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Resumo 

 

 Ao longo de todos estes anos que frequentei a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, fui adquirindo conhecimentos, competências e mesmo 

experiências que me permitiram chegar ao final do curso e encarar com confiança a fase 

final deste longo percurso. Assim, todos estes anos culminaram no estágio 

profissionalizante que realizei na Farmácia Peninsular, em Matosinhos. 

 O estágio que nos é proporcionado, surge como uma oportunidade dos 

estudantes terem um primeiro contacto com a realidade do dia-a-dia do farmacêutico e 

com as funções pelas quais é responsável. Deste modo, enqunto estagiário da Farmácia 

Peninsular, também eu tive a oportunidade de experienciar o trabalho diário e de integrar 

a equipa que todos os dias trabalha com o objetivo de promover e melhorar a saúde de 

todos aqueles que nos procuram. 

 Neste relatório, numa parte inicial (Parte I), proponho-me a documentar todas as 

atividades que realizei ao longo do estágio. Irei abordar todos os ensinamentos que me 

foram transmitidos, bem como todas as tarefas que fui realizando neste percurso, 

tarefas como a receção de encomendas, gestão de devoluções, conferência de 

receituário, entre outras. 

 Numa segunda parte, Parte II, vou descrever os projetos que realizei durante o 

estágio. Devido à cada vez mais precoce emancipação dos jovens, decidi realizar uma 

palestra para alguns alunos do ensino secundário, onde abordei alguns 

comportamentos de risco cometidos praticados pelos mesmos. Esta atividade surgiu 

como uma tentativa de conscencialização da população mais jovem para temas 

problemáticos da sociedade atual. Num segundo projeto, optei pela realização de um 

rastreio na Farmácia Peninsular, onde foi medida a tensão arterial dos utentes, 

juntamente com a deteção de arritmias por um aparelho específico. Juntamente com 

esta atividade, decidi fazer um panfleto sobre a hipertensão arterial, um problema cada 

vez mais frequente nos dias de hoje. Para finalizar, fiz ainda mais uma palestra, desta 

vez num centro de estudos, cujo tema se focou nos piolhos. Um problema recorrente, 

que afeta várias crianças, pelo que me pareceu oportuno abordar esta temática junto 

dos mais novos. 
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Parte 1 

 

1. Farmácia Peninsular 

1.1 Localização e horário de funcionamento 
 A Farmácia Peninsular (FP) está localizada na Avenida da República nº 685 em 

Matosinhos, uma das principais e mais movimentadas vias da cidade. Esta farmácia 

está incluída num grupo de farmácias pertencentes ao mesmo proprietário. 

 O horário de funcionamento encontra-se estabelecido entre as 9h00 e as 20h00, 

de segunda-feira a sábado, encontrando-se encerrada ao domingo e feriados. Desde 

logo, o meu horário de trabalho foi restringido a dias úteis, devendo cumprir 7 horas de 

trabalho diário, das 10h00 às 18h00 com pausa de 1 hora para almoço. A meio do 

estágio tal foi alterado, passando a trabalhar das 9h30 às 18h00, com pausa de 1h30 

de almoço. 

 De 29 em 29 dias, a FP é responsável por realizar turnos de 24h, encontrando-

se como Farmácia de Serviço. 

 

1.2 Recursos Humanos 

A FP é contituída por uma equipa multidisciplinar, jovem e simpática, sendo essa 

a chave para o seu sucesso. No que diz respeito ao quadro farmacêutico, este é liderado 

pela Diretora Técnica (DT), a Dra. Ana Loureiro, e mais duas farmacêuticas, a Dra. Luísa 

Brás e a Dra. Rosário Pereira. Para além das três farmacêuticas, a equipa é constituída 

por quatro técnicos de farmácia, sendo eles, Tiffany Cardoso, João Carmo, Ivo Moreira 

e Rafaela Rodrigues. Para finalizar, existe ainda uma técnica auxiliar de farmácia, Sofia 

Costa, responsável pelo back office, e uma auxiliar de limpeza, Maria Silva. 

Cada elemento da equipa é responsável por determinadas tarefas, de modo a 

que haja uma melhor organização do pessoal e uma maior rentabilidade do serviço. Por 

se tratar de uma equipa bastante jovem e que transmite um elevado grau de confiança, 

são muitos os utentes que se encontram fidelizados à FP e que, diariamente, recorrem 

aos seus serviços. 

 

1.3 Descrição do espaço físico da farmácia 

A FP pode ser descrita como sendo um espaço onde os utentes se sentem em 

casa, como um espaço agradável, com bastante luminosidade e visibilidade de todos 

os produtos disponíveis.  Aliada à sua excelente localização, possui uma montra grande 

o suficiente para a promoção de produtos ou campanhas em vigor, que não fica 

indiferente a quem passa na rua. Possui, no exterior, a cruz verde identificativa da 
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farmácia e ainda, afixado na porta, o horário de funcionamento, a indicação da DT e as 

farmácias de serviço em Matosinhos. 

No que diz respeito ao espaço interior, a FP pode ser dividida em algumas áreas 

distintas, sendo elas: 

 Back office: área relacionada com pedidos e receção de encomendas, onde 

podemos encontrar um computador, uma impressora, capas arquivadoras de 

vários tipos de documentos, dois balcões para conferência de encomendas e 

estantes que permitem o armazenamento de alguns produtos (Anexo I); 

 Área de atendimento: a FP soma um total de seis balcões de atendimento, 

sendo que cinco estão disposto em fila, paralelos uns aos outros, e o sexto 

encontra-se perto da entrada, normalmente ocupado pela Dra. Rosário, de modo 

a oferecer um melhor acoselhamento sobre produtos cosméticos e de higiene 

corporal (PCHC). Atrás dos balcões encontram-se os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), que vão sendo substituídos de acordo com 

a sua sazonalidade. Para além disso, existem três gôndolas centrais, onde são 

colocados produtos dietéticos, suplementos alimentares, produtos de higiene 

oral e ainda produtos em destaque ou que se encontrem em promoção (Anexo 

II); 

 Gabinetes de atendimento privado: existem três gabinetes, todos eles 

destinados a fins distintos. Um deles encontra-se destinado à medição dos 

parâmetros bioquímicos e administração de injetáveis; o segundo serve para 

receber delegados comerciais em reuniões, para ministrar algumas formações 

internas e ainda para aconselhamentos nutricionais; o último serve para serviços 

pontuais, como podologia; 

 Laboratório: utilizado sobretudo para a reconstituição de suspensões orais, 

maioritariamente antibióticos; 

 Escritório: local onde é guardada toda a informação e documentação 

necessária, nomedamente suporte bibliográfico; 

 Instalações sanitárias: disponíveis para funcionários e utentes; 

 Armazém: local onde estão os cacifos destinados aos funcionários e materiais 

excedentes. 

 

1.4 Sistema Informático 

Tal como acontece na maioria das farmácias, também a FP utiliza o Sifarma ® 

como programa informático. Para além de extremamente intuitivo, é um programa de 

muito fácil utilização, que permite ao utilizador aceder a todo o tipo de dados que 
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eventualmente poderá necessitar. Informações como prazos de validade (PV), stocks e 

gestão de encomendas e devoluções são das mais utilizadas a nível de gestão, ao 

passo que, no que diz respeito ao atendimento, informações científicas sobre os 

produtos também podem ser consultadas, tais como interações medicamentosas, 

reações adversas, posologia, doses e mesmo a própria composição do medicamento. 

De modo a facilitar o processo de atendimento, a FP utiliza paralelamente um 

programa informático que consiste num cartão de fidelização. Neste programa são 

recolhidos todos os dados do utente, com o seu consentimento, e são registadas todos 

as compras que eles próprios efetuam na FP. Isto garante um atendimento com maior 

qualidade, maior eficácia, maior rapidez e maior conforto para o utente. Mostra-se 

vantajoso tanto para os funcionários, que facilmente conseguem descobrir qual a 

medicação ou laboratório que cada utente costuma adquirir, como para os utentes, que 

acumulam saldo no cartão em todas as compras que fazem, podendo posteriormente 

troca-lo por produtos. 

 

2. Gestão da farmácia 

2.1 Gestão de stocks 

Nos dias que correm é essencial para a gestão de uma farmácia que haja um 

equilíbrio entre as compras e as vendas, isto de modo a evitar que haja stock em 

excesso e não acumular muito produto e, por outro lado, para evitar que não haja stock 

em falta e comprometer as vendas. Assim, todo o processo que envolve esta gestão de 

stocks deve ser extremamente bem regulado, de forma periódica, de modo a garantir 

aos utentes que terão sempre os produtos disponíveis. Uma ferramenta essencial, que 

deverá ser utilizada neste processo é o Sifarma ®, que nos é capaz de fornecer todas 

as informações necessárias, como compras e vendas de um determinado produto, o 

seu stock mínimo e máximo, a frequência com que é comercializado ou mesmo as 

condições de aquisição a determinado fornecedor. No que diz respeito ao stock 

informático de um determinado produto, este deve ser sempre confrontado com o stock 

físico, uma vez que estes dois valores poderão não corresponder um ao outro. 

Ao longo de todo o meu estágio, foi-me dada a possibilidade de estar em 

contacto com todos estes processos que, vistos agora noutra perspetiva, considero 

realmente cruciais para uma gestão adequada e conscienciosa da farmácia. 

 

2.2 Realização de encomendas 

A FP dispõe essencialmente de quatro distribuidores grossistas de 

medicamentos, requerendo os seus serviços consoante o tipo de produto que necessita 
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encomendar. O distribuidor OCP Portugal é requisitado sobretudo para a aquisição de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos cujo preço de venda 

ao público (PVP) esteja impresso na cartonagem. No que diz respeito a produtos de 

venda livre, isto é, produtos sobre os quais é a própria FP a aplicar uma determinada 

margem, estes são geralmente encomendados à Cooprofar. Apenas no caso de estes 

dois distribuidores não terem determinado produto disponível ou no caso de a condição 

comercial não ser tão favorável, então a encomenda poderá ser processada através de 

outros dois distribuidores, sendo eles a Magium Farma e a Alliance Healthcare. 

Existem sobretudo três tipos de encomendas, a saber: encomendas diárias, 

encomendas instantâneas e encomendas diretas aos laboratórios. Na FP, as 

encomendas diárias são realizadas duas vezes ao dia (às 13h00 e às 20h00) e 

consistem na aquisição de produtos com maior rotatividade. A encomenda é gerada 

pelo Sifarma ®, tendo em conta os níveis de stock pré-definidos, cabendo depois à 

pessoa responsável analisar a movimentação dos produtos e proceder à sua 

encomenda, ou não. No que toca às encomendas instantâneas, podem ser realizadas 

através de dois meios: telefone ou gadget. Este tipo de encomenda surge quando o 

funcionário que está a atender o utente se depara que o produto que este quer adquirir 

não está disponível. Assim, ou realiza uma chamada aos distribuidores ou, através de 

uma aplicação instalada no computador (gadget), pode verificar se esse produto está 

disponível no armazenista e, inclusive, saber qual será a hora de entrega. O último tipo 

de encomendas, diretas aos laboratórios, são realizadas sobretudo pelas vantagens que 

surgem da aquisição direta dos produtos. Como se tratam de produtos com maior 

rotatividade, a encomenda realizada é de maior volume, o que permite a obtenção de 

melhores descontos comerciais. Para tal, a DT faz um estudo das movimentações dos 

produtos em causa através de uma listagem gerada pelo Sifarma ® e reune com os 

delegados comerciais dos vários laboratórios para efetuar a encomenda. 

 

2.3 Receção e conferência de encomendas 

Após a receção da encomenda, deverá verificar-se em primeiro lugar a 

existência de produtos que requerem condições especiais de armazenamento, isto é, 

que devem ser armazenados no frigorífico. De seguida, deve verificar-se no Sifarma ® 

se a encomenda já está criada, o que acontece nas encomendas diárias, ou não. Neste 

último caso, a encomenda terá que ser criada, sempre com recurso à fatura que se faz 

acompanhar pela encomenda. Para além disso, deverá existir também uma nota de 

encomenda, a qual deve ser comparada com a fatura, de modo a verificar o que 

realmente foi pedido. Ainda, no caso de se tratarem de benzodiazepinas ou 

psicotrópicos, deverão fazer-se acompanhar pela respetiva folha de requisição. 
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Terminada esta verificação inicial, procede-se ao registo de todos os produtos 

presentes na encomenda, de preferência através de leitura ótica, podendo existir casos 

em que seja favorável a inserção do código nacional de produto (CNP), como é o caso 

dos produtos de frio. Ao mesmo tempo, deverá ser verificado o PV de todos os produtos 

que, no caso de não estar correto no sistema, isto é, quando o PV do produto é inferior 

ao do sistema ou quando o stock é nulo, deve ser retificado. Para além disso, a 

integridade de todas as embalagens deve ser também verificada que, no caso de não 

se apresentarem em condições, deverão ser devolvidas. Informações como a margem 

de lucro, preço de venda à farmácia (PVF), preço indicado na cartonagem (PIC) e, 

eventualmente, descontos comerciais também devem ser verificados na fatura e 

inseridos no sistema informático. 

Poderá dar-se a receção da encomenda como finalizada, no caso de tudo o que 

foi inserido no sistema informático estar de acordo com o que se encontra descrito na 

fatura. Se houver algum produto em falta, deverá ser reportado à Autoridade Nacional 

de Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). A folha de requisição original 

das benzodiazepinas e psicotrópicos deverá ser arquivada em conjunto com a fatura na 

FP, ao passo que o duplicado deve ser assinado e carimbado pelo farmacêutico 

responsável e, posteriormente, enviado ao distribuidor. 

 

2.4 Armazenamento dos produtos 

O armazenamento deve ser organizado de modo a facilitar o atendimento do 

farmacêutico, de modo a que este seja célere e intuitivo no que diz respeito à procura 

dos produtos. Para além disso, um princípio importante, FEFO (first expired, first out), 

deve ser sempre aplicado na organização do armazenamento, para que as perdas 

sejam evitadas ao máximo. Assim, os produtos com menor PV são colocados na linha 

da frente, para que sejam vendidos em primeiro lugar. Tal conceito, implica uma 

verificação constante dos PV, algo que durante o estágio fui realizando com alguma 

frequência. 

Na FP, os medicamentos são armazenados em duas secções de gavetas, 

separados por várias categorias: comprimidos/ cápsulas; pomadas/ cremes; 

suspensões/ soluções/ sistemas transdérmicos; colírios; pílulas; psicotrópicos (gaveta 

não identificada); produtos veterinários; luvas/ pensos higiénicos/ máscaras; seringas; 

produtos para diabéticos; supositórios/ enemas/ óvulos; ampolas; injetáveis. Em cada 

secção existem as gavetas superiores que são destinadas aos excedentes e, em 

apenas uma das secções, existem três gavetas destinadas aos produtos que se 

encontram reservados. Nas restantes, os medicamentos encontram-se organizados por 

ordem alfabética do nome comercial, no caso dos medicamentos de marca, e da 
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denominação comum internacional (DCI), no caso dos genéricos e ainda pela dosagem, 

em ambos os casos. 

Na área do back office existem ainda prateleiras onde é possível guardar mais 

alguns excedentes, de produtos que estão localizados na área de atendimento. Nesta 

última, é onde podemos encontrar os produtos de puericultura, PCHC ou alguns 

dispositivos médicos. Na zona atrás dos balcões de atendimento estão localizadas as 

prateleiras com MNSRM. 

Em todas estas áreas, é necessário garantir que se cumprem as condições 

ideiais de armazenamento dos medicamentos, nomeadamente no que diz respeito à 

temperatura e humidade. Tal pode ser realizado recorrendo a termohigrómetros, que 

controlam os dois parâmetros anteriormente referidos, sendo calibrados anualmente. 

Posteriormente, cabe à pessoa responsável fazer a sua verificação [1]. 

Existe uma última área de armazenamento, o frigorífico, que serve para 

armazenar vacinas, insulinas, colírios e algumas hormonas. Este deverá estar sempre 

calibrado, de modo a que a temperatura seja adequada (Anexo III). 

 

2.5 Reservas 

Quando um utente pede um determinado produto que tem stock nulo na 

farmácia, é realizada uma encomenda, por telefone ou gadget, constituindo-se, assim, 

uma reserva. Esse mesmo utente pode optar por deixar essa mesma reserva paga no 

ato da encomenda ou, então, poderá pagar apenas no ato da dispensa. Para efeitos de 

controlo destas reservas, ao utente é dado um recibo com a indicação do produto a 

levantar e se o mesmo se encontra pago ou não, ao passo que a farmácia guarda outro 

recibo exatamente igual com as mesmas indicações. Deste modo, quando o utente vier 

levantar o produto, deve ser feita uma comparação dos dois recibos para perceber se 

se trata do mesmo produto e do mesmo utente. 

Existem três gavetas próprias para armazenar as reservas, encontrando-se 

devidamente identificadas. O controlo das reservas, principalmente das não pagas, 

deve ser um processo rotineiro, uma vez que se o utente não vier levantar os produtos, 

tal situação poderá constituir prejuízo para a farmácia. 

 

2.6 Prazos de validade 

No final de cada mês deve ser gerada uma listagem de todos os produtos cujo 

PV esteja para terminar nos três meses seguintes. Esta é uma tarefa, cuja pessoa 

responsável, deverá efetuar com bastante atenção, uma vez que o PV constitui um fator 

de segurança para os utentes. 
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Todas as unidades de todos os produtos enumerados na lista devem ser 

verificadas e, caso seja necessário, deve ser corrigido o PV, devendo este corresponder 

ao mais curto existente. No caso de um produto não poder ser consumível até ao final 

do PV descrito, deve ser logo retirado e, posteriormente, devolvido ao fornecedor ou ao 

laboratório. Por outro lado, se o produto estiver com um PV curto e que possa ser 

utilizado dentro desse período, é-lhe colado um post it com a inscrição “validade”, de 

modo a que, se possível, aquele produto seja vendido em primeiro lugar. 

No final, os PV devem ser atualizados no sistema informático, mais uma vez, de 

modo a evitar o maior número de perdas para a farmácia. 

 

2.7 Devoluções 

Existem diversos motivos para serem feitas as devoluções, encontrando-se 

descritos no Sifarma ® todos os possíveis, como: erro no pedido, embalagem 

danificada, expiração do PV, entre outros. Quando se pretende proceder a uma 

devolução, deve ser reportado o documento que acompanhava o produto que se vai 

devolver, bem como a entidade a quem vai ser feita a devolução. No final do processo, 

serão impressas três notas de devolução, sendo que o triplicado é guardado na 

farmácia, ao passo que as outras duas são carimbadas e rubricadas pelo farmacêutico 

responsável e enviadas juntamente com o produto. 

Posteriormente, é emitida uma nota de crédito ou são repostos os produtos 

devolvidos, ficando a decisão ao critério da entidade responsável. Pode acontecer o 

caso de que a devolução seja rejeitada, devendo proceder-se à quebra desses mesmos 

produtos. Para efeitos de acerto de stock, todas as devoluções devem ser regularizadas 

informaticamente. 

 

3. Dispensa de produtos farmacêuticos 

Este ato, que aos olhos de muitos parece simples e banal, constitui o auge da 

atividade farmacêutica, no que diz respeito à farmácia comunitária. É com enorme 

prazer e grande sentido de responsabilidade que o farmacêutico deve abraçar este ato, 

de modo a proporcionar o melhor atendimento possível ao utente. Sempre com o 

objetivo em mente da promoção e melhoramento da saúde do utente. 

A ansiedade pelo primeiro dia de atendimento foi crescendo ao longo de todo o 

estágio. Com a ajuda de todos, senti que estaria preparado para, finalmente, ter o 

primeiro contacto com as pessoas e para ajuda-las o melhor que conseguisse. 

 

3.1 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 
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MSRM podem ser classificados como medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições: “possam constituir, direta ou indiretamente, um risco (…) caso 

sejam utilizados sem vigilância médica”; “sejam com frequência utilizados em 

quantidade considerável para fins diferentes a que se destinam…”; “contenham 

substâncias (…) cuja atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar”; 

“sejam prescritos pelo médico para serem admnistrados por via parentérica” [2]. 

Como o próprio nome indica, deverão ser dispensados somente mediante a 

apresentação de uma receita médica por parte do utente, devendo o farmacêutico 

alertar para a posologia, hora da toma, possíveis contra-indicações ou mesmo reações 

adversas. 

 

3.1.1 Validação da prescrição médica 

A receita médica (RM) pode ser definida como “a prescrição de um determinado 

medicamento de uso humano por profissional devidamente habilitado a prescrever 

medicamentos” [2]. Também “inclui obrigatoriamente a respetiva denominação comum 

internacional da susbtância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a 

quantidade e a posologia” [3]. 

Nos dias correntes, existem três tipos de RM: receitas eletrónicas sem papel 

(desmaterializada), receitas eletrónicas em papel (materializada) e as receitas manuais. 

Estas últimas são as que, hoje em dia, aparecem em menor número nas farmácias, 

tendo vindo a ser gradualmente substituídas pelas receitas eletrónicas. Ainda assim, 

existem quatro excepções sobre as quais a sua prescrição se torna possível, sendo 

elas: falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio 

ou prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês. Este tipo de receitas deve 

obedecer a certas normas como: devem ser assinadas pelo médico prescritor 

(identificado pela vinheta), validade de um mês, não são renováveis, não podem existir 

caligrafias diferentes e, no caso de existirem rasuras, o médico deve rubricar [4]. Este 

tipo de receitas são as que representam maior dificuldade de atendimento, ainda para 

mais para quem está a começar a sua atividade profissional como era o meu caso. 

Assim, quando me apresentavam uma receita manual, tirava sempre um parecer com 

algum colega de modo a poder validar todo o processo que estava prestes a realizar. 

De modo a substituir as receitas manuais, as receitas eletrónicas tornam-se a 

realidade do dia-a-dia do farmacêutico. Este tipo de receitas foi, sem dúvida, com as 

quais mais trabalhei e tive oportunidade de contactar várias vezes ao longo do estágio. 

Extremamente práticas tanto para o farmacêutico como para o médico, uma vez que 

conferem maior segurança ao processo de prescrição e dispensa, contudo não tão 

vantajosas para o utente, principalmente os mais idosos, devido à inadaptação dos 
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mesmos para interpretar a receita que tinham em mãos. Isto deve-se, sobretudo ao facto 

da prescrição ser obrigatoriamente efetuada por DCI da substância ativa, devendo 

apresentar ainda a forma farmacêutica, a dosagem e a posologia [4]. Verificam-se 

alguns casos, em que se torna possível a prescrição do medicamento pelo nome 

comercial, são eles: medicamentos com margem ou indíce terapêutico estreito; quando 

há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, alergia ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa; ou, quando o medicamento 

é destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias [2]. Passando a ser a sua prescrição de caráter obrigatório em 2016 

[5], as receitas eletrónicas desmaterializadas possibilitam aos médicos a prescrição de 

um número ilimitado de diversos medicamentos. Existem alguns casos, como câmaras 

expansoras, medicamentos manipulados ou produtos destinados ao autocontrolo da 

diabetes mellitus (DM), que devem ser prescritos em receitas separadas [4]. No que diz 

respeito ao utente, este consegue fazer uma melhor gestão da medicação que 

habitualmente toma, devendo sempre ter em atenção os prazos de validade descritos 

em cada linha para cada medicamento, bem como ao número de unidades que ainda 

tem por dispensar. 

 

3.1.2 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Por se tratarem de medicamentos que facilmente poderão induzir uma 

dependência tanto física como psíquica, estes são sujeitos a um maior controlo na sua 

dispensa [6]. 

Aquando do momento da sua dispensa, por obrigatoriedade do sistema 

informático, o farmacêutico deve solicitar o cartão de cidadão do utente. No caso de o 

utente adquirente ser diferente do utente usuário da medicação, é necessária a 

identificação de ambos, para que fique registado no sistema. Após o preenchimento de 

todos os campos necessários e terminado o atendimento e a dispensa, é impresso um 

documento comprovativo da venda deste tipo de medicação. Todos estes documentos 

deverão ser armazenados numa pasta arquivadora própria para o efeito, durante um 

período de três anos [4]. 

Mensalmente, o farmacêutico responsável, deve enviar para o INFARMED uma 

listagem com todas as vendas de todos os psicotrópicos e estupefacientes, juntamente 

com os documentos comprovativos das vendas. 

 

3.1.3 Dispensa de medicamentos manipulados 

Este tipo de medicamentos podem ser classificados como fórmulas magistrais, 

“quando são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem 
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o medicamento se destina”, ou preparados oficinais, “quando o medicamento é 

preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário”. O 

farmacêutico assume-se como responsável pela segurança do preparado, bem como 

pelo aconselhamento ao utente no que diz respeito à posologia, modo de conservação 

e PV [7]. 

A FP não executa a preparação deste tipo de medicamentos, pelo que nunca 

tive a oportunidade de fazer um manipulado. Contudo, trabalha com uma farmácia 

parceira para este tipo de situações, à qual é feita o pedido do manipulado que é 

posteriormente enviado à FP. 

 

3.1.4 Regimes de comparticipação 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) definiu a existência de quatro regimes de 

comparticipação sobre o PVP dos medicamentos, sendo esse encargo suportado pelo 

Estado. Assim, temos o escalão A (comparticipação de 90%), escalão B 

(comparticipação de 69%), escalão C (comparticipação de 37%) e escalão D 

(comparticipação de 15%). Estes escalões de comparticipação “variam de acordo com 

as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o 

prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram de 

determinadas patologias” [8]. 

Existe também um regime especial de comparticipação, em função dos 

beneficiários e em função das patologias. No que diz respeito aos pensionistas, o Estado 

comparticipa em mais 5% o escalão A e em mais 15% os restantes escalões [8]. Para 

tal, na receita deverá constar essa informação sobre a comparticipação especial, 

percetível através da utilização da letra “R” [4]. Por outro lado, na comparticipação em 

função da patologia, o médico prescritor deve designar o despacho que se faz aplicar 

na receita, uma vez que o regime de comparticipação é calculado de acordo com a 

patologia. Patologias como doença de Alzheimer, paramiloidose, lúpus e psoríase são 

alguns dos exemplos [8]. 

Um dos regimes mais observados é o que diz respeito ao protocolo da DM. Existe 

um programa controlo da DM, criado pelo Ministério da Saúde, que prevê a 

comparticipação de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do PVP das agulhas, 

seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos [9]. 

Para além do SNS, existem outros sistemas de comparticipação privados que 

são bastante utilizados na FP. Entre eles, o Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS ®), Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo, S.A., Multicare ® e EDP-SãVida ® foram aqueles com que tive mais 

contacto durante o estágio. Para usufruirem desta comparticipação privada, os utentes 
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devem fazer-se acompanhar do respetivo cartão de beneficiário, que deve ser 

fotocopiado, com a devida autorização do utente, e agrafado juntamente com o 

documento para faturação da receita. 

 

3.1.5 Conferência de receituário 

Todas as receitas dispensadas durante um determinado mês, devem ser 

conferidas, para serem posteriormente enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas (CCF) até ao dia 5 do mês seguinte. As receitas manuais são sujeitas a uma 

verificação mais rigorosa, visto que são aquelas que poderão apresentar maior 

probabilidade de erro no momento da dispensa. Devem ir sendo conferidas ao longo de 

todo o mês pelo farmacêutico responsável, de modo a detetar alguma incongruência na 

dispensa e, possivelmente, avisar o utente desse mesmo engano. Caso tal aconteça, a 

farmácia perderá o valor da comparticipação assegurada pelo SNS, tendo que assumir 

o prejuízo. Assim, de modo a evitar qualquer erro, todas os elementos de todas as 

receitas devem ser devidamente verificados antes de finalizar o atendimento. 

As receitas manuais são organizadas em lotes, por ordem crescente, contendo 

trinta receitas cada um deles. Cada lote possui um verbete que o identifica. Quando 

todas as receitas estiverem prontas para serem faturadas deve ser emitido o resumo de 

lotes, bem como a fatura, sendo ambos os documentos assinados e rubricados pelo 

farmacêutico. Neste ponto, devem ser separadas as receitas a serem enviadas para o 

SNS e para outros organismos privados. As primeiras são enviadas para o CCF, ao 

passo que as últimas são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

que faz a ponte entre as farmácias e os respetivos organismos. 

As receitas a serem enviadas para os organismos privados são impressas na 

farmácia, aquando do momento da dispensa, e devem ser assinadas pelo utente. Deve 

ser anexado também o respetivo cartão de beneficiário. 

Este constitui talvez um dos maiores desafios com que me deparei, uma vez que 

existem vários organismos e, numa fase inicial, é difícil memoriza-los a todos. De 

qualquer modo, pude sempre contar com a ajuda de todos os colegas que me deram 

todo o apoio necessário  para evitar o número de erros ao máximo. 

 

3.2 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM, tal como o próprio nome indica, podem ser dispensados sem a 

apresentação de uma prescrição médica. Desta classe, também fazem parte os 

MNSRM de venda exclusiva em farmácia [2]. 

Este tipo de medicamentos representam uma área substancial onde o 

farmacêutico tem uma palavra importante a dizer. Todos os conhecimentos que foram 
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sendo adquiridos ao longo do curso, sobre as diferentes patologias estudadas, sobre 

todos os processos, sobre todos os fármacos, podem ser agora postos em prática para 

aconselhar o utente da melhor maneira possível. O farmacêutico deverá ter sempre em 

atenção, no momento do aconselhamento, de considerar todas as possibilidades 

consoante o tipo de sintomas que lhe são apresentados. Esta é uma tarefa que merece 

especial cuidado, uma vez que estamos a falar da saúde dos utentes, que deve ser 

sempre a prioridade do farmacêutico. 

Sem dúvida que foi no aconselhamento deste tipo de medicamentos que senti 

maior dificuldade, principalmente pelo receio de não dispensar o medicamento mais 

adequado. Para evitar que este cenário pudesse sequer acontecer, pedia sempre a 

opinião de um colega, transmitindo-lhe tudo o que me tinha sido explicado. Após a 

conversação, dirigia-me ao utente apresentando-lhe os produtos que pareciam 

adequados para o respetivo problema, explicando tudo o que considerava necessário. 

Neste tipo de medicação verifica-se uma certa sazonalidade, para além de 

medicação que costuma ser vendida de forma mais regular (Voltaren ®, Telfast ®, 

Microlax ®, entre vários outros). Como o estágio abrangeu o período do inverno, os 

produtos mais solicitados foram os antigripais (Griponal ®, Ilvico ®), antitússicos 

(Bisoltussin ®, Bisolvon ®), águas do mar (Rhinomer ®) e pastilhas para a dor de 

garganta (Strepfen ®, Strepsils ®). 

 

3.3 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Um cosmético pode ser definido como “qualquer substância ou mistura destinada 

a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano ou com os dentes e 

as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores 

corporais [10]. 

Juntamente com os MNSRM, também os PCHC representaram a maior 

dificuldade sentida a nível de aconselhamento. Devido à enorme variedade de produtos 

apresentada para o mesmo problema, torna-se complicado, numa fase inicial, assimilar 

toda a informação relativa a esses mesmos produtos. Para tentar combater este 

problema, em cada atendimento pedia sempre o aconselhamento de um dos colegas 

que estivesse disponível. Para além disso, ao longo do estágio fui assistindo a várias 

formações de várias marcas (Vichy®, Mustela ®, Bioderma ®, Nuxe ®, entre outras) 

que iam sendo disponibilizadas, algo que achei bastante útil para conhecer 

verdadeiramente os produtos. 

Os PCHC englobam produtos que vão desde a hidratação corporal (Bioderma 

®, Uriage ®) até ao tratamento capilar (Klorane ®), passando pela higiene íntima 
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(Lactacyd ®) e higiene oral (Elgydium®, Oral-B ®). Na FP, notava-se uma grande 

procura de produtos de higiene oral, na maior parte as vezes por indicação do médico 

dentista, pelo que este tipo de produtos representa uma grande aposta. Paralelamente, 

também os produtos anti-envelhecimento e anti-manchas mereciam um certo destaque, 

devido à grande procura, sobretudo por parte da população do sexo feminino. 

 

3.4 Produtos de puericultura 

Juntamente com os PCHC, os produtos de puericultura também são uma grande 

aposta por parte da FP. Durante todo o estágio notei que praticamente todos os dias se 

dirigiam à FP mulheres grávidas ou, então, recentes mães, que, na maior parte das 

vezes, já vinham à procura de um determinado produto. Ainda assim, procurei sempre 

estar atento à grande variedade de produtos disponíveis, tentando perceber as 

diferenças entre todos eles. 

A FP possui um linear inteiro apenas com este tipo de produtos, onde se pode 

encontrar fraldas, chupetas, leites, brinquedos, tetinas, termómetros, PCHC infantis e 

papas (Anexo IV). 

 

3.5 Medicamentos de uso veterinário 

Medicamento veterinário pode ser definido como “toda a substância ou 

associação de substâncias, apresentadas como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada 

ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas” [11]. 

Ao longo do estágio foram poucos os contactos que tive com este tipo de 

medicamentos. Apesar disso, esta é uma área em que a FP possui uma vasta gama de 

produtos disponíveis. 

Mais uma vez, também não estava muito à vontade com este tipo de produtos. 

Pedia sempre a opinião de um colega antes do momento da dispensa, de modo a ajudar 

os utentes sempre da melhor maneira. 

 

3.6 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares consistem em “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 
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nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada 

(…) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” [12]. 

Face às exigências da vida moderna, nomeadamente no que toca ao excesso 

de trabalho diário, são cada vaz mais as pessoas que procuram este tipo de produtos, 

sendo os mesmos também cada vez mais prescritos pelos próprios médicos. Assim, os 

suplementos alimentares também são uma forte aposta da FP, possuindo um vasto 

leque de opções, desde suplementos para o cansaço físico (MagnesiumOK ®, 

Magnesona ®), memória (Absorvit ®), sistema imunitário (Centrum ®) ou mesmo para 

a regulação do sono (Advancis ®). 

Foram vários os atendimentos em que os utentes solicitaram um suplemento 

para as finalidades acima referidas. Esta era uma área em que já me sentia mais à 

vontade e na qual senti que aprendi muitas coisas novas também. 

 

3.7 Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) cujo principal 

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

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios 

(…)” [13]. 

A FP dispõe de uma grande variedade de dispositivos médicos, como por 

exemplo: termómetros, colares cervicais, pensos oculares, pulsos e joelheiras elásticas, 

seringas, preservativos, entre vários outros. Para além destes, os mais vendidos são as 

compressas, testes de gravidez, frascos para colheita de urina e lancetas. Era frequente 

alguns utentes pedirem meias de compressão que, devido ao facto de terem que ser 

feitas por medida, tinham que ser sempre encomendadas diretamente ao fornecedor. 

 

4. Serviços adicionais 

4.1 Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos 

4.1.1 Medição da pressão arterial 

Este foi o meu ponto de partida no que diz respeito ao meu primeiro contacto 

com os utentes. No início do estágio, sempre que era solicitada uma medição da 

pressão arterial (PA), era eu quem me dirigia ao gabinete para avaliar este parâmetro 

do utente. De ressalvar que na FP a medição da PA pode ser realizada de forma gratuita 

para todos os utentes, algo que não acontece na maioria das farmácias. Tive a 

oportunidade de constatar o espanto de muitos destes utentes quando os informava no 

final da medição que não tinham que pagar nada. 
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É necessário ter sempre em atenção os valores obtidos de cada utente, de modo 

a poder aconselha-los da melhor maneira possível, uma vez que muitos deles já sofrem 

de hipertensão. Para além das medidas farmacológicas, também as não farmacológicas 

são essenciais, tanto para o tratamento como para a prevenção da doença. Neste 

mesmo sentido, decidi fazer um panfleto onde tentei explicar a doença de uma forma 

simples, para que todos os utentes a pudessem perceber (Anexo V). 

 

4.1.2 Medição da glicemia capilar 

A medição da glicemia é feita através de uma punção com lanceta, utilizando um 

dispositivo próprio para fazer a medição. Também tive várias oportunidades de realizar 

este procedimento ao longo do estágio, tendo sempre em mente de avaliar o utente 

como um todo e não apenas pelo valor obtido naquela determinação. 

Devemos sempre perguntar se o utente está em jejum e, posteriormente, avaliar 

o valor obtido consoante a sua condição. A DM é uma patologia que tem vindo a 

aumentar cada vez mais, pelo que esta monitorização realizada nas farmácias é de 

extrema importância. 

No final, deve ser sempre feito o aconselhamento, sobretudo no que diz respeito 

às medidas não farmacológicas. Prática de exercício físico e redução da ingestão de 

alimentos ricos em hidratos de carbono simples são alguns dos exemplos. 

 

4.1.3 Medição do colesterol total e triglicerídeos 

Tal como acontece com o parâmetro anterior, também este é realizado através 

de uma punção com uma lanceta e posterior leitura do valor num aparelho designado 

para o efeito. Estes dois parâmetros são os menos requisitados na FP. 

Os utentes devem ser alertados para o facto de que o perfil lipídico, juntamente 

com outras condições ou fatores de risco, acarreta uma risco cardiovascular acrescido. 

Assim, devem ser enumeradas medidas não farmacológicas como a prática de exercício 

físico, redução da ingestão de gorduras e aumento da ingestão de frutas e vegetais. 

 

4.2 Aconselhamento nutricional 

São cada vez mais as farmácias que apostam em diferentes serviços, de modo 

a se diferenciarem umas da outras. Nesse mesmo sentido, a FP decidiu apostar na 

realização de consultas de nutrição, de quinze em quinze dias, coordenadas por um 

nutricionista profissional. O atendimento é feito num gabinete privado, em que o utente 

tem total privacidade. Este é um serviço que tem muita procura, algo que se pode 

comprovar pela longa lista de espera para uma consulta. 
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4.3 Valormed 

Uma prática tão simples como deixar os medicamentos fora do PV ou que já não 

são utilizados pode ter um grande impacto, tanto a nível ambiental como social. Durante 

o estágio constatei que eram muitas as pessoas que deixavam os medicamentos fora 

de uso na farmácia, fossem buscar alguma coisa à farmácia ou não. Uma prova disso 

mesmo, traduzia-se na quantidade de contentores que eram enviados praticamente 

todas as semanas. 

 

4.4 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e de 

medicamentos injetáveis é um dos serviços de promoção da saúde que podem ser 

prestados nas farmácias. Para isso, terá que haver pessoal especializado na farmácia, 

isto é, que possua o curso de administração de injetáveis. Na FP existem três pessoas 

habilitadas para prestar este tipo de serviço, sendo que os medicamentos mais 

administrados são Relmus ® e Voltaren ®. 

 

5. Formações 

De modo a complementar a minha formação profissional, ao longo do estágio fui 

frequentando várias formações promovidas pelos diferentes laboratórios e pelas 

diferentes marcas que estão representadas na FP. De facto, são tantos os produtos que 

existem nas farmácias que, na minha opinião, estas formações são extremamente 

importantes. Geralmente, elas abordam toda uma determinada gama de produtos de 

uma certa marca, pelo que ficamos logo a conhecer um vasto leque de produtos. 

Sempre que me foi possível e sempre que a DT me dava conhecimento de 

alguma formação que iria ocorrer, fazia questão de estar presente. Assim, passo a 

enumerar algumas das formações às quais tive o privilégio de assistir e os respetivos 

laboratórios/ marcas: Generis (medicamentos OTC’s – over-the-counter), Sanofi 

(distúrbios do sono), Vichy (toda a gama), Nuxe (toda a gama), Futuro (toda a gama) e 

Mustela (toda a gama). 
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Parte 2 

 

 Projeto I – Palestra sobre “Comportamentos de risco” 

1. Introdução 

Nos dias de hoje, tem-se vindo a observar uma emancipação cada vez mais 

precoce dos jovens. Estes têm acesso a uma quantidade inimaginável de informação, a 

qual nem sempre é utilizada da melhor maneira. Nesta era digital em que vivemos, são 

os jovens que a dominam e que melhor a compreendem, mas a utilidade que lhe dão é 

muitas das vezes errada. 

Apesar de terem este acesso ilimitado a vários tipos de fontes de informação, 

falham em conceitos básicos que, muitas das vezes julgam saber e possuir 

conhecimento sobre tal. Temas tão banais como métodos contracetivos, infeções 

sexualmente transmissíveis (IST), álcool e drogas são, para muitos, temas com os quais 

estão bastante familiarizados, algo que na realidade não acontece. Quando 

questionados sobre estes assuntos, falham em conceitos básicos, algo que pode dar 

origem a vários tipos de erros e trazer várias consequências. 

Em 2009, a Assembleia da República definiu que a educação sexual, incluindo 

a contraceção e a prevenção das IST, deveria fazer parte obrigatória das atividades 

escolares. No sentido de perceber até que ponto as informações que os jovens possuem 

são realmente verdadeiras e, também, no sentido de os instruir e alertar para 

determinados temas, resolvi realizar uma palestra para um grupo de alunos. Entrei em 

contacto com a Escola Básica e Secundária de Idães, escola que eu prórpio frequentei 

durante o ensino básico, a fim de perceber se tal atividade seria exequível. Desde logo 

mostraram bastante interesse e entusiasmo, não só pela atividade em si, mas pelo facto 

de ser um antigo aluno a mostrar tal iniciativa. Através de alguns contactos com uma 

professora responsável, consegui acertar um dia, uma hora e duas turmas do ensino 

secundário para pôr em prática este projeto. Assim, a palestra teve lugar na escola 

anteriormente referida, no dia 23 de fevereiro de 2018, pelas 10h00 tendo terminado às 

12h00. Contou com a presença de 60 alunos do 11º ano, com idades compreendidas 

entre os 16 e 18 anos, e de quatro professores. Os temas abordados foram os 

anteriormente referidos que, no meu entender, serão aqueles que mais dúvidas 

suscitam nesta faixa etária e aqueles que mais necessitam de respostas claras e 

evidentes, de modo a que os riscos subjacentes a esses problemas sejam minimizados. 
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2. Temas abordados 

2.1 Métodos contracetivos 

A contraceção é a “prevenção da fertelização de um óvulo pelo espermatozóide 

(conceção) ou da aderência do óvulo fecundado ao revestimento interno do útero 

(implantação) [14].  De modo a evitar a conceção são utilizados os métodos 

contracetivos, existindo vários tipos de produtos para atingir esse efeito. Existem 

consultas de Planeamento Familiar, principalmente dirigidas aos mais jovens, onde é 

possível receber aconselhamento contracetivo, algo que pode ter um impacto 

importante na saúde sexual e reprodutiva. “O aconselhamento é crucial, em particular, 

para quem utiliza contraceção pela primeira vez”. É importante que haja uma escolha 

informada e consciente do método [15]. 

 

2.1.1 Preservativo masculino e feminino 

Os preservativos tratam-se de dispositivos médicos pertencentes à classe IIb, ou 

seja, possuem um risco médio elevado [16]. São métodos barreira, ou seja, exercem a 

sua ação impedindo o contacto direto dos espermatozóides com o óvulo. Para além 

disso, são os principais métodos que protegem contra IST (HIV, HPV, clamídia, 

gonorreia, sífilis, herpes genital). O preservativo masculino pode ser feito de látex, 

silicone ou poliuretano, ao passo que o feminino pode ser de poliuretano ou nitrilo. Os 

dois não devem ser utilizados em simultâneo, pois tal caso poderá fazer com que se 

rompam, através do aumento do atrito. Contudo, podem ser utilizados em simultâneo 

com outros métodos contracetivos, de modo a oferecer uma maior proteção. A eficácia 

destes métodos depende da sua correta utilização [17]. 

“O uso do preservativo não necessita de qualquer preparação sendo essencial 

para uma contraceção eficaz em relações inesperadas. Tem, além disso, a vantagem 

acrescida da prevenção das infeções de transmissão sexual, podendo ser utilizado 

conjuntamente com qualquer outro método” [20]. 

 

2.1.2 Diafragma 

O diafragma consiste em mais um método barreira, que previne o contacto dos 

espermatozóides com o cólo do útero. Apesar de oferecer um nível de eficácia 

relativamente alto, não é dos métodos mais utilizados. Está sobretudo associado a uma 

maior prevalência de infeções urinárias, devido à introdução de um corpo estranho na 

vagina da mulher. Além disso, apresente algumas dificuldades na sua utilização [18]. 
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2.1.3 Espermicidas 

Tratam-se de substâncias que têm como principal objetivo diminuir a capacidade 

de fecundação dos espermatozóides. Podem apresentar-se sob várias formas 

farmacêuticas, tais como cremes, comprimidos vaginais, entre outros. Geralmente 

apresentam mais desvantagens do que benifícios. Estão associados a maior risco de 

infeção urinária e podem provocar reações alérgicas no homem e na mulher. 

Apresentam melhor eficácia quando conjugados com outro método contracetivo [19]. 

 

2.1.4 Contraceção oral combinada 

“Os estroprogestativos orais constituem um método contracetivo eficaz com 

benifícios que ultrapassam as vantagens contracetivas, sendo o método contracetivo 

mais utilizado pelas mulheres em Portugal” [20]. A contraceção oral combinada (COC) 

contém estrogénio e progestativo, sendo este último responsável pela inibição ovulatória 

(efeito contracetivo). É o método mais utilizado pelas mulheres, desde a adolescência 

até à menopausa e, não havendo qualquer tipo de contra-indicação, é geralmente 

utilizado como primeira escolha. Isto porque além de regularizar os ciclos menstruais, 

melhora a tensão pré-menstrual e a dismenorreia e contribui para a prevenção de várias 

patologias (doença inflamatória pélvica, cancro do ovário e do endométrio, doença 

fibroquística da mama). Assim que cessada a COC, a fertilidade é rapidamente 

recuperada [15]. 

A eficácia de um contracetivo é determinada pelo Índice de Pearl, obtido pelo 

número de gravidezes que ocorrem em 100 mulheres, que utilizam o método durante 

um ano. A COC apresenta um Índice de Pearl de 99%, o que significa que apenas uma 

mulher engravida quando utiliza este método. Uma das desvantagens deste método e 

que se pode prender com este facto, é o esquecimento de alguma toma diária [21]. 

Há casos de mulheres que devem ser merecedoras de especial atenção, no que 

diz respeito à toma deste método. Mulheres fumadoras com mais de 35 anos,  com 

pressão arterial elevada, com tendência para trombose ou insuficiência hepática não 

são elegíveis para a toma deste método [21]. Apesar do risco tromboembólico ser uma 

das maiores preocupações no que toca à COC, “o tromboembolismo venoso (TEV) é 

um efeito grave, mas raro (…). O risco de TEV nas utilizadoras de contracetivos 

hormonais combinados é inferior ao risco de TEV associado à gravidez e é mais elevado 

no primeiro ano de utilização do método.” [22]. 
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2.1.5 Contraceção oral com progestativo 

São diversos os efeitos secundários da COC, algo que leva a que muitas 

mulheres não tolerem este método e, consequentemente, o abandonem. Para além 

disso, verifica-se que existem algumas condições que impedem a toma de estrogénios, 

tais como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, risco de tromboembolismo, 

amamentação e no período final da idade fértil. “Assim, os métodos que utilizam apenas 

progestativos, sejam eles a pílula progestativa, injetáveis ou implantes subcutâneos ou 

dispositivos de libertação intrauterina constituem uma alternativa segura para mulheres 

com contraindicação ou intolerância aos estrogénios” [20]. 

Tal como a COC, também a pílula com estrogénio apresenta um Índice de Pearl 

de 99%, o que mostra que se trata de um método bastante eficaz. Apresenta uma 

inibição da ovulação consistente, o que faz aumentar a consistência do muco cervical. 

O principal  efeito secundário deste método baseia-se na ocorrência de hemorragias 

uterinas irregulares entre os períodos menstruais, algo que muitas das vezes leva a que 

o método seja descontinuado. Problemas relacionados com acne, alterações de humor 

e aumento de peso são algumas das contra-indicações que poderão constituir um 

problema para a continuação desta pílula [21]. 

 

2.1.6 Anel vaginal 

Trata-se de um método que é indicado, sobretudo para as mulheres que não 

toleram ou não querem proceder à toma de contracetivos orais. Também em casos de 

mulheres polimedicadas ou que se esqueçam frequentemente da toma do método, o 

anel vaginal poderá constituir uma boa alternativa [15]. 

A libertação de hormonas ocorre diretamente através das paredes da vagina, 

não sofrendo a habitual passagem pelo trato gastrointestinal e metabolização. Tal 

situação evita a ocorrência dos efeitos indesejáveis a nível gastrointestinal, aliado ao 

facto de que as quantidades de hormonas fornecidas serem inferiores à contraceção 

oral [21]. 

O anel deve ser mantido no interior da vagina por um período de três semanas, 

seguido de uma pausa de sete dias. No final deste período, a mulher terá que preceder 

à troca do anel. Se, por algum motivo, o anel for retirado por um período superior a três 

horas, é necessária a utilização de contraceção suplementar durante sete dias. O 

mesmo acontece se houver um atraso na colocação de um novo anel ou se o mesmo 

anel for mantido dentro da vagina por um período superior às quatro semanas [15]. 

As principais vantagens deste método prendem-se como facto da sua fácil 

utilização e introdução na vagina, com o nível mais baixo de hormonas utilizadas o que 

traz benefícios a nível gastrointestinal, apresenta também um bom controlo do ciclo e 
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apenas uma utilização mensal. Por se tratar de um método de contraceção combinada, 

apresenta as mesmas desvantagens da COC não sendo recomendado também a 

mulheres fumadoras com mais de 35 anos, com hipertensão arterial ou tendência para 

trombose [21]. 

 

2.1.7 Sistema transdérmico 

O sistema transdérmico é um método de contraceção combinada que apresenta 

as mesmas contra-indicações e os mesmos efeitos adversos da COC. Também em 

termos de eficácia, segurança e reversibilidade tem efeitos sobreponíveis à COC. 

O adesivo deve ser colocado uma vez por semana, durante três semanas. Na 

quarta semana deve ser feita uma pausa no método, sem proceder à sua aplicação. A 

substituição semanal deverá ser feita em locais diferentes (nádegas, dorso, abdómen) 

de maneira a não provocar irritação da pele. O adesivo nunca deve ser retirado, nem 

mesmo durante o banho e quando este não aderir bem à pele deve ser substituído [15]. 

A combinação de hormonas utilizada neste método evita a ovulação, bem como 

aumenta a espessura do muco cervical impedindo a entrada dos espermatozóides. No 

que diz respeito à eficácia deste método, apresenta um Índice de Pearl de 99%, pelo 

que se pode considerar um método também ele bastante eficaz [21]. 

 

2.1.8 Progestativo injetável 

Trata-se de uma injeção de progesttivo em doses elevadas, muito segura, 

mesmo durante a amamentação e que pode ser utilizada por todas as mulheres de 

qualquer idade, com ou sem filhos [15]. 

Além de inibir a ovulação, produz espessamento do muco cervical e torna o 

revestimento do útero menos espesso. A administração da injeção é intramuscular, 

geralmente nas nádegas, mas o braço também poderá ser uma opção. Após a sua 

administração, a hormona vai sendo progressivamente libertada para a corrente 

sanguínea, devendo haver repetição da administração passados três meses [21]. 

Este método poderá ser indicado quando é necessário um método de grande 

eficácia, quando os estrogénios não estão indicados ou condições em que estes não 

sejam possíveis de tomar ou quando existe uma patologia que pode ser melhorada 

(anemia de células falciformes homozigótica, epilepsia e endometriose) [15]. 

Para além da prática utilização, não apresenta os efeitos adversos dos 

estrogénios. Diminui o risco de doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica, mioma 

uterino e carcinoma do endométrio e não tem efeitos significativos sobre os fatores de 

coagulação, fibrinólise, pressão arterial ou função hepática. Por outro lado, provocam 

irregularidades no ciclo menstrual, retorno mais tardio à fertilidade, aumento de peso de 
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1-2 kg/ ano e, ainda, diminuição de densidade óssea, que é recuperada quando o 

método é suspenso [15]. 

 

 

2.1.9 Progestativo subcutâneo (Implante) 

“Dada a sua elevada eficácia, não dependente do uso, e os níveis de 

continuidade, a literatura tem vindo a dar uma grande relevância aos denominados 

métodos reversíveis de longa duração, onde se incluem os implantes contracetivos e a 

contraceção intrauterina” [20]. 

O implante hormonal que contém apenas progestativo, para além de bastante 

eficaz, oferece uma proteção contra a gravidez durante três anos. É um implante em 

plástico que deve ser colocado pelo médico, num procedimento realizado no consultório 

ou hospital. Em qualquer momento que a mulher deseje retira-lo, poderá fazê-lo, 

recuperando a fertilidade passado algum tempo. A principal ação do implante baseia-se 

na interrupção da libertação dos óvulos pelos ovários. Para além disso, altera o muco 

cervical que impede os espermatozóides de entrarem no útero e provocam alterações 

a nível do revestimento do útero, impedindo o óvulo de se plantar nesse local [21]. 

Para além de extremamente prático, não apresenta os efeitos adversos dos 

estrogénios, não interfere com o aleitamento e não tem efeitos a nível da massa óssea. 

As principais desvantagens consistem no facto de ser dispendioso, da irregularidade do 

ciclo menstrual e da necessidade de um médico para a colocação do implante [15]. 

 

2.1.10 Contraceção intrauterina 

“Os dispositivos intrauterinos (DIU), medicados ou não, apresentam uma elevada 

eficácia contracetiva, de longa duração e reversível. Mesmo nas mulheres medicadas 

simultaneamente com fármacos com ação indutora enzimática, o DIU medicado não vê 

a sua eficácia comprometida” [20]. 

Existem dispositivos de cobre, de cobre e prata e, ainda, com progestativo 

(designados por DIU medicados), que mantém a sua eficácia por 12, 10 e 5 anos, 

respetivamente [15]. 

O DIU trata-se de um dispositivo em forma de “T”, que é introduzido no útero da 

mulher, um procedimento que deve ser realizado pelo médico e que não envolve 

qualquer tipo de anestesia. O DIU medicado liberta o progestativo diariamente, o qual é 

responsável pelo espessamento do muco cervical, impedindo a passagem dos 

espermatozóides e altera também o endométrio impedindo a fixação do óvulo. O DIU 

de cobre é responsável pela ocorrência de uma resposta inflamatória que vai impedir a 

entrada dos espermatozóides no útero. Existem algumas excepções em que este 
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método está contra indicado, sendo elas doença inflamatória pélvica (DIP) ativa ou 

recorrente, suspeita de cancro uterino, alergia ao cobre, doença de Wilson (relacionada 

com o cobre) e em casos de anomalia da cavidade uterina [23]. 

A principal vantagem deste método é a sua longa duração de ação, aliado ao 

facto de não ter efeitos sistémicos (excepto o DIU hormonal) e poder permanecer no 

útero durante vários anos. Para além disso, pode ser utilizado por mulheres de várias 

idades contribuindo para a redução da incidência de gravidez ectópica. No que diz 

respeito às suas desvantagens, verificam-se poucas, tais como no caso de ocorrer uma 

Infeção Sexualmente Transmissível (IST) verifica-se uma maior probabilidade de 

evolução para DIP e poder contribuir para o aparecimento de anemia, nos casos em 

que as reservas de ferro estão baixas. 

 

2.1.11 Contraceção de emergência 

Considera-se contraceção de emergência a “utilização pela mulher de uma pílula 

anticoncepcional, nas primeiras setenta e duas horas após uma relação sexual não 

protegida, não consentida, ou não eficazmente protegida por qualquer outro meio 

anticoncepcional regular” [24]. 

“Nos casos em que ocorre uma falha contracetiva no método utilizado ou após 

uma relação sexual desprotegida, a contraceção de emergência constitui a única forma 

de evitar uma gravidez indesejada. A contraceção hormonal de emergência com 

levonorgestrel (1,5 mg) é eficaz, segura e pode ser utilizada por todas as mulheres, 

mesmo as que tenham contraindicação para contraceção oral continuada.” [20]. 

Existem duas moléculas disponíveis que podem ser utilizadas como contraceção 

de emergência (CE), a saber o levenorgestrel e o acetato de ulispristal, vulgarmente 

designadas como “pílula do dia seguinte”. São ambas de toma única, diferindo no tempo 

após o qual podem ser tomadas. A primeira pode ser utilizada até 72h após a relação 

sexual não protegida e mais que uma vez no mesmo ciclo, enquando que a segunda é 

eficaz até 120h e apenas pode ser utilizada uma vez por ciclo. Ambas atuam pelo 

mesmo efeito contracetivo que é o bloqueio ou atraso na ovulação, sendo mais eficazes 

quanto mais rápida for a sua toma. Para além disso, não provocam complicações na 

fertilidade futura [21]. 

É importante salientar que este é um método que pode ser dispensado 

gratuitamente nos centros de saúde, nas consultas de planeamento familiar, ginecologia 

e obstetrícia dos hospitais e ainda nos centros de atendimento de jovens com protocolo 

de articulação com o SNS. Nas farmácias pode ser dispensado mediante apresentação 

de prescrição médica ou, então, os de venda livre [24]. 
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2.2 Infeções sexualmente transmissíveis 

As IST são “infeções contagiosas cuja forma mais frequente de transmissão é 

através das relações sexuais (sobretudo vaginais, orais ou anais)”. As principais IST são 

o HIV/SIDA (vírus da imunodeficiência humana/ síndrome da imunodeficiência 

adquirida), HPV (papiloma vírus humano), Clamídia, Gonorreia, Hepatite B, Herpes 

genital, Sífilis e Tricomoníase. A SIDA tem origem vírica, a tricomoníase origem 

parasitária e as restantes origem bacteriana [25]. 

A melhor maneira de prevenir este tipo de infeções baseia-se na utilização de 

um método contracetivo barreira (preservativo masculino ou feminino). Contudo, nem 

mesmo este método garante uma proteção total contra este tipo de infeções [26]. 

Existem quatro vias de transmissão pelas quais é possível ficar infetado, são 

elas: relações sexuais desprotegidas com pessoas infetadas; múltiplos parceiros 

sexuais ou existência de outras IST; partilha de agulhas e seringas utilizadas na 

preparação de drogas ilícitas; e transmissão vertical (mãe – filho) durante a gravidez, 

nascimento ou leite materno [26]. 

Verificam-se alguns sinais gerais comuns a todas as IST,  tais como um 

corrimento vaginal anormal com mau cheiro, vermelhidão, manchas brancas, verrugas 

ou vesículas nos órgãos genitais ou à sua volta, dor ou sensação de queimadura ao 

urinar, sensação de dor ou queimadura aquando das relações sexuais e febre. Apesar 

de existirem IST que provocam sintomas só no homem ou só na mulher, os parceiros 

envolvidos nas relações sexuais devem ser sempre tratados da mesma maneira, 

mesmo na ausência de sintomas [25]. 

De entre todos os agente referidos, o HIV é aquele que assume uma maior 

importância, mantendo-se ainda nos dias de hoje um importante problema de saúde 

pública em Portugal e na Europa. A incidência tem vindo a diminuir desde o ano 1999, 

contudo ainda no ano de 2016 foram registados 841 novos casos, correspondendo 73% 

deles ao sexo masculino [27]. 

Tem-se verificado que as estratégias de prevenção, tais como o Programa de 

Troca de Seringas e o Programa de Distribuição Gratuita de Materiais Preventivos e 

Informativos, têm tido resultados positivos, tendo havido maior número de trocas de 

seringas e maior distribuição de preservativos masculinos. A nível do diagnóstico, os 

dados apontam para um número crescente das unidades de cuidados primários onde é 

possível realizar um teste rápido de HIV e, a nível dos Centros de Aconselhamento e 

Deteção Precoce do HIV (CAD), verificou-se um aumento do número dos testes 

realizados. De modo a que seja possível reduzir o número de casos, foram definidas 

algumas metas para serem cumpridas até 2020, por exemplo: diagnosticar 90% das 
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pessoas que vivem com a infeção por HIV, manter a taxa de casos de novas infeções 

pediátricas e rastrear a infeção por HIV em 90% dos doentes com tuberculose [27]. 

 

2.3 Álcool e drogas 

O álcool, devido ao “marcado caráter social desta substância e a grande 

aceitação de que goza, permitem catalogar como sendo normais padrões de consumo 

que, na realidade, são claramente exagerados”. Esta substância possui efeitos tanto a 

curto como longo prazo, sendo todos eles negativos para o organismo. No imediato o 

álcool atua pelo bloqueio do funcionamento do sistema cerebral , daí a euforia, alegria 

e falsa confiança em si mesmo. Já os efeitos a longo prazo vão afetando vários órgãos 

e o seu normal funcionamento, como o cérebro (atrofia e deterioração), fígado (hepatite, 

cirrose), estômago (gastrite, úlceras) ou coração (alterações cardíacas) [28]. 

Quando o consumo de álcool se torna um problema sério e grave de saúde, o 

doente deverá deslocar-se ao médico, para que seja feita uma análise ao seu estado de 

saúde. Deve ser feita uma avaliação inicial do risco de consumo excessivo de álcool e, 

para tal, é utilizado o questionário Alcool Use Disorders Identification Test (AUDIT) [29]. 

O AUDIT serve para fazer uma triagem e diagnóstico de problemas relacionados com o 

álcool, permitindo detetar diferentes níveis de consumo de álcool, tendo sido elaborado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Depois de preenchido o questionário é 

obtida uma nota que permite fazer uma avaliação e interpretação dos resultados [30]. 

A dependência do álcool pode ser definida como “um conjunto de fenómenos 

fisiológicos, comportamentais e cognitivos nos quais o uso do álcool para um dado 

indivíduo torna-se prioritário em relação a outros comportamentos que antes tinham 

mais importância”. Este problema é muitas vezes responsável pelo aumento da 

criminalidade, violência doméstica e sinistralidade rodoviária, todos eles problemas de 

ordem pública que podem colocar em risco a vida de terceiros [29]. 

“O tabaco é uma das principais causas evitáveis de morte prematura por cancro, 

por doenças respiratórias e por doenças cérebro-cardiovasculares.”. A experimentação 

do tabaco pode ser tão precoce como aos 13 anos, algo que pode contribuir para atrasos 

na maturação pulmonar, reduzir a função respiratória, agravar a asma e reduzir a 

aptidão física. No ano de 2016 morreram mais de 11,800 pessoas por doenças 

atribuíveis ao tabaco, correspondendo um quarto dessas pessoas ao sexo masculino 

[31]. 

A nível do sistema respiratório provoca aumento do ritmo cardíaco, da frequência 

respiratória e da tensão arterial e, em termos gerais, diminui o aumento do peso, 

aumenta o gasto de energia e facilita a memória, para além dos efeitos estimulantes e 

depressores. A longo prazo produz os seus efeitos a nível respiratório, nomeadamente 
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inflamação dos brônquios (bronquite crónica) e obstrução do pulmão, derivada da 

acumulação de secreções que dificultam a passagem do ar, podendo levar a enfisema 

pulmonar. A nível circulatório poderá provocar arterosclerose e, consequentemente, 

favorecer o desenvolvimento de transtornos vasculares (trombose ou enfarte) [32]. Mais 

ainda, o tabaco poderá causar dependência, que resulta das adaptações de diferentes 

sistemas afetados pelas drogas. O que se verifica em pessoas que fumam e a que lhes 

é retirado o tabaco, é um síndrome de abstinência, derivado da tolerância desenvolvida 

pelo uso desta droga. Geralmente, os sintomas que se verificam são o aumento do 

apetite, bradicardia, ganho de peso, dificuldade de concentração, ansiedade e 

depressão [33]. 

São também cada vez mais as mulheres que começam a fumar, o que levanta 

sérios problemas no que diz respeito ao ato de fumar durante a gestação. Tal situação 

traz cosequências para o feto, tais como baixo peso ao nascer, partos prematuros e 

mortes perinatais. Os principais componentes responsáveis por estes problemas são a 

nicotina e o monóxido de carbono. O primeiro poderá provocar a redução do fluxo 

sanguíneo placentário, bem como vasoconstrição periférica e taquicardia, ao passo que 

o segundo pode estabelecer hipóxia na mãe e no feto, ao associar-se com a 

hemoglobina materna e fetal, levando ao sofrimento fetal crónico. Esta etapa pode ser 

uma boa fase para abordar o tema da cessação tabágica, de modo a conscencializar as 

futuras mães para os malefícios do tabaco para o feto [34]. 

Os benefícios da cessação tabágica são muitos e são sentidos logo após 20 

minutos de deixar de fumar, pois neste espaço de tempo a PA e frequência cardíaca 

voltam ao normal. Após 12 horas os níveis de monóxido de carbono voltam ao normal 

e após 1 ano o risco de ataque cardíaco diminui para cerca de metade. Diminui também 

o risco de acidente vascular cerebral, de cancro da boca, esófago e bexiga, bem como 

do pulmão. Finalmente, passados 15 anos o risco de doença coronária é semalhante ao 

de uma pessoa não fumadora [35]. 

 

3. Conclusão 

No final da palestra fiquei muito contente e satisfeito, pois estava consciente que 

não ía ser uma tarefa fácil discursar perante um público tão jovem. Apesar do 

nervosismo inicial, tudo começou a fluir de forma natural tendo havido muita interação 

por parte de vários jovens. Este foi o aspeto que mais me agradou neste projeto e com 

o qual fiquei mais admirado, pois muitos dos jovens foram bastante participativos tendo 

inclusive feito várias questões durante toda a sessão. Outro aspeto curioso foi o facto 

de os rapazes terem sido mais participativos, mesmo no que diz respeito aos métodos 

contracetivos utilizados pelas mulheres, tendo demonstrado algum conhecimento. 
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No final, penso que foi uma atividade muito positiva para ambas as partes, 

através da qual consegui transmitir todo o conhecimento que pretendia, algo que os 

professores vieram comprovar pelo certificado que me deram no final da sessão (Anexo 

VI). 

Projeto II – Rastreio Cardiovascular 

1. Introdução 

Desde o início do estágio que reparei que eram muitos os utentes que se dirigiam 

à FP para avaliar os valores da PA. Aliado a isso, quando comecei a atender os utentes 

no balcão constatei também que muitos deles tomavam medicação para o controlo da 

hipertensão arterial (HTA). Assim, depois de uma breve conversa com a DT, que 

rapidamente me apoiou e incentivou na realização deste projeto, pude então tratar de 

tudo para conseguir faze-lo. Para além disso, pareceu-me oportuno sensibilizar os 

utentes para uma patologia que se verificou tão comum naquela área. 

O rastreio foi então realizado na FP, no dia 15 de fevereiro de 2018, entre as 

10h00 e as 19h00, tendo feito uma pausa para almoço (Anexo VII ). Para que houvesse 

uma maior afluência ao rastreio, este foi divulgado na página de Facebook da FP e 

foram enviados SMS a vários utentes. Foi utilizado um aparelho diferente do normal 

que, para além da avaliação da PA, permite a deteção de arritmias, algo que me pareceu 

desde logo muito interessante e inovador. Durante o rastreio fui recolhendo alguns 

dados dos utentes, de modo a poder fazer uma pequena análise dos dados recolhidos. 

Para além disso, os valores obtidos no rastreio eram fornecidos ao utentes num boletim 

prórpio para o efeito. Os utentes eram aconselhados de acordo com os valores obtidos 

e mais informações eram dadas sobre a patologia. 

Para que os utentes ficassem realmente esclarecidos sobre a patologia, fatores 

de risco, medidas farmacológicas e não farmacológicas, entre outros tópicos, decidi 

também fazer um panfleto informativo sobre a HTA, onde se pode encontrar toda a 

informação relativa à patologia (Anexo VI). 

 

2. Hipertensão Arterial 

A PA é a “força com que o sangue circula pelo interior das artérias no corpo. A 

Hipertensão Arterial (HTA) ocorre quando esta pressão se encontra elevada de forma 

crónica.”. Existem duas medidas que permitem a medição da PA, são elas a PA sistólica 

(PAS), “máxima”, que corresponde ao momento em que o coração contrai e a PA 

diastólica (PAD), “mínima”, que ocorre quando o coração relaxa [36]. 

A HTA “é o fator de risco mais prevalente na população portuguesa” e, “como 

doença crónica que é, necessita da terapêutica e vigilância continuada no tempo, sendo 
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importante não esquecer que a interrupção da terapêutica, absoluta ou intermitente, 

pode associar-se a um agravamento da situação clínica …” [37]. 

O diagóstico de HTA é estabelecido quando a PAS é persistentemente igual ou 

superior a 140 mmHg e a PAD igual ou superior a 90 mmHg. Para tal, é necessário que 

a PA se mantenha elevada em pelo menos duas consultas diferentes, com um intervalo 

de uma semana. Deste modo, a HTA pode ser classificada em três graus: grau 1 

(hipertensão ligeira), grau 2 (hipertensão moderada) e grau 3 (hipertensão grave) [37]. 

A medição da PA deve obedecer a alguns critérios, de modo a que o valor obtido 

em cada medição seja o mais preciso possível. Assim, a medição deve ser feita num 

local tranquilo, com um repouso de 15 minutos, o braço deve estar apoiado à altura do 

coração, deve evitar-se usar roupas apertadas e o consumo de substâncias 

estimulantes (café, tabaco ou álcool) 30 minutos antes, bem como fazer 2 ou 3 medições 

e calcular a média [38]. 

São fatores de risco para a HTA o sedentarismo, tabagismo, stress, obesidade, 

DM e dislipidemias. Trata-se de uma patologia silenciosa que, geralmente, não é 

acompanhada de sintomatologia, mas de forma geral os doentes podem sentir algumas 

tonturas, hemorragias nasais e dor de cabeça [38]. 

Para o tratamento da HTA, numa fase inicial são implementadas medidas não 

farmacológicas, tais como: adoção de uma dieta variada (rica em legumes, leguminosas, 

verduras e frutas e pobre em gorduras); prática de exercício físico (30 a 60 minutos, 4 a 

7 dias por semana); controlo e manutenção do peso (índice de massa corporal igual ou 

superior a 18,5 e inferior a 25); restrição do consumo de álcool (2 bebidas por dia); 

diminuição do consumo de sal (inferior a 5,8 g/dia); e cessão do consumo de tabaco. No 

caso de não ser possível travar a progressão da HTA numa fase ainda inicial, terão que 

ser adotadas medidas farmacológicas. O objetivo da terapêutica anti-hipertensora é a 

redução e controlo da PA para valores inferiores a 140/90 mmHg. Para a escolha do 

fármaco mais adequado, alguns fatores deverão ser tidos em atenção, como por 

exemplo: idade, lesões coexistentes nos órgãos – alvo; fatores de risco cardiovascular 

concomitantes; fatores económicos; e doenças e condições clínicas associadas [39]. 

 

3. Hipertensão arterial e o risco cardiovascular 

O modelo de Avaliação do Risco Coronário Sistemático (SCORE) estima, com 

base na idade, sexo, hábitos tabágicos, colesterol total e PAS, o risco de morte por 

doença cardiovascular (DCV) ao longo de 10 anos, em indivíduos com idade entre os 

40 e 65 anos (Anexo VIII). Este é o modelo mais utilizado a nível europeu, sendo que a 

nível internacional, existem dois conjuntos de tabelas, consoante o risco do país (alto 

ou baixo) [40]. 
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Existem quatro diferentes níveis de risco cardiovascular (CV), nomeadamente: 

Risco CV muito alto, que engloba desde logo e sem necessidade de avaliação SCORE 

todos os doentes portadores de doença aterosclerótica, com diabetes tipo 1 ou tipo 2 e 

lesões em órgãos – alvo, com doença renal crónica grave, ou com uma avaliação 

SCORE igual ou superior a 10%; Risco CV alto, que engloba desde logo e sem 

necessidade de avaliação SCORE doentes com fatores de risco vasculares isolados 

muito elevados, com diabetes tipo 1 ou tipo 2 sem lesões em órgãos – alvo, com doença 

renal crónica moderada, ou com uma avaliação SCORE igual ou superior a 5% mas 

inferior a 10%; Risco CV moderado, com avaliação SCORE igual ou superior a 1% e 

inferior a 5%; Risco CV baixo, com avaliação SCORE inferior a 1% [41]. 

Esta avaliação do risco deve ser calculada para todas as pessoas em risco de 

vir a desenvolver doença aterosclerótica, ou seja, indivíduos que possuem fatores de 

risco mas que ainda não têm a doença instalada. Por sua vez, indivíduos com doença 

estabelecida são logo classificados com alto risco. Nestes casos, o valor de risco global 

obtido pode ajudar a avaliar o benefício das intervenções terapêuticas, pois permite uma 

comparação de valores, antes e depois da instituição da terapêutica [42]. 

 

4. Arritmias cardíacas 

Como já foi referido anteriormente, neste projeto foi utilizado um aparelho de 

medição da PA especializado na deteção de arritmias (Rossmax PARR ®). O termo 

“arritmia” refere-se a uma mudança na sequência de impulsos elétricos que, como 

conseuquência, leva a alterações dos batimentos cardíacos que podem ser mais 

rápidos, mais lentos ou irregulares. Quando tal situação acontece, o coração não 

bombeia adequadamente o sangue, podendo danificar vários órgãos [43]. 

O coração pode ver o seu ritmo cardíaco acelarado (taquicardia), lento 

(bradicardia) ou irregular, existindo dois subtipos de arritmia detetáveis pelo aparelho 

neste último caso, fibrilação auricular (AFib) e contração prematura (PC) [43]. Poderia 

acontecer também o aparelho detetar uma arritmia não especificada (ARR), algo que se 

verificou em duas das medições efetuadas. 

As contrações prematuras são o tipo de arritmia mais comum e podem acontecer 

tanto nos ventrículos como nas aurículas. Geralmente são inofensivas e assintomáticas 

ocorrendo de maneira natural, mas o stress, exercício físico em excesso, bem como 

cafeína e nicotina em excesso, constituem alguns dos fatores de risco. A fibrilação 

auricular já se trata de um tipo de arritmia mais grave em que o sinal cardíaco viaja de 

uma maneira mais rápida e desorganizada. Como resultado, as aurículas não são 

capazes de bombear o sangue eficazmente para os ventrículos, porque o batimento é 

mais rápido que o suposto. As principais complicações deste tipo de arritmia são o 
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acidente vascular cerebral e falha cardíaca. A taquicardia carateriza-se pelo batimento 

acelarado e regular dos ventrículos, que pode demorar alguns segundos ou alguns 

minutos, sendo este último caso mais perigoso. Este tipo de arritmia pode evoluir para 

algo mais sério como fibrilação ventricular. Por fim, a bradicardia ocorre quando os 

batimentos cardíacos são mais lentos, o que pode fazer com que não chegue sangue 

suficiente ao cérebro. Esta arritmia é caraterística dos desportistas, que podem ter 

menos de 60 batimentos por minuto, algo que se verifica prejudicial para o resto da 

população [44]. 

 

5. Resultados 

Durante o tempo total do rastreio tive a oportunidade de falar com 46 utentes. 

Destes, 28 eram do sexo feminino e 18 do sexo masculino. A média de idades obtida 

foi de 68 anos, sendo que a utente mais nova tinha 38 anos e os dois utentes mais 

velhos (um do sexo feminino e outro so sexo masculino) tinham 92 anos. 

No que diz respeito às arritmias foram detetados 5 casos: 2 arritmias não 

específicas, 2 bradicardias e 1 taquicardia. As arritmias não específicas verificaram-se 

em utentes que não eram hipertensos, mas que sofriam de outras patologias, 

nomeadamente, um homem de 61 anos com problemas de próstata e uma mulher de 

64 anos com diabetes (ambos faziam medicação para os respetivos problemas). As 

bradicardias verificaram-se em dois utentes hipertensos, ambos com 72 anos e com 

valores elevados de colesterol e diabéticos. A taquicardia verificou-se numa mulher com 

73 anos que não era hipertensa, mas sofria de síndrome vertiginoso. 

Dos 46 utentes, 34 referiram ser hipertensos e todos eles tomavam medicação 

para controlar a HTA, verificando-se uma maior predominância do sexo feminino (23 

utentes) em relação ao sexo masculino (11 utentes). Apenas 6 dos utentes não sofriam 

de nenhuma patologia, nem faziam qualquer tipo de medicação. Ainda foram referidas 

mais patologias, tais como: dislipidemia (28 utentes), hipotiroidismo (3 utentes), DM (17 

utentes), problemas de próstata (3 utentes), gota (4 utentes) e asma (2 utentes). Dos 40 

utentes que referiram sofrer de alguma patologia, 9 sofriam apenas de uma patologia, 

enquanto que os restantes apresentavam mais do que uma. Na figura 1 estão dispostos, 

de acordo com várias faixas etárias, os utentes que referiram sofrer de HTA. 
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6. Conclusão 

De uma forma geral, penso que todos os utentes que participaram neste rastreio 

ficaram extremamente contentes e satisfeitos. Muitos deles eram já utentes conhecidos, 

os quais se dirigiam várias vezes à FP para medir a PA. De qualquer modo, alertei todos 

os utentes para a importância da adesão à terapêutica, uma vez que muitos deles 

alegavam suspende-la por um certo período de tempo, algo que se refletia nos valores 

da PA. Para além disso, aconselhava sempre medidas não farmacológicas passíveis de 

serem postas em práticas pelo utente em questão. 

 

 

Projeto III – Palestra sobre “Piolhos” 

1. Introdução 

A pediculose é uma doença frequente nas crianças, desde a idade da creche, 

passando pelo infantário, podendo mesmo atingir os adultos. Por ser algo tão frequente 

e banal, mas um tema que grande parte da população não tem informação, decidi então 

realizar uma palestra sobre esta temática. 

Depois de ter tido conhecimento da existência de um centro de estudos próximo 

da FP, averiguei a possibilidade de poder realizar a palestra nesse mesmo local. Assim 

que me dirigi ao centro confirmaram-me logo que tinham todo o interesse e ficaram 
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muito entusiasmados com a ideia. Assim, a palestra realizou-se no dia 8 de março de 

2018, no centro de estudos “100% Sala de Estudo”, na qual estiveram presentes 20 

crianças e adolescentes, entre os 12 e os 17 anos e ainda 3 professoras. Foi uma 

sessão rápida, na qual tentei explicar todos os conceitos de uma forma bastante 

simples, para que toda a gente os conseguisse perceber. Tentei também interagir e 

tentar descobrir o máximo de informação que as crianças tinham sobre os piolhos, tendo 

ficado impressionado com alguns deles que mostraram ter alguns conhecimentos sobre 

este tema. 

 

2. Pediculose 

A pediculose ainda permanece hoje em dia como um problema a nível mundial, 

podendo atingir qualquer faixa etária e estrato social. Existem três tipos de piolhos que 

infestam humanos: Pediculus humanus capitis (cabeça), Pediculus humanus humanus 

(corpo) e Pthirus pubis (zona púbica) [45]. 

O piolho da cabeça é um parasita que se alimenta exclusivamente de sangue 

humano várias vezes por dia. Por isso mesmo, não consegue viver fora da cabeça do 

humano mais de que 2 dias, podendo viver até um máximo de 4 dias em condições 

favoráveis. As suas pernas com garras permitem-lhe ficar preso à cabeça, mas não 

consegue saltar ou voar. Uma fêmea fertilizada pode pôr entre 6 a 10 ovos (vulgarmente 

designados por lêndesas) por dia, durante 1 mês, sendo este o seu tempo de vida 

aproximado. Estes ovos são fixados junto da raíz do cabelo numa espécie de casulo 

com quitina, encontrando aqui as condições ideais de incubação. Após 6 a 10 dias os 

ovos eclodem em ninfas, que rapidamente começam a alimentar-se do sangue humano, 

demorando um tempo semelhante a atingir a fase adulta [46]. 

Em termos de diagnóstico, o padrão é feito na base da procura de lêndeas, ninfas 

ou piolhos adultos no couro cabeludo. Geralmente, a principal manifestação da 

infestação é o prurido que pode ser extenso e resultar em escoriações e infeção 

bacteriana secundária, como resultado da coceira [46]. 

Existem alguns compostos que são utilizadas no tratamento deste problema, 

através do uso de shampôs, loções ou cremes de aplicação no couro cabeludo. Um 

deles é a permetrina que atua bloqueando a repolarização dos canais de sódio nos 

neurónios, levando assim à morte do piolho por paragem respiratória. Depois de 

aplicado deixa um resíduo no cabelo que permanece ativo por 2 semanas, sendo um 

composto bastante efetivo e sem efeitos tóxicos. Existem também compostos à base de 

piretrina que são neurotóxicos para o piolho e muito pouco tóxicos para humanos. Por 

não terem efeito sobre as lêndeas, o tratamento com este tipo de produtos deve ser 

repetido ao final de uma semana. O lindano, outro composto utilizado, mata o piolho 
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causando estimulação nervosa central e paragem respiratória. Tal como o anterior o 

tratamento deve ser repetido após uma semana, de modo a erradicar qualquer piolho 

que esteja preso ao couro cabeludo. Apresenta algum potencial neurotóxico, pelo que 

deve ser manuseado com precaução e motivo pelo qual já foi retirado do mercado em 

alguns países. Um outro composto que também pode ser utilizado é o malatião, um 

organofosforado que inibe as colinesterases, causando uma acumulação de acetilcolina 

junto do recetor, provocando a morte do piolho e das lêndeas. Geralmente á apenas 

utilizado quando se verificam resistências aos outros compostos, uma vez que tem um 

odor muito desagradável e pode provocar ardor na pele, entre outras complicações [45] 

[46]. 

Para além do tratamento farmacológico, outro tipo de cuidados devem ser tidos 

em conta de modo a evitar nova infestação. Toda a roupa possivelmente contaminada 

deve ser lavada a uma temperatura superior a 50ºC, deve pentear-se o cabelo com um 

pente fino para verificar a possível exitência de lêndeas ou piolhos e, ainda, deve 

verificar-se regularmente o couro cabeludo [45] [46]. 

 

3. Conclusão 

Considero que foi uma palestra bastante prática e esclarecedora, onde consegui 

cativar a atenção de todos os presentes. Como se tratava de uma apresentação curta, 

em que os slides tinham apenas a informação mais relevante a reter, penso que foi uma 

sessão produtiva e dinâmica em que a interação esteve presente. Da minha parte só 

tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada e toda a simpatia com que fui 

recebido por toda a gente. 
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Conclusão reflexiva 

 

É com enorme prazer e satisfação que termino o meu estágio na FP, aliado 

também a um sentimento de dever cumprido. Acho que me integrei muito bem na 

equipa, mantendo um relacionamento amigável com todos os colegas, que certamente 

perdurará muito para além destes meses. Por este motivo e, considerando que sem a 

ajuda deles não teria conseguido, gostaria de deixar mais um agradecimento a todos 

eles. 

Para com os utentes tentei sempre manter uma relação cordial, mostrar sempre 

um sorriso e disponibilidade para qualquer problema ou imprevisto que surgisse. Tentei 

esforçar-me ao máximo para dar resposta a qualquer pergunta que me colocassem, 

para que o utente saisse sempre satisfeito da farmácia. Isto obrigou-me a superar várias 

dificuldades e barreiras que me foram surgindo, mas que permitiram crescer enquanto 

profissional. Tive sempre em consideração que tinha que manter o bom nome da 

profissão farmacêutica, estando sempre alerta para as responsabilidades do 

farmacêutico. 

Os projetos desenvolvidos também me ajudaram a crescer enquanto 

profissional, ao mesmo tempo que me permitiram alargar os meus conhecimentos 

científicos sobre determinadas matérias. O melhor de tudo foi poder partilhar toda essa 

informação com um grande número de pessoas e ter recebido feedbacks muito positivos 

de todas elas. 

Entre a alegria de atingir todos os objetivos e a tristeza de partir, é com o coração 

cheio que termino esta etapa que me permitiu ver quão nobre é a profissão 

farmacêutica. 
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Anexo II – Área de atendimento 
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Anexo III - Frigorífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Linear dos produtos de puericultura 
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Anexo V – Panfleto sobre Hipertensão Arterial 
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Anexo VI - Certificado da palestra “Comportamentos de risco” 
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Anexo VII – Rastreio Cardiovascular 
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Resumo 

 

 Uma das grandes valências de um farmacêutico é a capacidade de poder 

integrar uma equipa multidisciplinar a nível hospitalar. Nesse mesmo sentido, a 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto proporciona aos seus estudantes um 

estágio curricular hospitalar com a duração de dois meses. É com grande interesse e 

entusiasmo que os estudantes desta mui nobre faculdade recebem esta oportunidade 

de poder contactar com uma nova experiência a nível hospitalar, algo que foge à rotina 

da farmácia comunitária. 

 Durante os meses de setembro e outubro também eu tive a oportunidade de 

poder experienciar o dia a dia do farmacêutico hospitalar, neste caso com a Dr.ª Patrícia 

Moura e a Dr.ª Ana Araújo, no Hospital Privado de Alfena. A farmácia hospitalar de 

Alfena localiza-se no piso -1 do hospital, mesmo ao lado do armazém central, que 

funciona como distribuidor grossista para as restantes farmácias dos hospitais do GTS. 

 Nestes dois meses foi-me possível compreender as tarefas levadas a cabo pelo 

farmacêutico hospitalar, bem como ajudar na sua realização. Desde a receção de 

encomendas, passando pela preparação da dose unitária, até à preparação de 

medicamentos manipulados, tive a oportunidade de aprender tudo o quanto me foi 

possível. 

 É importante notar que o farmacêutico deve tentar manter sempre uma relação 

estreita, tanto com os enfermeiros, como com os médicos. Seja na validação da 

prescrição, ou mesmo na preparação de alguma medicação, o farmacêutico é uma fonte 

importante dos procedimentos a adotar em determinadas situações. Assim, sempre que 

necessário, deve estar pronto para intervir em qualquer tipo de situação em que os seus 

conhecimentos sejam necessários. 
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Parte I 

1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como a principal rede privada de 

cuidados de saúde na zona norte do país, integrando uma vasta rede de Unidades 

Hospitalares, nomeadamente, o Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), Hospital 

de Dia da Maia (HDM), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital de Dia de 

Famalicão (HDF), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital Privado da Trofa (HPT) e Hospital de 

Dia de São João da Madeira (HDSJM). 

 A sua principal missão passa pela prestação de cuidados de saúde 

personalizados e de excelência, que passam pela prevenção, educação, proteção, 

tratamento da doença, reabilitação e assistência técnica, em ambiente institucional, 

ambulatório, urgência e domicílio [1]. 

 Atualmente, o GTS já serve uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, 

sendo uma referência nacional que dispõe de um dos melhores corpos clínicos, capaz 

de garantir um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina moderna [2]. 

 

1.1 Hospital Privado de Alfena 

 O Hospital Privado de Alfena é, atualmente, uma referência na cidade de 

Valongo, destacando-se como hospital geral de agudos (serviço de urgência adultos e 

pediátrico 24horas/365 dias).  

 Caraterizado pelo equipamento e tecnologia de ponta, este hospital é a garantia 

de uma “solução de saúde” integrada e única, disponível para as necessidades de 

qualquer família. É ainda colocada à disposição a experiência e qualidade de uma vasta 

equipa liderada pelo Dr. José Carlos Vilarinho (Diretor Clínico) e Dr. Jorge Curval 

(Administrador) [3]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, Farmácia 

Hospitalar é definida como “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de 

investigação científica e de ensino que lhes couber” [4]. Os Serviços Farmacêuticos (SF) 

Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e científica, cuja direção deve 

ser obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar (FH). Para além disso, 
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cabe aos mesmos assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, com a 

qualidade e segurança que é exigida [5]. 

 Em todos os hospitais do GTS, os SF são assegurados por um farmacêutico. O 

horário de funcionamento dos SF encontra-se definido entre as 9h e as 18h, com uma 

hora de pausa para almoço. Todos os dias é seguido um plano de trabalho, repetido 

semanalmente, de maneira a assegurar todas as necessidades de todos os serviços do 

hospital. 

 A Dra. Patrícia Moura, dada a sua isenção de horário, está disponível 24 horas 

por dia. 

 

2.1 Farmacêutico hospitalar 

 O papel do farmacêutico hospitalar estende-se muito mais além do que 

simplesmente a dispensa dos medicamentos necessários aos doentes internados. 

Numa equipa tão vasta, como aquela que encontramos a nível hospitalar, o 

farmacêutico é o especialista do medicamento, responsável pelo seu uso racional.  

 Receção, armazenamento e distribuição de medicamentos para os diversos 

serviços são algumas das funções pelas quais o FH é responsável, para além da 

preparação de medicamentos manipulados estéreis, bem como medicamentos 

citotóxicos. De uma forma geral, os SF são responsáveis pela promoção da saúde e 

prevenção da doença. 

 

2.2 Descrição do espaço físico 

 A farmácia do HPAV, paralelamente com a Farmácia Central (FC) e o armazém 

de aprovisionamento, está localizada no piso -1. 

 Existe uma mesa central (Figura 1) onde se procede à receção das encomendas, 

bem como a preparação da dose unitária, tudo isto nos respetivos lugares. Os 

medicamentos estão ordenados de acordo com o nome da substância ativa, dosagem 

e via de administração. Para além da mesa central, existe ainda um lavatório para 

lavagem de mãos e um estojo de primeiros 

socorros. Além do espaço central, existem 

mais 3 divisões separadas do restante 

espaço. São elas: um espaço onde se situa 

a área de reembalamento automático; um 

espaço onde são produzidos os 

medicamentos manipulados, onde está Figura 1: Mesa de trabalho central 
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localizada a Hotte; e um espaço destinado ao armazenamento das embalagens vazias, 

produtos inflamáveis e stock avançado. 

 

2.3 Recursos humanos 

 Os SF do HPAV encontram-se a cargo da Dra. Ana Araújo que, por sua vez, se 

encontra sob a supervisão da Dra. Patrícia Moura (responsável por todos os SF do 

GTS). Esta equipa está enquadrada numa equipa multidisciplinar que, em conjunto, 

devem promover o uso racional do medicamento e melhorar a saúde do doente. 

 

2.4 Programa Informático 

 Todos os hospitais pertencentes ao GTS utilizam o mesmo Sistema Informático 

(SI), de modo a uniformizar a centralizar a informação recolhida por todos os 

profissionais que, diariamente, utilizam o respetivo SI. O programa utilizado é o Glintt ® 

- CPCHS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), que se 

trata de um programa de muito fácil utilização, muito intuitivo, onde pode ser feita a 

validação da prescrição, geração de listagens, verificação de stocks, satisfação de 

pedidos, entre várias outras utilidades. 

 

3. Circuito do medicamento 

3.1 Seleção e aquisição 

Este é um processo que está a cargo da Coordenadora dos SF e que consiste 

em assegurar que o stock existente seja o adequado para todas as necessidades que 

eventualmente possam existir e, ao mesmo tempo, assegurar que não se possui stock 

em excesso. Para alguns serviços do HPAV, bem como para a própria farmácia, está 

definido um stock ideal que vai sendo regularmente verificado, de modo a garantir o 

cumprimento das exigências no que toca à necessidade de fármacos.  

Um pedido semanal é enviado à FC, de modo a suprir todas as necessidades da 

respetiva farmácia para essa mesma semana. Este pedido é analisado tendo em conta 

o stock informático de cada produto e o stock ideal respetivo. Após a receção do pedido 

na FC, este é encaminhado para o fornecedor via Intranet até às 15h do próprio dia [6] 

[7]. 

 Paralelamente ao que acontece com o pedido semanal, mensalmente procede-

se também ao pedido de estupefacientes e psicotrópicos. Uma vez que se tratam de 

medicamentos mais restritos, estes terão que se fazer acompanhar do Anexo VII 

devidamente carimbado e assinado pelo Diretor dos SF (Anexo I). Posteriormente, o 
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documento original será enviado pelo laboratório, juntamente com os medicamentos 

pedidos, e arquivado durante um período de cinco anos.   

 

3.2 Receção e armazenamento 

Numa fase inicial, todos os medicamentos dão entrada na FC, uma vez que é 

aqui que é gerado o pedido de todos os SF do GTS. Uma vez recebidos, terá que se 

verificar a integridade dos medicamentos, bem como o prazo de validade, lote e 

condições de armazenamento, para além da confirmação através da nota de 

encomenda das quantidades encomendadas. Se tudo se encontrar dentro da 

regularidade, o passo seguinte será dar entrada da encomenda no SI, de modo a 

atualizar o stock informático de cada produto. Assim, os pedidos dos SF de cada hospital 

podem ser satisfeitos a nível informático e os medicamentos encaminhados para os 

respetivos hospitais pelo transportador interno. Deverá ser dada especial atenção aos 

medicamentos que necessitam de condições especiais de transporte, como é o caso 

dos que necessitam de refrigeração [8].  

No que diz respeito ao armazenamento, terão que ser tidas em conta algumas 

condições necessárias essenciais, como a temperatura, luz, humidade e espaço. Para 

todos os medicamentos disponíveis, o armazenamento deve ter sempre em conta a 

orientação FEFO (First Expired, First Out), ou seja, a dispensa do produto com menor 

prazo de validade. Nos SF do HPAV existe um frigorífico para acondicionar os 

medicamentos que necessitam de refrigeração, que é sujeito a um controlo e registo 

diários das temperaturas, que podem oscilar entre os 2º C e 8º C. para além disso, existe 

também um cofre com código de segurança onde são guardados os estupefacientes e 

as benzodiazepinas. No caso dos medicamentos fotossensíveis terá que se ter o 

cuidado de os proteger da luz, numa embalagem apropriada. De modo geral, os 

medicamentos são ordenados por ordem alfabética, de acordo com a forma 

farmacêutica, de acordo com as normas da Denominação Comum Internacional (DCI) 

[9]. 

 

3.3 Distribuição 

3.3.1 Distribuição clássica 

A distribuição clássica pode ser caraterizada como um sistema de reposição de 

stocks, através da criação de um pedido a nível informático dirigido aos SF que, por sua 

vez, o transformam num pedido físico e o enviam ao respetivo serviço. O stock ideal de 

cada serviço é definido em articulação com o farmacêutico e o Serviço Clínico em 

questão, de acordo com as suas exigências. 
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Os SF do HPAV definiram dois dias da semana para repor o stock tanto da 

Urgência (Segunda-feira e Sexta-feira) como do Bloco Operatório (Terça-feira e Quinta-

feira). Os restantes serviços efetuam os pedidos consoantes as suas próprias 

necessidades, com a exceção do Internamento cuja reposição é feita diariamente. Os 

medicamentos chegam aos respetivos serviços através de um auxiliar circulante que 

percorre todo o hospital. 

No caso de haver necessidade de algum medicamento ou produto farmacêutico 

depois do horário de funcionamento da farmácia ou durante o fim-de-semana, os 

enfermeiros dos serviços conseguem aceder à farmácia, através de um técnico da 

manutenção, uma vez que são estes que possuem a chave de acesso à farmácia. No 

final, deverão preencher uma folha a mencionar qual a medicação levantada, 

quantidade, identificação, data e hora [10]. 

 

3.3.2 Distribuição individual diária em dose unitária 

Podemos classificar a distribuição em dose unitária como a dispensa 

individualizada da medicação necessária para determinado doente e para um prazo de 

24 horas. Para tal, é necessário que haja uma prescrição médica que terá que ser 

validada, ou não, até às 15 horas do próprio dia. É da responsabilidade do FH verificar 

se a prescrição não contém nenhum erro a nível de dosagens, interações 

medicamentosas, horários das tomas, entre outros. No caso de se verificar alguma 

incongruência, esta deverá ser reportada ao médico para ser imediatamente resolvida 

[11]. 

Após se proceder à verificação de todas as prescrições existentes no 

Internamento, deverá ser impresso um mapa que contem todas as informações 

necessárias, como por exemplo: nome do doente, número do processo GTS, 

quarto/cama e toda a medicação que deve tomar (Anexo II). No final, o FH deve 

preparar, em gavetas individualizadas e devidamente identificadas, a medicação de 

cada doente conforme o que 

está descrito no mapa. As malas 

preparadas (Figura 2) são 

levadas ao Internamento e são 

recolhidas as do dia anterior. À 

Sexta-feira deverão ser 

preparadas 3 malas, uma vez 

que durante o fim-de-semana os 

SF estão encerrados. Figura 2: Mala da dose unitária 
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3.3.3 Plano operacional dos Serviços Farmacêuticos 

 

 

Diariamente 

Manhã Tarde 

 Debitar medicação levantada  

 Validar prescrições médicas 

 Validar prescrições médicas 

 Preparar dose unitária 

 Reverter medicação dia anterior 

 Debitar dose unitária  

Segunda-feira 

Manhã Tarde 

 Debitar dose unitária fim-de-

semana (de acordo com as altas) 

 Fazer encomenda semanal à FC 

 Gerar e satisfazer pedido de 

soros/ embalagens vazias da 

Urgência 

 Gerar e satisfazer pedido INT5  

 Dose unitária 

Terça-feira 

Manhã Tarde 

 Satisfazer pedido de 

medicamentos do bloco 

 Efetuar consumo aos serviços 

 Gerar e satisfazer pedido INT5  

 Dose unitária 

Quarta-feira 

Manhã Tarde 

 Repor 

psicotrópicos/estupefacientes do 

bloco 

 Efetuar consumo aos serviços 

 Gerar e satisfazer pedido INT5  

 Dose unitária 

Quinta-feira 

Manhã Tarde 

 Satisfazer pedido de 

medicamentos do bloco 

 Satisfazer pedido de soros e 

embalagens vazias do bloco 

 Gerar e satisfazer pedido INT5  

 Dose unitária 

Sexta-feira 

Manhã Tarde 

Tabela 1: Plano operacional dos Serviços Farmacêutico 
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 Satisfazer pedido de 

medicamentos da urgência 

 Satisfazer pedido de soros e 

embalagens vazias da urgência 

 Colocar frascos vazios na 

esterilização 

 Gerar e satisfazer pedido INT5  

 Dose unitária para sexta-feira, 

sábado e domingo 

 Debitar a dose unitária de sexta-

feira 

 

 

3.3.4 Estupefacientes e psicotrópicos 

Uma vez que se tratam de medicamentos com uma janela terapêutica estreita e 

que poderão provocar dependência física e/ou psíquica, merecem uma atenção 

especial no que diz respeito à sua distribuição e manuseamento. Tanto a farmácia como 

alguns serviços definidos possuem um determinado stock previamente estipulado em 

articulação com o farmacêutico e que se encontra devidamente armazenado num cofre. 

De cada vez que se pretenda realizar a administração de um medicamento deste 

género, terá que se proceder ao registo num impresso próprio para o efeito, impresso 

esse designado como Anexo X (Anexo III). Este impresso 

comtempla algumas informações, por exemplo: DCI do 

medicamento, nome do doente, dosagem, forma farmacêutica, 

rubrica e assinatura da pessoa responsável pela administração. 

Cada impresso tem espaço para 10 registos no total. Depois de 

totalmente preenchido, o FH é responsável pelo arquivamento 

do impresso original, ao passo que o duplicado permanece no 

respetivo serviço. Como se tratam de medicamentos de uso 

restrito, no HPAV existe um documento em formato excel onde 

são registadas todas as entadas e saídas deste tipo de 

medicação [12]. 

 

3.3.5 Derivados do plasma 

Comparativamente com os medicamentos anteriores, também os 

hemoderivados estão sujeitos a um controlo mais restrito, neste caso, pela sua 

possibilidade de transmissão de doenças por via sanguínea. 

Este tipo de fármacos necessita de uma requisição especial que é feita através 

do preenchimento do modelo nº 1804, que permite a rápida identificação dos lotes, 

fabricantes, distribuidores, bem como os doentes a quem irá ser administrado o 

hemoderivado (Anexo IV). O documento original e o duplicado são enviados em 

conjunto com o medicamento e devem ser assinados pelo enfermeiro no serviço. O 

Figura 3: Cofre 
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documento original é devolvido à farmácia onde é guardado por um período de 5 anos, 

ao passo que o duplicado é arquivado juntamente com o processo do doente [13]. 

Cada lote deve ser acompanhado por um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lote (COELL) que, juntamente com um certificado de análise, define se o 

produto pode ser utilizado para fins terapêuticos. Finalmente, o INFARMED emite um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que é enviado juntamente com 

o medicamento para o hospital [14].  

 

3.3.6 SUGAMADEX ® (N. V. Organon) 

Trata-se de um fármaco de grande valor monetário que, por ter vindo a ser 

utilizado de maneira indiscriminada no GTS, é agora alvo de maior restrição. Como tal, 

existe um documento próprio para a sua requisição, na tentativa de limitar o seu uso por 

parte dos anestesistas. Estes são os principais utilizadores deste medicamento, uma 

vez que se trata de um agente de reversão do bloqueio neuromuscular produzido pelos 

agentes anestésicos (rocurónio e vecurónio) utilizado nas cirurgias. 

 

3.4 Formulário Hospitalar 

O Formulário Hospitalar consiste num documento onde estão descritos todos os 

medicamentos que são utilizados em todos os hospitais do GTS, documento esse 

elaborado pela coordenadora dos SF em conjunto com os Diretores Clínicos dos vários 

hospitais. 

Podem surgir situações em que seja necessária a utilização de medicamentos 

extra-formulário e, nesses mesmos casos, terá que ser avaliada a sua necessidade de 

aquisição. Essa avaliação é feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

constituída pelos Farmacêuticos e Diretores Clínicos do GTS. 

Este formulário está sujeito a uma revisão periódica, para justificar todos os 

medicamentos que nele constam, tendo em conta as necessidades terapêuticas dos 

doentes dos vários hospitais. Podem ainda ser sugeridos medicamentos adicionais, 

devidamente justificados, ficando a cargo da CFT a sua posterior integração no 

Formulário Hospitalar. 

 

4. Produção de manipulados 

4.1 Produção de manipulados não estéreis 

A produção de manipulados encontra-se a cargo da FC. De um modo geral, é 

feito um pedido à FC por cada hospital do GTS a cada duas semanas, sendo os produtos 
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preparados o mais rápido possível e enviados para os respetivos hospitais. Isto 

acontece principalmente com as formulações que são utilizadas de modo mais 

recorrente e com maior frequência. Contudo, podem acontecer casos em que seja 

necessária a preparação extraordinária de um determinado manipulado e, nesse caso, 

assim que possível esse mesmo será produzido e encaminhado para o hospital. 

É no laboratório da farmácia do HPAV que são produzidos todos os manipulados 

e onde se guardam as fichas de preparação de cada matéria-prima (Anexo V). Cada 

preparação realizada deve ser devidamente rotulada, contendo no rótulo o nome da 

preparação, o lote, a data de validade, composição qualitativa e quantitativa e forma 

farmacêutica. Deste modo é possível rastrear os produtos preparados. 

São exemplos de manipulados preparados, com maior frequência, o salicilato de 

sódio (fisioterapia), hipoclorito (dentária) e ácido acético (consulta externa). 

 

4.2  Produção de manipulados estéreis (citotóxicos) 

À semelhança do que acontece com os manipulados não estéreis, também estes 

são produzidos na FC, após ser gerado um pedido a nível informático, seja ele intra ou 

inter-hospitalar. A coordenadora dos SF terá que validar a prescrição que lhe é feita 

chegar pelo médico. Deve ser avaliada a posologia, ausência de incompatibilidades e a 

concentração final da mistura, de acordo com as caraterísticas do doente em questão. 

O facto de se tratarem de preparações estéreis implica que haja um cuidado 

redobrado durante a sua preparação. Assim sendo, estes manipulados devem ser 

preparados em câmaras de fluxo laminar vertical, de modo a proteger não apenas a 

preparação, como o próprio operador [5]. 

 

5. Carros de emergência 

Nos hospitais do GTS, existem carros de emergência no bloco operatório, no 

internamento, nas salas de urgência do serviço de urgência, na fisioterapia, nas 

consultas externas, entre outros. Terá que ser garantido que existe sempre um carro de 

emergência em cada piso do HPAV. Estes carros possuem medicação e material 

necessário para que se possa atuar adequadamente em caso de emergência. 

 Estão sujeitos a um controlo rigoroso e periódico de todos os seus constituintes, 

sendo verificada a data de validade de todos os medicamentos com bastante frequência. 

O FH é o responsável por este controlo, devendo selar sempre o carro, depois de cada 

verificação realizada, e retificar algum dado que seja necessário nos modelos existentes 

para o efeito. 



10 
 

 Caso haja a necessidade de retirar um determinado produto, tal deve ser 

registado num documento próprio, para que, assim que possível, o mesmo produto seja 

reposto. 

 

6. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade (PV) é uma prática de grande importância, 

uma vez que têm que ser garantidas as condições de segurança para os doentes. Esta 

é uma atividade que o farmacêutico deve realizar todos os meses, de modo a que haja 

um controlo rigoroso das validades, tanto na farmácia como nos restantes serviços. 

Todos os medicamentos têm o seu PV registado a nível informático, de modo a 

que este controlo seja mais prático. Assim, é impressa uma lista de todos os 

medicamentos cujo PV expira no mês seguinte para se verificar se realmente o 

medicamento vai expirar e, em caso afirmativo, retira-lo de circulação. 

Quando se verifica que um medicamente está prestes a expirar (a 2 meses de 

atingir o PV), deve ser colocada uma etiqueta com essa indicação, de modo a dispensar 

esse mesmo medicamento em primeiro lugar. 

 

7. Controlo de parâmetros físicos 

Parâmetros como temperatura e humidade são fatores que devem ser tidos em 

conta no que toca ao armazenamento de medicamentos. Como tal, o FH deve regular 

semanalmente os valores atingidos em todos os serviços do hospital. 

Os serviços de manutenção enviam para a farmácia os valores referidos, 

juntamente com alguns gráficos, para que sejam avaliados. No caso de os valores 

estarem todos conforme as normas, devem ser impressos e arquivados numa capa 

própria para o efeito. 

De referir que a temperatura dos frigoríficos pode oscilar entre os 2ºC e os 8ºC 

e a temperatura ambiente deverá ser inferior a 25ºC. 

 

8. Contagem de stocks 

Este tipo de procedimento é feito no sentido de evitar o máximo de perdas. É 

realizado semanalmente no internamento, urgência e bloco operatório, enquanto que 

nos restantes serviços é feito trimestralmente. 

No caso de haver stock em excesso em algum hospital, pode ser feito um acerto 

direto com o hospital que necessite desse mesmo stock. No caso de o stock se encontrar 

abaixo do suposto, terá que se verificar se ocorreu algum erro na entrega ou a dar 

entrada dos produtos no SI [15]. 
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9. Reembalagem e fracionamento 

Existem certos medicamentos que são sujeitos a reembalamento, 

nomeadamente no caso de não apresentarem lote e prazo de validade escritos no 

blister, bem como medicamentos que tenham que ser fracionados. 

No caso do GTS, o reembalamento automático é realizado na FC através de 

uma máquina stracar (Figura 4) e deve ser sempre preenchido um documento próprio 

que contem informações como: quantidade reembalada, prazo de validade, lote, 

substância ativa, data e assinatura do farmacêutico responsável (Anexo VI). Depois de 

finalizado o reembalamento, os medicamentos são transportados para as respetivas 

farmácias. 

Para além disso, todos os comprimidos reembalados devem estar identificados 

com uma etiqueta que deve conter as seguintes informações: código interno do produto, 

lote, princípio ativo, dosagem e forma farmacêutica e prazo de validade, que no caso de 

ser retirado do blister é concedido um PV de 6 meses [16]. 

O fracionamento torna-se necessário quando no mercado não se encontram as 

dosagens necessárias, tendo assim que se partir o medicamento. As propriedades 

físico-químicas do fármaco terão que ser sempre asseguradas, não se podendo verificar 

qualquer tipo de perda ou destruição da forma farmacêutica. 

É de caráter obrigatório que todos os comprimidos fracionados sejam 

reembalados, de modo a serem devidamente acondicionados. Para além disso, terão 

que ser também etiquetados e o seu PV é reduzido para 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gases medicinais 

Os gases medicinais podem ser definidos como “os gases ou a mistura de gases, 

liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e 

que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela 

Figura 4: Máquina de reembalamento automático 
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sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar 

ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam 

em contacto com estes” [17]. 

Estes gases encontram-se acondicionados numa estrutura anexa ao hospital, 

próxima da farmácia, e estão divididos por rampas, de acordo com a localização do 

debitómetro (direita, esquerda, de emergência). Os técnicos da manutenção, em 

conjunto com os SF, são responsáveis pela gestão dos gases, nomeadamente a troca 

de garrafas e a sua encomenda, quando necessário. Existe um documento próprio que 

deve ser preenchido quando se procede à substituição de alguma garrafa. Este contem 

informações, como o lote, a quantidade de garrafas, a rampa substituída, entre outros. 

Depois de assinado pelo farmacêutico deve ser arquivado numa pasta de registo de 

gases medicinais. 

Alguns dos gases mais utilizados no HPAV são o oxigénio (O2), o peróxido de 

azoto (N2O) e o ar medicinal (N2 + O2) utilizados, respetivamente, na oxigenoterapia, 

anestesia e ventilação [18].  
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Conclusão 

 O estágio curricular do MICF é uma peça fundamental no desenvolvimento 

profissional e pessoal de todos os estudantes que dele fazem parte. Isto surge com 

grande importância porque é a primeira vez que os estudantes terão o seu primeiro 

contacto com o futuro mercado de trabalho. 

No que toca à minha experiência no Hospital Privado de Alfena, posso afirmar 

que foi uma mais valia a nível profissional e que gostei imenso da oportunidade de ter 

conhecimento do dia-a-dia do farmacêutico hospitalar. Durante o curso, é algo para o 

qual não somos totalmente preparados e, estar perante os problemas reais que se vivem 

diariamente num hospital, torna-se algo mais motivador e emocionante que nos faz 

querer fazer cada vez mais e melhor. 

Claro que tudo isto só se torna possível, devido às pessoas que o tornam real. 

Assim, gostaria de acabar agradecendo em primeiro lugar à Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto pela possibilidade que nos oferece de realizar o estágio curricular 

e, em seguida, a toda a equipa que me acompanhou durante estes dois meses de 

estágio hospitalar no Hospital Privado de Alfena, em especial à Dra. Ana Araújo. Sem 

eles, certamente não teria conseguido ultrapassar os problemas que surgiram nem a 

experiência teria sido a mesma. 
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Anexos 

Anexo I – Anexo VII 
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Anexo II – Mapa da dose unitária 
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Anexo III – Anexo X 
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Anexo IV – Modelo nº 1804 (hemoderivados) 
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Anexo V – Ficha de preparação 
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Anexo VI – Ficha de registo de reembalamento 

 

 

 


