançado  

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Hospital Privado de Gaia Beatriz Oliveira Santos 
 

29 
 

Anexo IX – Frigorífico  
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Anexo X – Cofre de armazenamento de MEP 
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Anexo XI – Zona de armazenamento de inflamáveis 

 

 

 

Anexo XII – Guia de remessa de gases medicinais  
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Anexo XIII – Hotte para preparação de medicamentos manipulados não estéreis 
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Anexo XIV – Câmara de fluxo laminar vertical 
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Anexo XV – Máquina de reembalamento  

 

 

 

Anexo XVI – Zona de reembalamento e etiquetagem 
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Anexo XVII – Folha de registo de reembalamento  
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Anexo XVIII – Mapas de Distribuição de Medicamentos – Agrupados por Cama 
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Anexo XIX – Malas de distribuição da dose unitária 

 

 

 

 



 


