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Resumo 

	

O presente relatório pretende descrever, de forma breve, o estágio profissionalizante realizado na 

Farmácia Central do Cacém, em Sintra, durante quatro meses.  

Esta etapa, sendo o primeiro contato efetivo com uma das áreas de atuação mais importantes do 

farmacêutico – a farmácia comunitária – torna de extrema importância, a retenção do todos os 

conhecimentos.  

Desta forma, o presente relatório está dividido em duas partes, sendo que a primeira relata a 

atividade diária farmacêutica e documenta os métodos de trabalho, espaço e materiais associados à 

mesma. A segunda parte, é referente às atividades que desenvolvi e onde participei no âmbito deste 

estágio.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



IV	
	

Índice	

	
ÍNDICE	.......................................................................................................................................................	IV	
LISTAGEM	DE		TABELAS	................................................................................................................................	VII	
LISTAGEM	DE	GRÁFICOS	..............................................................................................................................	VIII	
LISTAGEM	DE	ANEXOS	...................................................................................................................................	X	
PARTE I	.........................................................................................................................................	1	
1.	 A	FARMÁCIA	................................................................................................................................	1	
1.1	 ENQUADRAMENTO,	ORGANIZAÇÃO	E	FUNCIONAMENTO	DA	FARMÁCIA	CENTRAL	DO	CACÉM	..........................	1	
1.2	 SISTEMA	DE	INFORMAÇÃO	...................................................................................................................	1	
1.3	 A	GESTÃO	DA	FARMÁCIA	.....................................................................................................................	2	
1.3.1	Gestão	de	responsabilidades	..........................................................................................................	2	
1.3.2	Gestão	de	Stocks	.............................................................................................................................	2	
1.3.3	Realização	de	encomendas	.............................................................................................................	3	
1.3.4	Recepção	de	Encomendas	..............................................................................................................	3	
1.3.5	Devoluções	......................................................................................................................................	3	
2.	 ATENDIMENTO	AO	PÚBLICO	............................................................................................................	4	
2.1	Dispensa	de	medicamentos	...............................................................................................................	4	
2.1.1	Prescrição	electrónica	.....................................................................................................................	4	
2.1.2	Dispensa	de	MSRM	.........................................................................................................................	4	
2.1.3	Dispensa	de	Medicamentos	Estupefacientes	e	Psicotrópicos	........................................................	5	
2.1.4	Conferência	de	receituário	.............................................................................................................	5	
2.1.5	Dispensa	de	MNSRM	.......................................................................................................................	6	
2.1.6	Dispensa	de	Produtos	de	Cosmética	e	Higiene	Corporal		(PCHC)	...................................................	6	
3.	 OUTROS	SERVIÇOS	.........................................................................................................................	6	
3.1	Determinação	de	parâmetros	biológicos	...........................................................................................	6	
3.2	Preparação	individual	da	Medicação	(PIM)	.......................................................................................	7	
3.3	Serviço	de	Acompanhamento	Farmacoterapêutico	(PCF)	.................................................................	7	
3.4.		Furação	de	orelhas	...........................................................................................................................	7	
3.5	Check	Saúde	Gravidez	........................................................................................................................	7	
4.	 CONSIDERAÇÕES	FINAIS	..................................................................................................................	8	
5.	 BIBLIOGRAFIA	...............................................................................................................................	9	
PARTE II	......................................................................................................................................	10	
1.	PRÊAMBULO	..........................................................................................................................................	10	
A	–	INTERVENÇÃO	FARMACÊUTICA	DE	CURTA	DURAÇÃO	NO	CONTROLO	DA	ASMA	E	DPOC	.....................................	10	
1.	 Enquadramento	..............................................................................................................................	10	
2.	 Revisão	Bibliográfica	.......................................................................................................................	11	
3.	 Material	e	Métodos	........................................................................................................................	13	
3.1	Tipo	de	Estudo	.................................................................................................................................	13	
3.2	Procedimento	...................................................................................................................................	13	
3.3	Instrumentos	de	Recolha	de	Dados	.................................................................................................	14	



V	
		

3.4	Variáveis	em	Estudo	.........................................................................................................................	15	
3.5	População	e	amostra	.......................................................................................................................	15	
4.	 Resultados	.......................................................................................................................................	15	
4.1.	Caracterização	sociodemográfica	e	hábitos	de	vida	da	amostra	em		estudo	.................................	15	
4.1.1	Género,	situação	profissional		e		escolaridade	.............................................................................	15	
4.1.2		Patologia	respiratória	e	hábitos	tabágicos	...................................................................................	16	
4.1.3	Exposição	resultante	de	atividade	profissional	.............................................................................	16	
4.2	Caracterização	da	amostra	quanto	às	variáveis		do	estudo	.............................................................	17	
4.2.1.	Grau		de	conhecimento	sobre	a	patologia	...................................................................................	17	
4.2.2	Adesão	à	terapêutica	....................................................................................................................	21	
4.2.3	Utilização	dos	dispositivos	terapêuticos	.......................................................................................	23	
4.2.4.	Grau	de	controlo	da	patologia	–	avaliado	através	de	questionários	e	determinação	do	Débito	
Expiratório	Máximo		Instantâneo	..........................................................................................................	26	
4.2.4.1	Asma	..........................................................................................................................................	26	
4.2.4.2	DPOC	..........................................................................................................................................	28	
5.	 Discussão	.........................................................................................................................................	30	
6.	 Conclusão	........................................................................................................................................	32	
B	–		“A	FARMÁCIA	MUDOU	O	BAR”	...............................................................................................................	32	
7.	 Bibliografia	......................................................................................................................................	33	
ANEXOS	.......................................................................................................................................	35	
 

 

  



VI	
	

Listagem  de Abreviaturas 

	

	

	
	 	

FCC Farmácia Central do Cacém 

SI Sistema Informático 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

MSRM Medicamento Sujeito Receita Médica 

PM Prescrição Médica 

DCI Denominação Comum Internacional 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos Receita Médica 

INFARMED 

PCHC 

PIM 

PCF 

DPOC 

DRC 

OCDE 

PNDR 

ACQ 

ACT 

CAT 

IF 

MICF 

OF 

AGKQA 

DEMI 

BCQK 

pMDI 

DPI 

SMI 

GINA 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P 

Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

Preparação individual da Medicação 

Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

Doenças Respiratórias Crónicas 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

Plano Nacional Doenças Respiratórias 

Asthma Control Questionnaire 

Astma Control Test TM 

COPD Assessment TestTM 

Indústria Farmacêutica 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Ordem dos Farmacêuticos 

Asthma General Knowledge Questionnaire for Adults 

Débito Expiratório Máximo Instântaneo 

Bristol COPD Knowledge Questionnaire 

Inaladores Pressurizados de Dose Calibrada 

Inaladores de Pó Seco 

Inaladores de Névoa  Suave 

Global Initiative for Asthma 



VII	
	

Listagem de  Tabelas 

 

	

1. Tabela 1– Fatores de risco identificados e exposição ocupacional associada sendo possível 

observar a presença de várias atividades laborais na área da construção civil e de limpeza que 

podem potenciar exacerbações da Asma e DPOC. 

2. Tabela 2– Fármacos disponíveis em Portugal, de acordo com a DCI, classe e tipo de 

dispositivo em 2017. Adaptado de Aguiar, R et al Terapêutica inalatória: Técnicas de inalação 

e dispositivos inalatórios. 

3. Tabela 3– Fármacos identificados no estudo, de acordo com o tipo de dispositivo, DCI e 

frequência, sendo representativa de todos os indivíduos envolvidos na amostra. 

4. Tabela 4– Avaliação do controlo da Asma com recurso ao ACT – Pela averiguação da tabela, 

denotam-se os diferentes níveis de controlo da asma: não controlada, bem controlada e 

controlo total. 

5. Tabela 5– Avaliação do Débito Expiratório Máximo Instantâneo, antes e depois da 

intervenção, tendo em conta o DEMI teórico e o DEMI real, a sua evolução e a concordância 

entre o ACT e o DEMI, afirmando-se na leitura da última coluna se existe concordância ou 

discordância entre ambas as variáveis consideradas. 

6. Tabela 6– Interpretação dos resultados do CAT considerando o contexto clínico geral 

Adaptado de CAT – COPD Assessment Test. Acessível em: http://www.catestonline.org/ 

7. Tabela 7–  Resultados obtido pelos participantes com DPOC no CAT e comparação com a 

utilização correcta dos  inaladores 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



VIII	
	

Listagem de Gráficos 

	

	

1. Gráfico  1 – Género (n=19) 

2. Gráfico  2 – Situação Profissional  

3. Gráfico  3 – Escolaridade 

4. Gráfico 4 – Conhecimento da etiologia da doença antes e depois da intervenção de acordo com 

o número de participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra conhecimento 

(antes e depois da intervenção)  

5. Gráfico 5 – Conhecimento da etiologia da doença antes e depois da intervenção em cada 

indivíduo que integrou a amostra. 

6. Gráfico 6 – Conhecimento sobre a fisiopatologia da doença antes e depois da intervenção de 

acordo com os números de participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra 

conhecimento (antes e depois da intervenção) 

7. Gráfico  7 – Conhecimento relativo à fisiopatologia da doença antes e depois da intervenção 

em cada indivíduo que integrou a amostra 

8. Gráfico  8 – Conhecimento sobre a terapêutica antes e depois da intervenção de acordo com os 

números de participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra conhecimento 

(antes e depois da intervenção). 

9. Gráfico 9 – Conhecimento relativo à terapêutica antes e depois da intervenção em cada 

indivíduo que integrou a amostra 

10. Gráfico 10 – Conhecimento sobre medidas preventivas antes e depois da intervenção de 

acordo com os números de participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra 

conhecimento (antes e depois da intervenção 

11. Gráfico  11 – Conhecimento relativo a medidas preventivas antes e depois da intervenção em 

cada indivíduo que integrou a amostra 

12. Gráfico  12 – Conhecimento geral em agregado antes e depois da intervenção de acordo com 

os números de participantes que integram a amostra  

13. Gráfico  13 – Conhecimento geral antes e depois da intervenção de acordo avaliado para cada 

indivíduo que integrou a amostra 

14. Gráfico  14 – Avaliação da adesão à terapêutica antes e depois da intervenção de acordo com 

os números de participantes que integram cada nível descrito (antes e depois da intervenção). 



IX	
	

15. Gráfico  15 – Avaliação da adesão à terapêutica antes e depois da intervenção para cada 

indivíduo que integrou a amostra (antes e depois da intervenção). 

16. Gráfico  16 – Avaliação da adesão à terapêutica antes e depois da intervenção para cada 

indivíduo que integrou a amostra (antes e depois da intervenção). 

17. Gráfico   17 – Avaliação da técnica inalatório antes e depois da intervenção de acordo com os 

números de participantes que integram cada nível descrito 

18. Gráfico  18 – Avaliação da técnica inalatória antes e depois da intervenção para cada 

indivíduo que integrou a amostra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



X	
		

Listagem de anexos 

 
 
 
1. Anexo I - Avaliação da administração de medicamentos através da técnica inalatória com 

recurso a vários questionários dirigidos a cada dispositivo utilizado – Breezhaler, Inalador 

pMDI, Turbohaler, Aerolizer, Diskus, Respimat. 

2. Anexo II - Questionário Teste de Avaliação da DPOC (COPD Assessment Test TM) para 

avaliação dos doentes com DPOC. 

3. Anexo III - Inquérito Teste de Controlo da Asma (Asthma Control Test TM - ACT) para 

avaliação nos utentes com Asma. 

4. Anexo IV - Folheto informativo para revisão dos passos para uso do respetivo dispositivo 

médico inalatório. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1	
	

Parte I 
 
1. A Farmácia  

1.1 Enquadramento, organização e funcionamento da Farmácia Central do Cacém  
A Farmácia  Central do Cacém (FCC)  localiza-se em Sintra, mais especificamente na Praceta Aquilino 

Ribeiro, número  5, perto da estação de comboios  de  Agualva-Cacém.  

As instalações atuais da FCC com apenas um piso, possuem seis balcões de atendimento individualizado, 

três gabinetes de atendimento personalizado - promovendo um ambiente confidencial entre o Farmacêutico e o 

doente, sempre que necessário – um laboratório de manipulados, uma zona de armazenagem, um escritório e um 

espaço comum para refeições. Dos gabinetes de atendimento personalizado, um destes tem como  função 

permanente o suporte no atendimento, onde se realizam a maioria dos serviços farmacêuticos: medição da 

pressão arterial, avaliação da glicemia capilar, do colesterol, triglicerídeos, vacinação e administração de 

medicamentos  injetáveis. Os outros dois apresentam funções variáveis e são utilizados frequentemente no 

Aconselhamento Nutricional,  Preparação Individualizada da Medicação (PIM) e Serviço de Acompanhamento 

Farmacoterapêutico (PCF).  

As instalações da FCC são recentes e modernas, apostando na inovação, possuem um robô integrado, o que 

permite reduzir a área alocada ao armazém. Assim, os processos associados à logística do medicamento são 

otimizados, o que se traduz em atendimentos mais rápidos e com maior valor para o utente.   

Possui três tipos de funcionamento: o primeiro referente aos dias úteis, outro para os sábados e um adicional 

para os dias de serviço. Durante a semana, a FCC está aberta ao público das  08h até às 20 horas, sendo que aos 

sábados o horário era encurtado, abrindo às 09 e encerrando às 13 horas.  

O público-alvo da FCC é bastante heterogéneo, atendendo à inserção multicultural da região do Cacém, onde 

a farmácia exercia a sua atividade, o que se revelou algumas vezes como um desafio.   

1.2 Sistema de Informação  

Considerando o software de dispensa de medicamentos, produtos de saúde e faturação, a FCC 

utilizava nos seus computadores o Sifarma2000. Neste sistema tive acesso a um utilizador próprio, 

possibilitando-me um elevado grau de autonomia no desenvolvimento das minhas tarefas, apesar de ter 

algumas restrições (por exemplo, anulação de vendas) o que não constituiu nenhum constrangimento 

ou limitação no decorrer do estágio. Este software era utilizado em praticamente todos os processos da 

farmácia: gestão de stocks, gestão de encomendas, alertas aos farmacêuticos e venda ao público. Nos 

processos onde não era utilizado diretamente, possuía um elevado grau de articulação e integração, por 

exemplo na relação com o software utilizado pelo robô.  

Um ponto que considero particularmente importante é o sistema de fichas de acompanhamento ao 

utente, onde associado a um cartão de utente, após autorização escrita dos mesmos, permitia registar 

todos os consumos de saúde feitos pelo utente no interior da FCC, desde medicamentos a serviços 

farmacêuticos. Assim, durante o atendimento, uma consulta rápida da ficha de acompanhamento 
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permite saber qual a última medicação dispensada ao utente, quais as patologias associadas e registar 

os valores associados a parâmetros bioquímicos, importantes por exemplo no acompanhamento de um 

utente com Hipertensão Arterial ou Diabetes Mellitus, entre outras informações relevantes na prática 

diária de um farmacêutico comunitário.  

Este sistema permite ainda perceber em que áreas de intervenção devem ser investidos mais 

recursos em função da comunidade.  

Quanto a métodos de comunicação externa, a FCC tem um site oficial e uma página de Facebook, 

importantes para a divulgação de promoções, atividades e outras informações com interesse para os 

utentes.  

1.3 A Gestão da Farmácia 

1.3.1 Gestão de responsabilidades  
As responsabilidades de cada profissional estavam bem definidas internamente, existindo um organigrama 

exposto numa das zonas com mais visibilidade para a equipa – a sala de refeições. A FCC utilizava a metodologia 

Kaizen com o objetivo da melhoria contínua da sua gestão de processos, melhorando a produtividade, sendo que 

esta prática afirma “que os grandes resultados vêm de muitas pequenas mudanças acumuladas ao longo do 

tempo”.1 Além disso, esta metodologia permite o envolvimento de todos os colaboradores possibilitando um 

verdadeiro trabalho em equipa.  

Neste sentido, existiam briefings semanais de curta duração, onde a responsável pelo método Kaizen – Dra. 

Cláudia Taborda – apresentava à equipa as temáticas semanais relevantes como objetivos, promoções, atividades, 

entre outros. Estas reuniões revelaram-se na minha condição de estagiário muito importantes, uma vez que me 

permitia acompanhar antecipadamente tudo o que estava ou ia acontecer na esfera da FCC, diminuindo a fricção 

normal de adaptação associada à prática das ciências farmacêuticas no contexto da farmácia comunitária. 

1.3.2 Gestão de Stocks  
O stock da farmácia é constituído por todos os medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos 

e suplementos disponíveis para dispensa ou venda ao público.  

Desta forma, facilmente compreendemos que a gestão de stocks é um processo complexo, dinâmico e 

exigente uma vez que envolve uma multiplicidade de referências e diferentes padrões de consumo que se alteram 

de forma multifatorial, variando por exemplo, com o  padrão da Prescrição Médica, da sazonalidade de algumas 

especialidades farmacêuticas, do grau de publicidade de alguns produtos nos meios de comunicação social, entre 

outros. Assim, é importante diminuir o grau de incerteza associado a este processo, com uma gestão de stocks 

eficiente. De forma a atingir este fim, o processo de aquisição, aprovisionamento e armazenamento ocorre de 

forma fluida, sendo considerados pontos fulcrais como a rotatividade dos produtos, as encomendas, os prazos de 

validade e padrão de consumo e dispensas, sendo depois estabelecido um stock mínimo e um stock máximo de 

forma a orientar esta prática e suprir as necessidades diárias da farmácia.  

Quanto à aquisição a distribuidores grossistas, a escolha dos distribuidores entra em linha de conta com: os 

produtos disponíveis; a agilidade no processo de entrega; a qualidade do serviço; o estado de conservação dos 
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produtos; as condições de transporte, especialmente dos produtos mais frágeis; as facilidades económicas 

(descontos e bonificações); as condições de pagamento e a flexibilidade no processo de devolução dos produtos. 

1.3.3 Realização de encomendas  
No que se refere à realização de encomendas encontra-se definido no Sifarma2000 o fornecedor preferencial 

de cada produto, sendo estas efetuadas conforme as necessidades da FCC, garantindo os stocks mínimos 

definidos. Em situações de stock esgotado de um produto e após averiguação da sua existência nos diversos 

fornecedores, era perguntado ao utente se pretendia fazer reserva. Este processo era facilmente exequível, através 

do próprio SI ou através das plataformas dos diversos distribuidores grossistas.  

É preciso ter em consideração que durante o meu estágio, sempre que esta situação se verificou nenhum 

utente ficou com o seu tratamento condicionado, uma vez que os produtos reservados estavam na maioria das 

vezes disponíveis no próprio dia para entrega.  

1.3.4 Recepção de Encomendas  
A recepção de encomendas é um processo que exige elevada concentração e atenção devido ao elevado 

número de referências e por ter uma carga no volume de trabalho muito variável ao longo do tempo.  

As encomendas chegam à FCC em contentores apropriados para o transporte destes produtos, estando os 

contentores geralmente identificados e acompanhados da fatura em duplicado. Em alguns casos podem ser 

isotérmicos para os itens que necessitem de condições de temperatura controlada. Os psicotrópicos e 

estupefacientes estão representados em requisição própria e as matérias-primas farmacêuticas são acompanhadas 

de um boletim de análise do lote.  

Neste processo estavam identificados alguns pontos críticos: produtos de conservação a baixa temperatura, 

prazo de validade, preço de venda do produto ao público (PVP), preço de venda do produto à farmácia (PVF), 

stock existente, verificação do número de embalagens encomendadas, verificação do valor da faturação e 

existência  de reservas, sendo necessário atuar de forma concordante.  

Quando os produtos eram apresentados como esgotados ou temporariamente em falta por um fornecedor 

eram transferidos para outro. No caso das reservas era colocada a embalagem juntamente com o talão de reserva 

em gaveta própria para o efeito.  

1.3.5 Devoluções  
As devoluções podem ser justificadas pelo seguinte: prazo de validade reduzido ou expirado, retirada do 

mercado de um dado produto pelo INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P.) ou pelo laboratório fornecedor, desintegração/instabilidade dos produtos, embalagem incompleta ou 

danificada, erro de envio do distribuidor ou erro no pedido pela farmácia e ainda alteração de preço. Das notas de 

devolução devem constar: a identificação da farmácia e do distribuidor; número da nota de devolução; descrição 

do produto a ser devolvido e respetiva justificação. São emitidas três notas de devolução, uma permanece com a 

farmácia e as outras duas seguem juntamente com os produtos para o fornecedor. Se a devolução for aceite pode 

haver reembolso do valor das embalagens, envio das embalagens corretas ou ainda troca por outros produtos. 

Caso a devolução não seja aceite o produto é devolvido à farmácia, traduzindo-se numa perda  para a FCC.  
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2. Atendimento ao Público  

2.1 Dispensa de medicamentos  

2.1.1 Prescrição electrónica 
O atendimento em Farmácia Comunitária, onde o papel do farmacêutico é mais evidente e relevante é, a meu 

ver, na dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). Assim, torna-se importante perceber como 

a prescrição electrónica funciona de forma a evitar erros e dispensa indevida de MSRM, que possam constituir 

um problema para a segurança dos utentes e para a própria atividade da farmácia.  

As receitas são prescritas num sistema online que se encarrega de atribuir um número à receita de dezanove 

dígitos, uma data de validade e dois códigos de utilização na dispensa, nomeadamente na dispensa electrónica, 

impressos na guia de tratamento. Para validar uma receita prescrita eletronicamente, o Farmacêutico deve 

confirmar a existência do código da receita, identificação do médico prescritor, dados do utente (nome, número 

de utente do Serviço Nacional de Saúde, número de beneficiário da entidade financeira responsável e regime 

especial de comparticipação, nomeadamente pensionistas ou outro regime de comparticipação), identificação do 

medicamento (prescrito por DCI ou quando a lei permite por marca), posologia e duração do tratamento, 

comparticipações especiais, número de embalagens (sendo que apenas é permitido um número máximo de quatro 

embalagens ou quatro medicamentos diferentes por receita), data da prescrição e validade (se forem receitas 

normais têm validade de trinta dias após emissão e se forem receitas renováveis têm um prazo de seis meses após 

emissão) e assinatura do médico prescritor. 2 

Atualmente ainda é, excecionalmente, permitida a prescrição manual de MSRM, pelo que devemos ter um 

cuidado diferente no processo de validação. Podem ser motivos para a prescrição manual: “inadaptação do 

prescritor”, “prescrição ao domicílio”, “falência informática” e no caso em que o médico prescreve menos de 40 

receitas mensais. É imperativo verificar o prazo de validade, uma vez que as manuais possuem apenas 30 dias de 

validade após data de emissão, e a existência de rasuras ou caligrafia e/ou canetas diferentes, uma vez que estas 

não são permitidas. Face à possível comparação que me foi permitida durante o estágio, é-me clara as vantagens 

da prescrição electrónica.  

No decorrer do meu estágio, a dispensa recorrendo a receita manual foi a etapa em que possivelmente tive 

mais dificuldades por ser necessária uma verificação morosa, burocrática e pouco eficiente que apenas complica 

um processo que se quer célere e centrado no doente.  

2.1.2 Dispensa de MSRM  
É dever do farmacêutico conforme o estabelecido pelo estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, o  “dispensar 

ao doente o medicamento em cumprimento da PM ou exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e 

que melhor satisfaça as relações benefício/risco e benefício/custo” 3 

O processo de dispensa de medicamentos é efetuado tendo sempre em consideração o doente no centro das 

decisões, sendo necessário incluí-lo neste processo, de forma a garantir que o tratamento é cumprido da melhor 

forma possível, com segurança e menor risco para o utente. A prescrição pode ser feita por DCI ou por 

medicamento de marca, sendo que o primeiro passo consiste em identificar medicamentos que tenham em 

comum a substância ativa, forma farmacêutica, dosagens e tamanho de embalagem equivalentes.  
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Posteriormente, era comum perguntar ao utente se desejaria um medicamento similar, mais barato ou não. 

Note-se que, devido à existência de fichas de acompanhamento no caso de doentes crónicos, para a maioria dos 

utentes, era fácil identificar a dispensa do último atendimento em função destes parâmetros, sendo uma cultura já 

enraizada no seio da população. Muitas vezes, os utentes não desejavam outros medicamentos (genéricos ou não) 

mesmo que se apresentassem mais baratos, podendo ser considerado um paradoxo, uma vez que era assegurado 

dentro daquela que era a evidência científica para cada caso, a mesma qualidade, segurança e eficácia do 

medicamento apresentado em alternativa.  

Esta era a prática comum na FCC, sendo que a legislação prevê a existência de algumas exceções 

devidamente apresentadas no ato de prescrição pelo médico prescritor, sendo por exemplo: exceção a) do n.º 3 do 

art. 6.º, referente a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b) do n.º 3 do art. 6.º, 

referente a reações adversas prévias; c) do n.º 3 do art. 6.º, referente a continuidade de tratamento superior a vinte 

e oito dias, o utente poderá optar por um medicamento similar, desde que o preço deste seja menor que o do 

medicamento prescrito.4 

Alguns medicamentos são sujeitos a comparticipação por parte do Serviço Nacional de Saúde, de acordo 

com o decorrente no Decreto-Lei nº 106-A/2010 de 1 de outubro, existindo assim um escalonamento. No entanto, 

o valor referente à comparticipação não é imediato, sendo enviado á farmácia após a verificação de conformidade 

do ato da dispensa dos MSRM  feita pelo Centro de Conferência de Faturas. Assim, é necessário conferir todas as 

receitas processadas, sendo este procedimento descrito posteriormente.  

2.1.3 Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  
Estes medicamentos apresentam a sua definição atribuída de acordo com o disposto nas tabelas I e II anexas 

ao Decreto – Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, sendo também qualquer substância referidas no nº1 do artigo 86.º do 

Decreto – Regulamentar nº 61/94 de 12 de outubro e está sujeito a um controlo mais rigoroso, em todos os 

níveis.5 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, são prescritos em receitas isoladas, não podendo conter 

outros medicamentos prescritos na mesma receita. No ato da dispensa, é identificado o utente que efetuou o 

levantamento da medicação, deve também estar identificado o médico prescritor e o doente a quem se destina a 

medicação. Devido à natureza destes medicamentos, é mantido um arquivo na farmácia, por ordem de aviamento, 

durante três anos, onde consta as cópias destas receitas, independentemente de serem manuais ou digitais.  

2.1.4 Conferência de receituário  
A conferência de receituário como referido anteriormente é essencial para se obter o retorno da 

comparticipação dos MSRM. Desta forma, evidenciam-se duas situações distintas: a primeira em que a 

comparticipação é feita pelo SNS, sendo as receitas conferidas, enviadas para a Administração Regional de 

Saúde. A segunda em que o organismo que comparticipa não é o SNS sendo que as receitas são enviadas para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF). 

Tive a oportunidade de executar este processo diversas vezes, sendo um trabalho que embora demorado, me 

permitiu verificar os erros mais comuns e os meus próprios erros no processamento de receitas. A meu ver, a 

conferência de receitas demonstrou-se útil na familiarização com os diversos organismos contemplados no 
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Sifarma2000. A FCC organiza o receituário por lote e organismo, facilitando a carga de trabalho associada a este 

processo.  

2.1.5 Dispensa de MNSRM 
A dispensa de MNSRM exige um aconselhamento adequado e ponderado, sobretudo em vista da proteção 

face à possibilidade do seu consumo abusivo ou pela possibilidade automedicação que não são inócuos para a 

saúde do utente e que exigem uma otimização da literacia do utente. As principais preocupações incidem 

sobretudo nas crianças, grávidas e idosos. A principal vantagem para o utente no que respeita esta modalidade de 

dispensa é a rápida resolução dos problemas de saúde com menor tempo de espera e menores custos indiretos 

face à ausência laboral e encargos. Para o SNS, evita o uso desnecessário pelos utentes que rapidamente podem 

solucionar o seu problema de forma eficaz, sem prejuízo da sua saúde, deixando maior tempo de dedicação por 

outros profissionais de saúde no cuidado de doentes com maiores necessidades.  

Aponto como principais situações de dispensa de MNSRM as seguintes: queimaduras de primeiro grau, 

incluindo queimaduras solares, dores musculares e articulares ligeiras, cefaleias ligeiras, cessação tabágica, azia e 

enfartamento, estados gripais e constipações.  

2.1.6 Dispensa de Produtos de Cosmética e Higiene Corporal  (PCHC) 
A dispensa de PCHC ocupa uma importante parte das funções do farmacêutico, uma vez que o 

aconselhamento exige um atendimento personalizado pelas características individuais da pele dos utentes, 

primando também por ir de encontro com as condições económicas dos mesmos. Assim e pela grande variedade 

de gamas, preços, características específicas dos produtos disponibilizados na FCC, tornou-se um importante 

desafio a aquisição de competências nesta área. Foi basilar a disponibilidade para esclarecimento de dúvidas ao 

longo do estágio pelos farmacêuticos da FCC, de forma a me ser possível identificar e aconselhar os utentes da 

melhor forma possível. A acrescentar, foi benéfica a participação em algumas formações promovidas por marcas 

de dermocosmética, o que me permitiu desenvolver metodologias para um melhor aconselhamento. 

3. Outros serviços  

3.1 Determinação de parâmetros biológicos  
No sentido de maior contribuição para a promoção de saúde e prevenção da doença, a FCC disponibiliza 

serviços de avaliação da tensão arterial, glicemia, determinação do colesterol e de triglicerídeos. Desta forma, 

possui um importante contributo para averiguar o risco cardiovascular numa população tão diversificada e cujo 

acesso aos cuidados de saúde beneficiam de atitudes mais intervencionistas. Para além deste papel diferenciador 

na promoção da saúde, acresce o seu valor no apoio ao controlo e monitorização de doenças como Hipertensão 

arterial, Diabetes Mellitus e Dislipidemia.  

Durante o estágio tive a oportunidade de aprender a realizar as medições, inicialmente com algum apoio dos 

farmacêuticos da FCC e, posteriormente, de forma autónoma. Para além da determinação analítica, fui-me 

apercebendo da necessidade de acrescentar algum valor de literacia em saúde para os utentes, face às dúvidas que 

iam expressando.  

É, por vezes, neste registo mais confidencial que os utentes mostram várias dúvidas sobre a terapêutica e o 

seu objetivo, sendo um espaço importante de apoio à população.  
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3.2 Preparação individual da Medicação (PIM) 
A preparação individual de medicação é um serviço particular da FCC e contribui de forma importante para a 

adesão terapêutica dos utentes que a ele recorrem. A principal população à qual se destina são idoso 

polimedicados, tornarndo-se um importante apoio para os cuidadores porque podem averiguar a correta toma dos 

medicamentos e evitar esquecimentos.  

A PIM consiste num blister semanal com a medicação que a pessoa tem de fazer, por horas e dias, evitando-

se assim: erros de medicação, erros de dosagem, sobretudo sobredosagem e elimina-se a confusão duma eventual 

mudança de formato/cor da embalagem ou troca de marca de genérico.  

Embora este serviço esteja a ter um impacto crescente no funcionamento da FCC, tem ainda a possibilidade 

de abranger uma população ainda maior.  

 

3.3 Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico (PCF) 
O serviço de acompanhamento farmacoterapêutico (PFC) consiste no acompanhamento dos doentes através 

de visitas programadas em que são facultadas informações úteis para os ajudar a atingir os seus objectivos 

terapêuticos. O farmacêutico intervém em colaboração com os outros profissionais de saúde, para a melhor 

otimização do doente no que concerne o início/ajuste da terapêutica farmacológica. Este serviço dirige-se a 

doentes asmáticos, diabéticos, hipertensos ou com outros fatores de risco cardiovascular. As visitas geralmente 

são agendadas no intervalo entre as consultas médicas com a finalidade de identificar, prevenir e resolver 

problemas relacionados com a medicação junto do doente ou com reporte ao médico. 

 

3.4.  Furação de orelhas  
Embora a complexidade deste serviço seja relativamente simples, assume um importante papel no dia-a-dia 

da FCC uma vez que, para assegurar as melhores condições de assepsia e cuidado, os utentes recorrem à mesma 

para procederem ao furo de orelhas. Esta característica depara-se com a população que muitas vezes acede a 

locais menos próprios para estes procedimentos que não são inócuos, sobretudo quando são destinados a crianças 

de idades precoces.  

 

3.5 Check Saúde Gravidez  
O check saúde gravidez é um serviço que proporciona às utentes que o requerem saberem se se encontram 

grávidas. Recomenda-se geralmente que seja realizado com a primeira urina da manhã, sendo determinado o teste 

através da sua análise.  

Este serviço adveio da identificação de algumas dúvidas das utentes na  realização do teste de gravidez no 

domicílio, dando uma sensação de maior segurança a sua realização na FCC.  

Da experiência adquirida durante o estágio, tive a oportunidade de aferir que muitas vezes as utentes se 

encontram ansiosas pela averiguação do resultado. É importante ter as ferramentas de contacto, assegurando a 

prudência e confidencialidade necessárias na revelação do resultado. 
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4. Considerações finais  
Acredito que a possibilidade de estagiar na FCC foi uma mais-valia na minha formação, tenho sido a 

oportunidade conseguida para adquirir melhores competências de relação com uma população heterogénea e 

multicultural que apresenta, diariamente, desafios importantes. O farmacêutico comunitário é figura de primeira 

linha, por diversas vezes, no acesso aos cuidados de saúde, tendo tido a oportunidade de contactar com todas as 

áreas essenciais em contexto de farmácia comunitária.  

A realização deste estágio foi fundamental para a minha aprendizagem, não só por reforçar o meu gosto 

pessoal pelo trabalho desenvolvido em Farmácia Comunitária, como também na motivação crescente para 

superação das dúvidas e desenvolvimento de um raciocínio científico dirigido e organizado.  

Da experiência adquirida, destaco o atendimento ao público de maior interesse. Esta é a tarefa do 

farmacêutico com maior contacto com a comunidade e este relacionamento foi algo novo para mim e de que 

realmente gostei não só pelo desenvolvimento de competências científicas mas pelo carácter social muito 

importante a ela adjacente.  

A adaptação ao local de estágio, aconteceu com relativa facilidade, tendo sentido que a equipa de FCC me 

acolheu desde o primeiro dia, o que me deu confiança para desenvolver todas as tarefas e lidar com os diversos 

desafios envolventes à prática farmacêutica.  

Este estágio vinculou o meu forte interesse pela Farmácia Comunitária, marcando a direção da minha 

carreira futura, com a certeza de que haverá tanto mais para aprender e melhorar. Agradeço a toda a equipa da 

FCC por ter contribuído para o  reforço dessa convicção.  
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Parte II 
1. Prêambulo   

A FCC tem como missão “dispensar produtos, facultar serviços e prestar informações para satisfazer as 

necessidades dos utentes garantindo a sustentabilidade da empresa”, sendo que para atingir o seu objetivo orienta 

a sua prática em Políticas de Responsabilidade Social e Corporativa sólidas, bem definidas e enraizadas no seio 

da empresa.   

É possível definirmos a Responsabilidade Social e Corporativa como um conceito de gestão em que as 

empresas integram no seu modelo organizacional, dimensões sociais e ambientais para além da dimensão 

económica. Assim, integra na sua atividade diária e nas interações com os diferentes parceiros institucionais ou 

comerciais, atingindo-se um equilíbrio entre estas. Note-se que este conceito estende-se para além da filantropia 

ou mecenato, uma vez que estas políticas contribuem diretamente para a reputação, reconhecimento e 

fortalecimento da sua marca.1  

As farmácias e os farmacêuticos portugueses reconhecem a responsabilidade social e corporativa, como 

importante no desenvolvimento da sua atividade e resultados operacionais.2 Porém, atendendo à complexidade do 

sector das farmácias, às políticas de saúde instauradas nos últimos anos na área do medicamento e ao mercado 

que só agora começa a evidenciar tendências de crescimento – todos este fatores contribuíram para uma 

polarização entre a maximização de resultados ou a contribuição para a sociedade.  

A FCC demonstrou, durante o meu estágio curricular, que a sua estratégia para a criação de valor passa por 

maximizar os resultados ao mesmo tempo que contribui para a sociedade. Neste sentido, aposta na promoção da 

investigação científica e na integração deste conhecimento académico nas práticas empresariais, como 

evidenciado por exemplo com o estudo – Implementation of a Pharmaceutical Care Service in Community 

Pharmacy: Evaluation of 1 year of activity 3 – no desenvolvimento de práticas ambientais como a recolha de 

medicamentos em parceria com a ValorMed e ainda nas diversas iniciativas sociais de que participa.  

No decorrer do meu estágio, foi-me permitida uma participação imersiva e ativa na prossecução destas 

políticas, contribuindo com a realização de um estudo relativo a uma intervenção farmacêutica de curta duração 

no controlo da Asma e da DPOC. Contribui, ainda, numa intervenção de cariz social realizada pela FCC 

denominada “A Farmácia mudou o bar”, que será descrita adiante.   

A – Intervenção Farmacêutica de curta duração no controlo da Asma e DPOC 

1. Enquadramento  
De acordo com o Fórum Internacional das Sociedades Respiratórias, as doenças respiratórias são a principal 

causa de mortalidade e morbilidade no mundo.4 Cerca de 65 milhões de pessoas vivem diariamente com DPOC 

sendo que 3 milhões morrem anualmente devido a esta patologia. Se considerarmos a Asma, verificamos que o 

panorama é igualmente impressionante com uma prevalência de aproximadamente 300 milhões de pessoas, sendo 

esta a doença crónica mais comum na população infantil a nível mundial. Assim, a DPOC é considerada como a 

3ª causa de morte mais comum a nível mundial, enquanto que a Asma se encontra na 28º posição, afirmando-se 

como um problema de saúde pública grave a nível mundial. 4,5,6 
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Em Portugal as doenças respiratórias crónicas mantêm-se como uma das principais causas de morbilidade e 

mortalidade, sendo que a sua prevalência tem vindo a aumentar.7 Não obstante, o aumento da prevalência não se 

traduz num aumento da mortalidade e número de internamentos, sendo que Portugal se encontra no grupo de 

países, em que estes parâmetros apresentam melhores resultados, conforme apresentado no relatório Health at a 

Glance 2017 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), havendo ainda 

margens significativas para melhoria.8  

A DPOC pode ser definida como uma doença bronco-pulmonar que resulta de uma obstrução das vias 

aéreas. É uma doença comum, evitável e tratável caracterizada pela persistência de sintomas respiratórios como a 

dispneia, tosse com expectoração, sendo estes sintomas  muitas vezes sub-reportados pelos doentes. O principal 

fator de risco associado é a exposição ao fumo do tabaco, não excluindo outras exposições a gases nocivos.5,9  

A asma apresenta-se como uma doença inflamatória crónica dos brônquios, resultante do seu estreitamento 

por motivos vários, sendo por isso considerada uma doença heterogénea. Apresenta como sintomas mais comuns: 

pieira, dispneia e tosse que varia de intensidade ao longo do dia. A asma apresenta ainda grupos demográficos 

com características específicas em função da fisiopatologia da doença, denominados por “fenótipos da asma”.6 

A relação do farmacêutico com a comunidade, a elevada qualificação profissional e a fácil acessibilidade a 

este profissional são vantagens na implementação dos objetivos estratégicos definidos no PNDR relativamente ao 

desenvolvimento de estratégias de gestão e controlo das DRC que passam pela promoção da literacia em Saúde. 

Desta forma, objetiva-se a redução do impacto que estas doenças exercem sobre o Sistema Nacional de Saúde.  

As farmácias portuguesas, através do desenvolvimento de serviços farmacêuticos, podem dar um contributo 

de elevado valor na informação e aconselhamento aos doentes: correta utilização dos dispositivos de inalação, 

ensino de medidas de evicção dos factores desencadeantes e de agravamento da doença, promoção da adesão à 

terapêutica, contribuindo para o controlo da Asma e da DPOC.10,11  

Neste sentido, entre o ano 2014 e 2015 a FCC desenvolveu um estudo, cujo objetivo foi de avaliar os 

outcomes clínicos e a satisfação dos utentes com um Serviço de Cuidados Farmacêuticos, tendo a Asma e a 

DPOC, sido abrangidos. Este estudo demonstrou um elevado grau de satisfação por parte dos utentes e melhorias 

significativas em parâmetros como a adesão à terapêutica, utilização dos dispositivos de inalação e medidas não-

farmacológicas associadas ao controlo da doença.3  

Neste sentido, pretendi com este trabalho averiguar se uma intervenção farmacêutica de curta duração com a 

análise de diversos parâmetros como a adesão à terapêutica, o grau de conhecimento da doença, e a correta 

utilização dos dispositivos terapêuticos podiam desenvolver resultados positivos no controlo da Asma e da DPOC 

por parte dos utentes da FCC.  

2. Revisão Bibliográfica  
Os farmacêuticos comunitários contribuem, significativamente, para o bom funcionamento dos sistemas de 

saúde, sendo que o seu papel tem vindo a evoluir ao longo do tempo -  partindo de uma visão focada no 

medicamento para uma abordagem centrada no doente, com consequente aumento dos serviços farmacêuticos 

prestados à população. 
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Desta forma, serviços farmacêuticos prestados em patologias como a Diabetes mellitus, doenças respiratórias 

crónicas, cessação tabágica e programas de troca de seringas, configuram alguns exemplos de intervenções 

desempenhadas por farmacêuticos.12,13 

Estas intervenções têm demonstrado ganhos em saúde significativos para as populações, tornando 

inquestionável o papel dos farmacêuticos comunitários na saúde e no incremento da qualidade de vida dos seus 

utentes. É possível verificar que têm um impacto positivo ao nível clínico, social e económico no Sistema 

Nacional de Saúde, sendo o valor económico resultante dos serviços farmacêuticos em Portugal estimado em 

poupanças na ordem dos 880 milhões de euros, não só por evitarem o consumo de  cuidados de saúde mas 

também pela não-remuneração destes serviços às farmácias comunitárias.11,12 

Sabe-se que as intervenções farmacêuticas no âmbito de doenças crónicas respiratórias como a Asma e a 

DPOC, apesar da sua heterogeneidade, têm demonstrado uma melhoria significativa dos outcomes relacionados 

com estas patologias. 15,16 Desta forma, é importante perceber o que está descrito na literatura referente ao 

impacto da intervenção farmacêutica na Asma e DPOC e que outcomes foram utilizados para a sua quantificação. 

V. Garcia-Cardenas et al. identificou, por revisão sistemática,  21 estudos que mediam o impacto de 

intervenções farmacêuticas, considerando diversos outcomes relacionados com a Asma em doentes adultos, tais 

como: medidas de avaliação do controlo da asma, a gravidade da asma, a função pulmonar e os sintomas 

relacionados com esta patologia.16 

Considerando as medidas de avaliação do controlo da asma como outcome principal, as intervenções 

farmacêuticas utilizaram como instrumento de medida inquéritos validados como o Asthma Control 

Questionnaire (ACQ) ou o Asthma Control Test (ACT), sendo reportado em diversos estudos a alteração no 

número de utentes com asma controlada ou então alterações nos scores resultantes de cada instrumento.14,15  

Dentro dos estudos identificados, Armour C. et al. utilizou o score do ACQ para medir a variação no 

controlo da asma, classificando os resultados obtidos em três categorias: baixo, médio ou bom controlo, de 

acordo com os diversos parâmetros em estudo. Este estudo pretendia testar a aplicabilidade, eficácia e 

sustentabilidade de um serviço farmacêutico, no contexto da farmácia comunitária na Austrália, relativo à asma. 

Os utentes foram divididos em dois grupos de forma aleatória: o primeiro foi submetido a 3 consultas num 

período de 6 meses;  o segundo a 4 consultas no mesmo período, tendo ocorrido um follow-up 12 meses após a 

intervenção. Os outcomes medidos nesta intervenção foram: técnica inalatória, qualidade de vida, adesão à 

terapêutica, conhecimento sobre a doença e presença de um plano de ação para a doença, tendo ocorrido melhoria 

considerável do controlo da asma após a intervenção.17 

Seguidamente, V.Garcia – Cardenas et al. desempenhou um estudo com um horizonte temporal de 6 meses e 

com um design do tipo cluster randomized controlled trial (C – RCT). O objetivo era avaliar o impacto da 

intervenção farmacêutica no controlo da asma em indivíduos adultos no contexto de farmácia comunitária. Esta 

avaliação seguiu um protocolo que considerou a obtenção e manutenção do controlo da asma em utentes com 

valores suboptimizados devido a necessidades individuais relacionadas com o controlo da asma, à incorreta 

utilização dos inaladores e adesão à terapêutica. A intervenção revelou-se positiva com um aumento de 30.1% 

(p<0.001) no número de utentes com asma controlada após 6 meses, tendo sido utilizado o ACQ para a avaliação 

do controlo. Mais ainda, a intervenção resultou também num aumento na adesão à terapêutica de 40.3% 
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(p<0.001) e técnica inalatória a apresentar uma subida de 56,2% (p < 0.001) após esta intervenção. Note-se que 

não houve alterações significativas no grupo de controlo.18  

E. Mehuys et al. desenvolveu um estudo com um horizonte temporal de 6 meses do tipo RCT em 66 

farmácias comunitárias na Bélgica. Os utentes foram distribuídos, de forma aleatória, em dois grupos: grupo de 

controlo - aquele que recebeu o aconselhamento usual relativo à asma; grupo que recebeu a intervenção - 

principal foco na melhoria da técnica inalatória e da adesão à terapêutica, tendo sido igualmente utilizadas 

medidas educacionais relativas á medicação e grau de conhecimento da doença. O resultado principal foi o nível 

de controlo da asma com recurso aos resultados do questionário ACT, tendo-se obtido resultados positivos.19   

Outros cinco estudos, três utilizando um design do tipo RCT e dois  C-RCT, verificaram igualmente 

melhorias na percentagem de utentes com asma controlada após uma intervenção farmacêutica, utilizando 

critérios semelhantes.17,21,22,23,24 

3. Material e Métodos 

3.1 Tipo de Estudo  
Foi utilizado um tipo de estudo não-experimental com avaliação antes e após a intervenção. Este tipo de 

estudo não possui grupo de controlo, sendo que a medição dos parâmetros em estudo foi feita antes e depois da 

intervenção.  

3.2 Procedimento  
O estudo consistiu em duas visitas à FCC intercaladas por um intervalo mínimo de duas semanas entre o 

período de 03 de julho a 03 de agosto de 2017.  

Na visita inicial havia lugar a uma explicação breve mas exaustiva sobre o trabalho a ser desenvolvido, qual 

o papel do utente na participação do mesmo e os seus direitos e obrigações. Após este briefing foi assinada uma 

declaração de consentimento informado, individual para cada utente. 

Depois, procedeu-se à recolha dos dados pré-intervenção através de um formulário de preenchimento online 

utilizando a plataforma Google Forms, específico para as duas visitas agendadas. Estes foram agrupados em 4 

categorias distintas: dados sociodemográficos, dados de saúde e hábitos de vida, patologia e terapêutica 

farmacológica e dados objetivos. 

Os dados objetivos funcionaram como base para a intervenção uma vez que estavam contidos nestes os 

instrumentos utilizados para quantificar o controlo da Asma e da DPOC e, consequentemente, o impacto da 

intervenção nestes utentes. Estes foram divididos em quatro categorias:  

a) Conhecimento geral da doença – dados recolhidos através de um conjunto de questões administradas 

em entrevista através da adaptação do Asthma General Knowledge Questionaire for Adults (AGKQA) 

e Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ);23 

b) Avaliação da administração de medicamentos através da técnica inalatória (Anexo I);25,26 

c) Avaliação do Débito Expiratório Máximo Instantâneo (DEMI) nos doentes com Asma; 10,25 

d) Avaliação do nível de controlo da Asma e da DPOC com recurso ao inquérito Teste de Controlo da 

Asma (Asthma Control Test TM - ACT) nos utentes com Asma e Teste de Avaliação da DPOC (COPD 

Assessment Test TM) nos doentes com DPOC (Anexo II e III).10,12,25,26 



14	
	

Considerando o conhecimento geral da doença, a intervenção baseou-se em medidas educativas, tendo por 

base os resultados obtidos do questionário AGKQA e as áreas onde o utente demonstrou menor conhecimento.  

A intervenção relativa à correta utilização dos dispositivos consistiu na reaprendizagem da técnica inalatória 

correta, com especial atenção aos pontos em que o utente apresentou maiores dificuldades.  

A intervenção em que o DEMI foi utilizado surge em concomitância com o ACT -  verificar se o utente 

estava numa situação controlada ou não, reforçando possíveis medidas de evicção ou alteração de eventuais 

exacerbações. Em semelhança ao ACT para a DPOC foi utilizado o CAT com o mesmo objetivo, não tendo o 

DEMI qualquer aplicação na DPOC. 

 A segunda visita pretendeu analisar a eficácia da intervenção geral, repetindo a avaliação dos dados 

objetivos e analisando os dados obtidos. Foi feito um reforço nos parâmetros em que os utentes continuavam a 

demonstrar fragilidades.  

3.3 Instrumentos de Recolha de Dados 
3.3.1 Asthma Control Test TM  (ACT) 

Este teste foi desenvolvido como uma ferramenta de triagem simples e de rápida aplicação na prática clínica. 

Compreende cinco questões que avaliam as limitações de vida diária, dispneia, presença de sintomas noturnos, 

utilização de medicação de resgate e avaliação geral do controlo da asma ao longo das 4 semanas anteriores. As 

perguntas são obtidas a partir de 1 (pior) para o 5 (melhor) e o resultado de ACT é a soma das respostas com uma 

pontuação máxima de 25 pontos. É importante no acompanhamento e aconselhamento dos utentes identificar 

doentes cuja asma não é bem controlada, já que esses utentes exigem revisão do tratamento bem como avaliação 

de fatores de risco responsáveis para um controlo da asma insuficiente. 10,25 

3.3.2. COPD Assessment Test TM (CAT) 

Este teste é um questionário validado, curto (8 itens) e simples, desenvolvido para uso na prática clínica para 

avaliar o estado de saúde de doentes com DPOC. Apesar do pequeno número de itens componentes, abrange uma 

ampla gama de efeitos da DPOC na saúde dos doentes. Os estudos mostraram que é sensível às mudanças na 

doença e no tratamento, como reabilitação. O CAT é uma ferramenta específica para medir o impacto da DPOC 

nos doentes não fornecendo, por isso, co-morbilidades do doente. A implicação das pontuações CAT deve ser 

considerada em relação à gravidade da doença de um indivíduo. É recomendado que os doentes completem 

rotineiramente o questionário CAT a cada 2 ou 3 meses para detectar mudanças e tendências na pontuação do 

CAT.  

Uma vez que a DPOC é uma doença progressiva, um score alvo fixo para todos os pacientes não pode ser 

definido. É considerada significativa uma alteração de duas unidades. A diminuição progressiva de scores CAT 

pode ser sugestivo de um número superior de exacerbações face às relatadas, incorreta administração dos 

fármacos ou abandono terapêutico. Nesse sentido, deve ser revista a técnica de utilização do inalador e adesão à 

terapêutica.11,26 
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 3.4 Variáveis em Estudo 

3.4.1 Grau de conhecimentos sobre a patologia – avaliado aplicando o questionário adaptado do AGKQA e 

BCQK; 

  a)  Resultados do questionário antes da intervenção 

  b)  Resultados do questionário após a intervenção  

3.4.2 Adesão à terapêutica – avaliado por auto-reporte individual 

  a)   Resultados da adesão á terapêutica antes da intervenção  

  b)   Resultados da adesão á terapêutica depois da intervenção  

3.4.3 Utilização dos dispositivos terapêuticos – avaliado através de observação da técnica inalatória e 

resultado obtido na respetiva ficha de avaliação do dispositivo 

 a) Resultados da técnica inalatória   e utilização antes da intervenção 

 b) Resultados da técnica inalatória e utilização depois da intervenção  

3.4.4 Grau de controlo da patologia – avaliado através de questionários e determinação do DEMI  

 a) Asma – Resultado do questionário ACT antes da intervenção  

 b) Medição do DEMI antes da intervenção  

 c) Medição do DEMI depois da intervenção  

 d) DPOC – Resultado do questionário CAT antes da intervenção  

 3.5 População e amostra 
A população em estudo foram utentes da FCC, com idades superiores a 18 anos, diagnosticados com Asma ou  

DPOC, com a utilização ativa de pelo menos um medicamento para uma destas patologias e que recorriam 

frequentemente aos serviços da FCC.  A população foi identificada com recurso à base de dados da FCC através 

do sistema informático SIFARMA 2000.  

4. Resultados  

4.1. Caracterização sociodemográfica e hábitos de vida da amostra em  estudo  
No decorrer deste estudo foram recrutados 19 utentes que completaram a visita inicial e permitiram 

estabelecer a baseline deste trabalho. A segunda visita contou apenas com 11 utentes, não tendo comparecido 

nesta fase 8 utentes.  

4.1.1 Género, situação profissional  e  escolaridade  
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Pela análise dos gráficos 1,2 e 3, verifica-se que a maioria da população em estudo pertencia ao género 

feminino (12 participantes). Na sua generalidade, apresentam um grau de escolaridade reduzido, a maioria não 

terminou o ensino básico. Sobre a situação profissional, 74% dos entrevistados estão em situação profissional não 

ativa. A idade dos participantes esteve compreendida entre os 45 e os 82 anos, apresentando uma média de 61 

anos de idade.  

4.1.2  Patologia respiratória e hábitos tabágicos  
Existe um elevado grau de causalidade entre as doenças respiratórias e os hábitos tabágicos, sendo que 

sensivelmente metade dos participantes  (52,7%) declarou ser fumador ou ex-fumador.5,6,11,12,25 

Neste sentido, 15 utentes reportaram terem sido diagnosticados com Asma e 4 utentes afirmaram terem sido 

diagnosticados com DPOC. Deste total, 6 eram fumadores ativos e 4 eram ex-fumadores. Note-se que no grupo 

de utentes com DPOC,  3 eram ex-fumadores e 1 possuía hábitos tabágicos ativos, sendo os hábitos tabágicos o 

principal fator de risco para o desenvolvimento e agravamento desta patologia.4,26  

4.1.3 Exposição resultante de atividade profissional  
A atividade profissional  pode constituir um fator de risco  no desenvolvimento de doenças respiratórias.  

Na Asma, atividades laborais que se relacionam com a exposição a alérgenos (pelos de animais, exposição a 

pólenes e fungos exteriores, humidade, exercício intenso) podem constituir fatores de risco ocupacionais para o 

desencadeamento desta patologia. No caso da DPOC, o fumo proveniente da combustão de matéria orgânica e a  

exposição a partículas aéreas nocivas são as principais causas de risco ocupacional. 25,26  

No sentido de desenvolver estratégias de evicção foi importante perceber se estes fatores estavam presentes 

na população, tendo-se verificado que cerca de metade dos utentes (9) reportavam estar ou terem estado expostos 

a algum fator de risco resultante da sua atividade laboral (tabela 1).  

 

Fatores de risco identificados e exposição ocupacional associada 

Patologia Fator de risco Atividade 

   

Asma Pó Indústria téxtil 

Asma Solventes orgânicos (decapantes) Construção-civil 

Asma Solventes orgânicos (desengordurantes) Restauração 

Asma 

Asma 

Produtos químicos irritantes (soda cáustica) 

Pó, humidade 

Limpeza 

Armazém 

Asma 

Asma 

Asma 

DPOC 

Produtos de limpeza irritantes (lixívia) 

Produtos de limpeza irritantes 

Pó, Poeiras 

Poeiras, partículas livres rochosas (sílica) 

Limpeza 

Limpeza 

Construção-civil 

Construção-civil 

	 	 	
	 	 	
Tabela 1 - Fatores de risco identificados e exposição ocupacional associada sendo possível observar a presença de várias 
atividades laborais na área da construção civil e de limpeza que podem potenciar exacerbações da Asma e DPOC.   
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Gráfico 5 -  Conhecimento da etiologia da doença antes e 
depois da intervenção em cada indivíduo que integrou a 
amostra.	

	

Gráfico 4 -  Conhecimento da etiologia da doença antes e 
depois da intervenção de acordo com os números de 
participantes que integram cada nível: pouco, algum e 
demonstra conhecimento (antes e depois da intervenção).	
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4.2 Caracterização da amostra quanto às variáveis  do estudo  

4.2.1. Grau  de conhecimento sobre a patologia  

A literacia relativa à doença é considerada como um fator preponderante para o sucesso de qualquer 

estratégia relacionada com a manutenção, controlo e tratamento, existindo diversos programas em curso - 

inclusive no SNS - de forma a potenciá-la.27 No entanto, medidas educativas estritamente informativas 

(informação fornecida ao doente, sem um contexto estratégico e de compromisso assente na relação doente-

profissional de saúde) são descritas na literatura como pouco efetivas. Assim, a estratégia utilizada neste estudo 

passou pela promoção de autocuidados, através de uma abordagem estruturada e personalizada, tendo o 

aconselhamento ocorrido nas áreas em que o utente demonstrou mais dificuldades ou maior interesse. Numa 

tentativa de não só dotar o utente de mais conhecimento, mas também para reforçar medidas potenciadoras no 

controlo destas DRC.  
A análise teve em consideração quatro áreas funcionais: Etiologia, Fisiopatologia, Terapêutica e Medidas de 

prevenção na Asma e DPOC, através da adaptação do questionário AGKQA para a Asma e o BCKQ para a 

DPOC. 11,24 As respostas foram agrupadas em três níveis: a) demonstra pouco conhecimento (<50% das respostas 

corretas); b) demonstra algum conhecimento (>50% e < 80% das respostas corretas); c) demonstra conhecimento 

(≥80% das respostas corretas). 

a) Conhecimento sobre a Etiologia antes e depois da intervenção 
Recorrendo à análise dos gráficos 4 e 5, verifica-se que a maioria dos participantes encontra-se no nível 

intermédio de conhecimento depois da intervenção face à etiologia da doença. Mais ainda, se considerarmos a 

evolução individual, verificamos  que nos 11 participantes que estiveram presentes depois da intervenção, não 

houve alterações significativas no seu conhecimento relativo a este parâmetro, tendo havido um participante que 

obteve valores inferiores na avaliação depois da intervenção.  	
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Gráfico 7 -  Conhecimento relativo à fisiopatologia da doença antes e depois da 
intervenção em cada indivíduo que integrou a amostra.	

Gráfico 6 -  Conhecimento sobre a fisiopatologia da doença antes e depois da intervenção de acordo com os números de participantes que 
integram cada nível: pouco, algum e demonstra conhecimento (antes e depois da intervenção).	

b) Conhecimento sobre a Fisiopatologia antes e depois da intervenção 
De acordo com os gráficos 6 e 7,  a maioria dos participantes pertence ao grupo intermédio de conhecimento 

depois da intervenção no que diz respeito ao conhecimento sobre a fisiopatologia da doença. Verificou-se uma 

evolução positiva neste parâmetro, na maioria dos participantes que estiveram presentes depois da intervenção.  

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Conhecimento sobre a Terapêutica antes e depois da intervenção 

Considerando este tópico, atenta-se que os participantes se dividem entre o grupo do pouco conhecimento e  

grupo intermédio de conhecimento, no que diz respeito à terapêutica utilizada na sua patologia depois da 

intervenção. Nos 11 participantes  que estiveram presentes antes e depois da intervenção, houve uma ligeira 

melhoria no seu conhecimento relativo a este parâmetro, tendo um participante obtido valores  inferiores de 

conhecimento depois da intervenção. Os dados relativos a este ponto expressam-se nos gráficos 8 e 9.   
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Gráfico 8 -  Conhecimento sobre a terapêutica antes e depois da intervenção de acordo com os números de 
participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra conhecimento (antes e depois da intervenção).	
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Gráfico 9 -  Conhecimento relativo à terapêutica antes e depois da intervenção em cada 
indivíduo que integrou a amostra.	
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d) Conhecimento de medidas de prevenção antes e depois da intervenção  
A avaliação do conhecimento de medidas preventivas foi feita recorrendo a uma escala distinta das 

apresentadas anteriormente. Foi considerado para este parâmetro o “conhece pelo menos uma medida” como o 

nível mínimo de conhecimento, o “conhece mais que uma e menos que três medidas” como o nível intermédio e 

o “conhecer mais do que três medidas” como o nível de conhecimento superior. Tratando-se de uma área de 

difícil quantificação e não abrangida pelos inquéritos que serviram de base, optou-se por este método mais 

empírico. Verificou-se que a maioria da amostra estava compreendida entre o nível de pouco conhecimento e 

algum conhecimento antes da intervenção, sendo que depois da intervenção a maioria atingiu o nível intermédio 

(gráfico 10).  

Considerando a evolução, nos 11 participantes que estiveram presentes ao longo do estudo, afere-se que 

ocorreram alterações positivas mínimas relativamente a este parâmetro, sendo que dois participantes, obtiveram 

níveis de conhecimento inferiores depois da intervenção (gráfico 11).  
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Gráfico 10 -  Conhecimento sobre medidas preventivas antes e depois da intervenção de acordo com 
os números de participantes que integram cada nível: pouco, algum e demonstra conhecimento (antes 
e depois da intervenção).	
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Gráfico 11 -  Conhecimento relativo a medidas preventivas antes e depois da intervenção em cada 
indivíduo que integrou a amostra	

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	   

 

e) Conhecimento geral da doença antes e depois da intervenção  
O conhecimento geral da intervenção foi obtido através de uma  média ponderada entre os diversos 

parâmetros, antes e depois da intervenção. Assim, considerando a amostra no agregado do conhecimento obtido, 

houve um aumento no conhecimento dos participantes em relação à sua doença, tendo antes da intervenção 

apresentado um valor de 42,93% e depois da intervenção apresentando um valor de 56,06%. Embora acredite que 

esta intervenção tenha contribuído para este aumento, se considerarmos a evolução a nível individual, 

verificamos  que 4 dos 11 participante que estiveram presentes antes e depois da intervenção, obtiveram valores  

inferiores de conhecimento comparando os dois momentos (gráfico 13). Desta forma, não é possível verificar se o 

aumento nos restantes participantes é devido à intervenção ou devido a outros fatores alheios à mesma (gráfico 

12 e 13). 
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4.2.2 Adesão à terapêutica  
Atualmente, existe um arsenal terapêutico variado e efetivo para o tratamento de DRC, como é o caso da 

Asma e DPOC. Não obstante, a adesão à terapêutica constitui um problema, uma vez que “os  medicamentos só 

atuam, nos doentes que os  tomam” ( C. Everett Koop, US Surgeon General, 1985).  
Uma baixa adesão à terapêutica é muitas vezes definida como a incapacidade do doente em seguir o regime 

terapêutico, falhando mais de 80% das tomas,  não aderindo assim à terapêutica. Contudo esta definição, não têm 

em linha de conta as diversas dimensões que a afetam: fatores demográficos, sociais e económicos; à doença e ao 

regime terapêutico prescrito e à relação do doente com os profissionais de saúde. 5,6,11,27 

Desta forma, uma definição mais abrangente de adesão à terapêutica pode ser utilizada surgindo “quando o 

comportamento do paciente não coincide com as recomendações do médico ou de outro profissional de saúde, 

não se circunscrevendo a definição do conceito apenas a desvios na aplicação do regime terapêutico tal como foi 

prescrito, mas também ao facto de não seguir as indicações relativas a alterações nos hábitos de saúde e estilos de 
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Gráfico 12 -  Conhecimento geral em agregado antes e depois da intervenção de 
acordo com os números de participantes que integram a amostra	

Gráfico 13 -  Conhecimento geral antes e depois da intervenção de acordo avaliado 
para cada indivíduo que integrou a amostra 	
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Gráfico 14 -  Avaliação da adesão à terapêutica antes e depois da intervenção de acordo com os 
números de participantes que integram cada nível descrito (antes e depois da intervenção).	

	

vida no sentido de adoptar práticas saudáveis, bem como não comparecer a consultas médicas previamente 

marcadas ou não realizar exames complementares de diagnóstico”. 28 

No caso da Asma e DPOC, a adesão à terapêutica possui contornos distintos, uma vez que o doente para 

aderir à terapêutica necessita de utilizar corretamente um dispositivo inalatório, o que muitas vezes é dependente 

da vontade ou dos hábitos de saúde do doente. Este motivo contribui em parte, para o panorama dos doentes com 

Asma e DPOC apresentarem níveis de adesão à terapêutica inferiores quando comparados a doentes com outras 

doenças crónicas, cujo tratamento não depende da utilização de um dispositivo. 5,6,27 

Pelas características de envolvimento multifatorial, a intervenção neste tópico teve em consideração  medidas 

educativas avaliados caso a caso, em função do participante do estudo. Foi considerada a percepção do doente em 

relação ao seu tratamento, o grau de satisfação do doente em relação ao tratamento da sua doença ( dificuldade de 

utilização do inalador, constrangimentos à utilização, relação com o profissional de saúde e motivos que o 

impediam de aderir tratamento). Note-se que as  medidas associadas à utilização propriamente dita dos 

inaladores, foram avaliadas separadamente por ser uma intervenção mais complexa, embora estejam associadas 

diretamente com a adesão  á terapêutica.  

A quantificação desta avaliação foi feita tendo em conta as respostas em 5 níveis distintos: “Não toma/Parou 

de tomar por sua iniciativa”; ”Não segue a posologia prescrita”; ”Por vezes esquece (< 2 tomas  por semana); 

”Por vezes esquece (> 3 tomas por semana)”;  “Não esquece/toma sempre”.  

a) Adesão à terapêutica antes e depois da intervenção  

Pode-se constatar pelo gráfico 14 e 15, que a maioria dos participantes afirma aderir à terapêutica (superior a 

80% das  tomas)  conforme o previsto. Relativamente, à variação antes e depois da intervenção com base em 

medidas educativas, verifica-se uma melhoria relevante. No entanto, é visível que dois participantes reportam 

terem diminuído os seus níveis de adesão à terapêutica depois da intervenção.  
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Gráfico 15 -  Avaliação da adesão à terapêutica antes e depois da intervenção para cada 
indivíduo que integrou a amostra (antes e depois da intervenção).	

 

 

 

 

 

 

 
4.2.3 Utilização dos dispositivos terapêuticos 

Os medicamentos broncodilatadores e corticoesteróides inalados desempenham um papel central na 

manutenção e controlo da Asma e da DPOC, sendo que a via principal de administração destes medicamentos é a 

inalatória, o que requer um dispositivo inalatório.  Estes podem ser divididos em três categorias: inaladores 

pressurizados de dose calibrada (pMDI), inaladores de pó seco (DPI) e inaladores de névoa  suave (SMI), sendo 

que cada uma destas categorias possui indicações clínicas, vantagens e desvantagens. Mais ainda, dentro de cada 

uma das categorias existe uma multiplicidade de dispositivos em que os seus sistemas necessitam de uma técnica 

inalatória muitas vezes distinta entre eles.5,6, 30  

Os pMDI são dispositivos de pequenas dimensões pressurizados, que libertam uma dose fixa de fármaco 

(podendo existir sobre a forma de associações de fármacos) e propelente através de uma válvula de dose 

calibrada. São contidos dentro de uma pequena embalagem (canister) estanque e inviolável. Alguns dispositivos 

possuem  indicação de doses, sendo que outros possuem apenas referência ao número total de doses, o que pode 

ser um problema para o doente. O principal fator para a deposição pulmonar de fármaco é a técnica inalatória 

correta. 5,6,29 

Os inaladores de pó seco são  igualmente pequenos, discretos, facilmente transportáveis e ativados pela 

inspiração, sendo que a maioria contém fármacos sob a forma micronizada, com  excipientes de maiores 

dimensões que evitam a agregação, aumentam o fluxo e ajudam a dispersão  (frequentemente a lactose). Nesta 

categoria, existe um  fator diferencial importante – a necessidade de inspiração profunda e inalação rápida, 

forçada e constante, de forma a garantir a deposição do fármaco no pulmão. Estes subdividem-se ainda em  

unidose (fármaco apresenta-se na forma farmacêutica de cápsula, que é perfurada ou partida libertando o pó antes 

da inalação) ou multidose  (podem apresentar o fármaco em  doses individualizadas, armazenadas no próprio 

dispositivo).5,6,29 

Mais recentemente, surgiram  os dispositivos SMI, com a forma de um  cilindro e indicador de doses, que 

funciona por código de cores em função da quantidade disponível no dispositivo (verde a vermelho) e que 

possuem  uma solução para nebulização , que gera uma “névoa” de aerossol. Esta nuvem  é libertada de forma 

lenta e com maior duração,  comparativamente aos dispositivos anteriores, melhorando a quantidade de fármaco 

que é depositada nos pulmões do doente.5,6,29 
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Seguidamente, é possível  comparar  estes dispositivos em função das suas vantagens e desvantagens. Os 

pMDI são aqueles com custo mais baixo, sempre prontos a ser utilizados. São também os que apresentam uma 

maior dificuldade na coordenação mão-pulmão, o que leva a uma elevada deposição na orofaringe.  

Os DPI não necessitam de coordenação inspiratória uma vez que são ativadas pela própria inspiração. 

Contudo, é necessário um débito inspiratório superior a 30 L/min, requerendo  uma inspiração ativa, o que para 

um doente com DPOC é muitas vezes inatingível, especialmente nos estádios mais avançados da  doença.  

Por fim, os SMI agregam o melhor de ambas as classes referidas anteriormente: apresentam maior facilidade 

de  coordenação inspiração – acionamento, sem necessidade de fluxo inspiratório elevado, maior deposição 

pulmonar e menor deposição na orofaringe, sendo particularmente interessantes para o tratamento da DPOC. No 

entanto, são os mais caros, o que pode condicionar o acesso dos doentes a este dispositivo e existem ainda poucos 

dispositivos no mercado.5,6,29 

Tendo isto em consideração, não foi objetivo desde trabalho, verificar qual o melhor  dispositivo inalatório 

para cada participante, a partir do levantamento dos fármacos disponíveis em Portugal (tabela 2), apesar de 

reconhecer que existem vantagens clara na utilização de determinados dispositivos, para determinados doentes 

(tabela 3). Neste sentido, procurei verificar se os participantes estariam a efetuar a técnica correta para cada 

dispositivo, dado que este é o principal fator para o sucesso da terapêutica, assumindo que cada dispositivo seria 

capaz de gerar resultados clínicos positivos, se a técnica inalatória fosse corretamente executada.5,6,29 

 

Fármacos disponíveis em Portugal, de acordo com a DCI, classe e tipo de dispositivo em 2017 

Classe Dispositivo Fármacos (DCI) Tipo 

   
 Beclometasona pMDI 
 Beclometasona + Formoterol pMDI 
 Budesonida pMDI 
 Fluticasona pMDI 

pMDI Fluticasona + Salmeterol pMDI 
 Fluticasona + Formoterol  

 Formoterol pMDI 
 Ipatrópio pMDI 
 Ipatrópio + Feneterol pMDI 
 Salbutamol pMDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmeterol 
 
 
 

Fomoterol  
Budesonida 
Indicaterol  
Brometo glicopirrónio 
Brometo  glicopirrónio + Indicaterol  
Brometo de Tiotropio  
Salmeterol  
Proprionato de fluticasona  
Proprionato de fluticasona + salmeterol  
Budesonida  

pMDI 
 
 
 

Aerolizer  
Aerolizer  
Breezhaler  
Breezhaler  
Breezhaler  
Handihaler  
Accuhaler/Diskus  
Accuhaler/Diskus 
Accuhaler/Diskus 
Clickhaler  
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DPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMI 
 

Budesonida + fumarato de formoterol  
Furoato de fluticasona + Vilanterol  
Brometo de umeclidínio + Vilanterol  
Fluticasona  + Salmeterol  
Brometo de aclídinio  
Brometo de aclídinio + Formoterol  
Salbutamol  
Formoterol  
Budesonida  
Budesonida + Formoterol   
Terbutalina 
Formoterol  
Budesonida 
Budesonida + Formoterol  
Mometasona  

 
 

Brometo de tiotróprio  
Oladaterol  
Tiotróprio + Oladaterol  

Easyhaler  
Ellipta 
Ellipta  
Forspiro  
Genuair  
Genuair  
Novolizer  
Novolizer  
Novolizer  
Spiromax  
Turbohaler  
Turbohaler  
Turbohaler  
Turbohaler  
Twisthaler  

 
 

SMI  
SMI 
SMI  

   
Tabela 2 - Fármacos disponíveis em Portugal, de acordo com a DCI, classe e tipo de dispositivo em 2017. Adaptado de 
Aguiar, R et al Terapêutica inalatória: Técnicas de inalação e dispositivos inalatórios.  
 

Fármacos identificados no estudo, de acordo com o tipo de dispositivo, DCI e frequência  

Tipo	de	dispositivo		 Fármaco	(DCI)	 Frequência		
	 	 	
Ellipta Furoato de fluticasona + Vilanterol  1 (5,3%) 
Turbohaler  Budesonida + Formoterol  4(21,1%) 
Diskus Proprionato de fluticasona + salmeterol  2(10,5%) 
Breezhaler  Brometo  glicopirrónio + Indicaterol  1(5,3%) 
pMDI Salbutamol 1(5,3%) 
Spiromax Budesonida + Formoterol        1(5,3%) 
Ellipta + Turbohaler Furoato de fluticasona + Vilanterol / Terbutalina  1(5,3%) 
Turbohaler + pMDI Budesonida + Formoterol / Salbutamol 4(21,1%) 
Ellipta + SMI  Brometo de umeclidínio + Vilanterol / Brometo 

de tiotróprio  
1(5,3%) 

Genuair + Turbohaler  Brometo de aclídinio + Formoterol / Terbutalina 1(5,3%) 
Diskus + pMDI Proprionato de fluticasona + salmeterol / 

Salbutamol 
1(5,3%) 

	 	 	
Tabela	3	-	Fármacos identificados no estudo, de acordo com o tipo de dispositivo, DCI e frequência, sendo 
representativa de todos os indivíduos envolvidos na amostra.	
	
a) Avaliação da técnica inalatória com recurso aos dispositivos antes e depois da intervenção 

Podemos constar pelo gráfico 16 e 17, que a maioria dos participantes após a intervenção se situa no nível da 
técnica inalatória correta.  Este parâmetro, aparenta ser aquele em que foram produzidos os melhores resultados.  
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Gráfico 16 -  Avaliação da técnica inalatório antes e depois 
da intervenção de acordo com os números de participantes 
que integram cada nível descrito.	

	

Gráfico 17 -  Avaliação da técnica inalatória antes e depois da intervenção para cada 
indivíduo que integrou a amostra.	
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4.2.4. Grau de controlo da patologia – avaliado através de questionários e determinação do 

Débito Expiratório Máximo  Instantâneo  

4.2.4.1 Asma  
 a) ACT  

Como referido anteriormente, o ACT é uma ferramenta de triagem simples e de rápida aplicação na prática 

clínica,  permitindo avaliar o controlo da Asma. Desta forma, obtém-se três situações possíveis: pontuação igual a 

25 pontos (controlo total); 20 – 24 pontos (bem controlada nas últimas 4 semanas,  mas não esteve totalmente 

controlada); inferior a 20 pontos (não controlada nas últimas quatro semanas)  podendo ser necessário novas 

recomendações relativas ao plano de ação de forma a ajudar a melhorar o controlo da asma.  

b) DEMI  

O débito expiratório máximo instantâneo (DEMI) foi medido com recurso a um dispositivo simples - o 

debitómetro (peakflow meter) que mede a velocidade com que o ar circula nas vias aéreas durante uma expiração 

forçada (L/min).6,25 

Esta determinação é particularmente importante para o doente com Asma uma vez que as exacerbações não 

acontecem de forma instantânea, existindo sintomas que vão aparecendo de forma insidiosa e que muitas vezes o 

doente tem dificuldade em reconhecer. Assim, os valores de DEMI diminuem antes da exacerbação, o que pode 
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ser um indicador de necessidade de ajuste da terapêutica, minimizando o impacto das exacerbações na saúde do 

doente.6,25 

O DEMI permite verificar a resposta ao tratamento durante uma exacerbação, diagnosticar a asma 

ocupacional ou a asma induzida pelo exercício e determinar a gravidade da asma. Este parâmetro pode ser 

calculado de duas formas: com recurso a uma tabela fornecida com o debitómetro e em que os valores são 

calculados de acordo com a altura, género e idade do doente ou aplicando a fórmula: DEMI previsto (L/min) = 

[altura(cm) - 80] x 5, sendo que o valor obtido é apenas indicativo (valor teórico). 

Idealmente, o valor pessoal previsto (real) é aquele que deve ser considerado, sendo este obtido registando os 

valores de DEMI durante duas semanas, duas vezes  por dia, de manhã e à noite, estando o doente assintomático, 

sendo que o melhor valor obtido é o seu máximo pessoal, devendo ser avaliado periodicamente.  

No desenvolvimento deste trabalho, por impossibilidade de obtenção do valor pessoal previsto, considerou-

se o valor teórico, medido de acordo com a tabela fornecida em conjunto com o debitómetro, antes e depois das 

intervenções e estimou-se de forma concordante, em  que zona estaria o utente inserido (inferior a  50%, entre os 

50 e os  80% e os 80  a  100%). 

Os resultados obtidos podem ser interpretados de três maneiras distintas: valores inferiores a 50% do melhor 

valor pessoal de DEMI obtido pelo doente, pode indicar que o doente se encontra em exacerbação plena, pelo que 

necessitará de cumprir a sua terapêutica para este efeito (zona vermelha); no caso intermédio entre os 50 e 80% 

do melhor valor pessoal, pode indicar que o doente se encontra na iminência de uma exacerbação e pode precisar 

de ajuste na terapêutica (zona amarela). Por fim, entre 80 e os 100% do melhor valor pessoal indicam que a asma 

está controlada podendo o doente seguir o plano terapêutico com confiança (zona verde) (tabela 4 e 5). 

Devido às limitações do estudo, o que levou a uma elevada incerteza face à avaliação de risco, os valores do 

DEMI foram comparados com o ACT  antes da intervenção. 

 

Avaliação do controlo da Asma com recurso ao ACT 
Participante Valor ACT Categoria 
   
1 20 Bem controlada 
2 25 Controlo total  
4  25 Controlo total  
5 25 Controlo total  
6 16 Não controlada  
8    19 Não controlada 
9 19 Não controlada 
10 25 Controlo total  
11 19 Não controlada 
12 11 Não controlada 
13 
14 
17 
18 
19 

21 
25 
25 
16 
16 

Bem controlada 
Controlo total  
Controlo total  
Não controlada 
Não controlada 

	 	 	
Tabela 4 - Avaliação do controlo da Asma com recurso ao ACT – Pela averiguação da tabela, denotam-se os diferentes 
níveis de controlo da asma: não controlada, bem controlada e controlo total.  
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 Avaliação do Débito Expiratório Máximo Instantâneo, antes e depois da intervenção, tendo em conta o DEMI 
teórico e o DEMI real, a sua evolução e a concordância entre o ACT e o DEMI.   

Participantes DEMI 
Teórico 

DEMI Real 
Antes (%) Zona DEMI Real 

Depois (%) Zona Evolução 
(%) 

Concordância 
ACT + DEMI 

        
1 340 74 Amarela 59 Amarela -15 Concordante 
2 420 95 Verde 95 Verde 0 Concordante 
4 300 47 Vermelha 50 Amarela +3 Discordante 
5 440 73 Amarela 80 Verde +7 Discordante 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
19 

540 
330 
430 
400 
410 
430 
390 
380 
400 
410 
430 

93 
55 
70 
68 
73 
35 
64 
39 

138* 
49 
58 

Verde 
Amarela 
Amarela 
Amarela 
Amarela 

Vermelha 
Amarela 

Vermelha 
Verde  

Vermelha 
Amarela 

- 
- 

81 
- 

83 
- 
- 

39 
- 

37 
58 

- 
- 

Verde 
- 

Verde 
- 
- 

Vermelha 
- 

Vermelha 
Amarela 

- 
- 

+11 
 

+10 
 
 

0 
- 

-12 
0 

Discordante 
Discordante 
Discordante  
Discordante  
Discordante 
Concordante  
Concordante  
Discordante  
Concordante  
Concordante  
Discordante  

 
*Valor superior ao previsto pela escala 

    

        
Tabela 5 - Avaliação do Débito Expiratório Máximo Instantâneo, antes e depois da intervenção, tendo em conta o DEMI 
teórico e o DEMI real, a sua evolução e a concordância entre o ACT e o DEMI, afirmando-se na leitura da última coluna se 
existe concordância ou discordância entre ambas as variáveis consideradas.  
 

Assim, considerando o grau de controlo da patologia é possível aferir que existiu uma evolução favorável para 

4 dos participantes depois da intervenção, sendo que 3 mantiveram o seu grau de controlo e 2 apresentaram 

valores inferiores depois da intervenção. Contudo, é visível que a maioria dos utentes tem dificuldade em 

reconhecer o controlo da sua doença, uma vez que o ACT (medida auto-reportada) apresentou resultados  

discordantes com o DEMI na maioria dos  utentes  (9).  

 

4.2.4.2 DPOC 
a) CAT  

Este teste é um questionário validado, curto (8 itens) e simples, desenvolvido para uso na prática clínica para 

avaliar o estado de saúde de doentes com DPOC, conforme referido anteriormente (tabela 6).  
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Interpretação dos resultados do CAT considerando o contexto clínico geral  
 
Score 
CAT 

Nível de 
impacto 

Contexto Clínico 
Geral 

	 	 	
>30 Muito 

alto  
A doença impede o doente de fazer tudo aquilo que a se propõe fazer, o 

sentimento de mal-estar é constante. Incapacidade de executar tarefas básicas 

como tomar banho, sair de casa ou trabalhos domésticos. Geralmente, implica a 

permanência em repouso, sendo que o sentimento de invalidez é bastante 

significativo. 

  
  
  
  
  
   
>20 Alto  A DPOC impede o doente de fazer a maioria das coisas que o doente se propõe a 

fazer. Incapacidade de andar distâncias curtas, tomar banho ou vestir-se sem ficar 

sem fôlego. A fala é apresenta-se condicionada e a tosse perturba o sono destes 

doentes na maioria das noites. Estes sentem que o exercício não é seguro e tudo o 

que façam parece requerer muito esforço. 

 

A DPOC assume-se como o principal problema na vida destes doentes. A 

sensação de mal-estar generalizada está presente várias vezes por semana, com 

tosse e expectoração frequente, tendo uma a duas exacerbações ao ano. 

Apresentam falta de ar a maioria dos dias, tendo dificuldades em executar tarefas 

como subir escadas 

 

A maior parte dos dias são assintomáticos, podendo a DPOC causar  alguns 

problemas e parar o doente nas suas atividades diárias. Geralmente, apresentam 

tosse várias vezes por semana, ficando com falta de ar em situações de exercício 

físico (desportos, jogos, cargas pesadas). Estes doentes ficam facilmente ofegantes 

e cansados 

 
 
 
 
 
 
 
 
10-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
<10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baixo 
 
 
 

	 	 	
Tabela 6 - Interpretação dos resultados do CAT considerando o contexto clínico geral Adaptado de CAT – COPD Assessment 
Test. Acessível em: http://www.catestonline.org/ 
 

Participantes	 Score	do	CAT	 Nível	de	Impacto	 Utilização	dos	
inaladores	

3 19 Médio Incorrecta 
7 23 Alto Incorrecta 

15 19 Médio Correcta 
16 28 Alto Incorrecta 

	 	 	 	
Tabela 7 - Resultados obtido pelos participantes com DPOC no CAT e comparação com a utilização correcta dos  inaladores 
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É visível pelo apresentado na tabela 7 que a maioria dos participantes com DPOC não se encontram 

controlados, tendo ainda uma grande margem para melhoria. Por exemplo, antes da intervenção apenas um 

participante executava a técnica de inalação corretamente, sendo uma das principais condicionantes para o 

sucesso da terapêutica.  

 

5. Discussão  
Independentemente da existência de um arsenal terapêutico variado e efetivo para a Asma e a DPOC, foi 

possível verificar que muitos doentes não conseguem atingir os objetivos terapêuticos. Esta problemática é 

particularmente importante no desenvolvimento de estratégias que permitam garantir melhores resultados na sua 

saúde e consequente qualidade de vida, mas também na melhor otimização de recursos escassos para o SNS.  

De forma a definir intervenções em saúde, é necessário conhecer a frequência e o estado de controlo, muito 

em particular, destas patologias crónicas. Assim, da amostra observada, faço as seguintes considerações 

socioeconómicas: utentes com baixa escolaridade, idade média de 61 anos, hábitos tabágicos no passado ou no 

presente e muitas vezes com uma atividade profissional capaz de ser um factor contributivo para o 

desenvolvimento ou agravamento destas patologias.  

Considerando os inquéritos efetuados para avaliar o controlo da Asma e DPOC, verificou-se que a maioria 

dos participantes não conseguiam atingir os objetivos terapêuticos pelo que poderia existir uma relação entre as 

condições sociodemográficas e o sucesso no controlo destas DRC. De facto, este tema é relativamente consensual 

na literatura científica, nacional e internacional. Em 2010, foi desenvolvido o Inquérito Nacional  de Controlo da 

Asma (INCA) pela Direção Geral de Saúde. Este pretendia estimar a proporção de indivíduos com asma 

controlada e a variação existente de acordo com o contexto sociodemográfico. Os resultados reportaram que 

apenas 57% dos portugueses têm asma controlada, sendo que 41% de todos os asmáticos atingem os objetivos 

clínicos previstos pela GINA. Mais ainda, este inquérito pôs em evidência que os doentes com idades mais 

avançadas e de estratos sócio-educacionais mais baixos eram os que apresentavam piores resultados clínicos. Os 

hábitos tabágicos e estilo de vida também foram analisados, tendo-se verificado que 40.6% dos fumadores e 

40.4% dos ex-fumadores apresentavam a asma  não controlada, havendo também uma relação diretamente 

proporcional entre o controlo ineficaz da asma e o aumento do Índice de Massa Corporal. 31 

O efeito das condições sociodemográficas nos doentes com DPOC, não se encontra tão extensivamente 

estudado na população portuguesa. No entanto, é possível estabelecer um paralelismo no que foi anteriormente 

referido, sendo consensual que quanto menores forem as condições sociodemográficas de um doente, mais difícil 

será atingir os objetivos clínicos e  farmacoterapêuticos. 5,7,25 

A intervenção farmacêutica nestas patologias assenta na informação e aconselhamento aos doentes, na 

promoção da adesão à terapêutica, na correta utilização dos dispositivos inalatórios e no reforço da cessação 

tabágica e adopção de hábitos de vida saudáveis.  

Neste  sentido, se considerarmos as medidas educativas utilizadas no presente estudo no sentido de aumentar 

a literacia referente à patologia de cada participante, verifica-se que o impacto obtido embora positivo, não foi tão 

eficaz quanto o esperado, tendo o conhecimento geral dos participantes aumentado de 42,93% para  56,06%. 
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depois da intervenção.  As medidas educativas tendem a ser  mais eficazes quando é estabelecido um 

compromisso entre o profissional de saúde e o doente, sendo que medidas exclusivamente informativas, 

apresentam piores resultados. Tendo conhecimento deste facto, tentei desenvolver uma abordagem que 

potenciasse os autocuidados do doente, através do conhecimento da sua doença. 5,6 

Uma das hipóteses para a falta de eficácia da intervenção pode ser a natureza multifatorial desta intervenção 

aliada ao tempo necessário para a sua execução. Durante as entrevistas eram abrangidos vários tópicos, o que 

pode ter afetado a capacidade de retenção de conhecimento por parte do utente. A inexistência de um plano 

escrito que o doente pudesse posteriormente rever em casa, pode também ter sido uma causa para os resultados 

obtidos, pois apesar de as medidas informativas terem piores resultados, funcionam adequadamente como 

complemento à literacia em saúde. 5,6 

A adesão à terapêutica é um fenómeno complexo, aos quais se associam fatores farmacológicos e não-

farmacológicos. Por um lado, pode-se considerar as dificuldades com os dispositivos inalatórios, a polimedicação 

e os regimes terapêuticos complexos, os efeitos secundários, o custo dos medicamentos e a dificuldade no acesso 

a cuidados de saúde, por exemplo, a distância à farmácia. Por outro, a falta de conhecimento ou instruções sobre 

como utilizar a sua medicação, a relação doente–profissional de saúde, medos ou constrangimentos em relação à 

doença ou à terapêutica, a percepção da doença subestimando a sua severidade, fatores culturais ou religiosos, 

esquecimento, entre outros. 5,6 

Desta forma, procurei desenvolver uma intervenção que se dirigisse aos factores farmacológicos e não 

farmacológicos, de modo a optimizar a adesão à terapêutica como garantia de melhor qualidade de vida para o 

doente. Considerando as medidas educativas, os resultados obtidos permitiram verificar que ocorreu uma 

melhoria considerável na adesão dos utentes à terapêutica. No entanto, este parâmetro foi medido através de auto-

reporte, pelo que a sua quantificação é falível e é descrito na literatura uma sobrevalorização importante por parte 

dos doentes aos questionários relativos a este tema. Assim, existe um elevado grau de incerteza associado a esta 

intervenção. 5,6 

Seguidamente, a reeducação para a utilização do dispositivo inalatório foi a medida que se evidenciou mais 

efetiva. Acredito que a razão para o maior sucesso desta intervenção se deve à memória “mecânica”  associada ao 

processo, uma vez que os utentes tiveram a oportunidade de rever cada passo necessário com um dispositivo 

inalatório educacional. Para além disso,  a entrega de um panfleto educativo (anexo IV) com os diversos passos 

referentes ao seu dispositivo e o horizonte temporal da intervenção – duas semanas – foram fatores importantes 

que contribuíram para os bons resultados atingidos. Desta forma, infere-se que esta intervenção em particular 

demonstrou ser efetiva na população a curto prazo.  

Sobre o grau de controlo destas doenças, a percepção do doente (dificuldade em utilizar o inalador, 

constrangimentos relacionados com a doença, relação com o profissional de saúde e outros motivos que 

condicionem o controlo da doença)  em relação à sua doença e aos objetivos terapêuticos, muitas vezes não estão 

enquadradas. Foi possível verificar que muitos doentes, particularmente com asma, acreditavam ter a sua doença 

controlada o que na prática não era concordante com os resultados evidenciados pelo DEMI. Este facto revela a 

importância de intervenções deste tipo, pois o sucesso terapêutico será condicionado caso o doente não consiga 

reconhecer os fatores que afetam o controlo da sua doença.  
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Por  fim, não é possível concluir se os resultados obtidos foram devido à intervenção ou devido a fatores 

alheios, porque estes não se revelaram estatisticamente significativos. Além disso em alguns parâmetros houve 

resultados inferiores depois da intervenção em comparação aos dados obtidos para a baseline.  

6. Conclusão  
A presente intervenção farmacêutica de curta duração no controlo da Asma e da DPOC, apesar de ter 

produzido algumas melhorias, nomeadamente ao nível do conhecimento da doença e da reeducação para os 

dispositivos inalatórios,  não permite concluir a sua eficácia no controlo destas doenças. 

 

B –  “A Farmácia mudou o Bar”  
A FCC possui  uma política de responsabilidade social  bastante ativa e enraizada, como referido 

anteriormente. Neste sentido, no fim-de-semana de 22 a 23 de abril de 2017, tive a oportunidade de participar 

numa atividade de intervenção social, desenvolvida pela FCC, tendo esta consistido da remodelação de um 

espaço comum, de vital importância nas atividades diárias de uma associação que faz parte da comunidade onde a 

FCC exerce a sua atividade – o bar da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos.  

A APADP possui um complexo onde auxiliam diariamente 64 utentes, 56 em regime de internato, 

precisando de cuidados bastante diferenciados face às limitações cognitivas  destes  utentes. Neste sentido, o bar 

da instituição é um local primordial capaz de proporcionar momentos de socialização no dia-a-dia. Contudo, o 

bar apresentava algumas limitações como: dificuldade para a movimentação de utentes em cadeira de rodas, 

pouca luz e pinturas escuras, o espaço era antigo e necessitava de uma revitalização. Foi neste sentido que a FCC 

decidiu abraçar este projeto contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desta comunidade e toda a equipa 

da farmácia foi envolvida, numa verdadeira sessão de team-building.  

A saúde é mais do que a ausência de doença, sendo que o bem-estar social, físico e mental desempenham um 

papel importante na saúde dos  indivíduos. Acredito que os  farmacêuticos por serem profissionais de saúde de 

proximidade ligados fortemente à comunidade estão mais  predispostos a este tipo de iniciativas, uma vez que 

criam fortes vínculos nas comunidades onde se inserem. 
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Anexos 
	

Anexo I - Avaliação da administração de medicamentos através da técnica inalatória com recurso a vários 
questionários dirigidos a cada dispositivo utilizados – Breezhaler, Inalador MDI, Turbohaler, Aerolizer, Diskus, 
Respimat.  
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Anexo II – Questionário Teste de Avaliação da DPOC (COPD Assessment Test TM) para avaliação dos doentes 
com DPOC. 
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Anexo III – Inquérito Teste de Controlo da Asma (Asthma Control Test TM - ACT) para avaliação nos utentes com 
Asma. 
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Anexo IV – Folheto informativo para revisão dos passos para uso do respetivo dispositivo médico inalatório.  
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Resumo 

 

O estágio curricular corresponde ao culminar de um percurso académico no Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, sendo uma etapa de mudança entre o ciclo de estudos e o mercado de trabalho.  

O estágio em farmácia hospitalar permite explorar o papel do farmacêutico no âmbito hospitalar, em 

funções como: gestão e aprovisionamento de medicamentos, validação de prescrições médicas, distribuição e 

dispensa de medicamentos. A farmácia hospitalar apresenta o doente no centro de todas as suas decisões, 

assegurando que todas as necessidades terapêuticas são atingidas. De forma a que este objetivo seja cumprido, é 

imperativo que a distribuição dos medicamentos seja realizada com segurança e eficácia. O papel do 

farmacêutico passa pela aquisição racional e boa gestão dos medicamentos, por uma dispensa personalizada e 

correta dos mesmos, sendo o seu contributo fundamental para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS).  

O presente relatório descreve resumidamente, o estágio curricular realizado no Hospital Garcia de Orta 

E.P.E., estando dividido em duas partes. A primeira corresponde (PARTE I) a todas as orientações e 

conhecimento adquirido nas diversas áreas de atuação dentro da eSFAera de inflûencia dos serviços 

farmacêuticos deste Hospital, assim como a descrição de processos fundamentais à prática das Ciências 

Farmacêuticas em meio Hospitalar. A segunda parte (PARTE II) corresponde a uma atividade desenvolvida ao 

longo do estágio que me foi proposta pelo meu orientador de estágio.   

O meu estágio curricular em Farmácia Hospitalar realizou-se entre 16 de janeiro de 2017 e 16 de março 

de 2017, sob a orientação do Director dos Serviços Farmacêuticos, o Dr. Armando Alcobia. Tive ainda a 

oportunidade de partilhar o estágio com outra estagiária, a Dra. Sara Caetano. AO longo dos dois meses de 

estágio, tive 6 rotações diferentes entre as várias unidades, sendo estas apresentados na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semana  Rotação  
1 Apresentação e enquadramento do estágio 

2 e 3  Distribuição e Farmácia Clínica 

4 e 5  Distribuição em Ambulatório 

6 e 7  

8  

9 

 

Armazém  

Farmacotecnia – Preparações estéreis e não-estéreis  

Farmacotecnia - Citotóxicos 

Tabela 1 - Cronograma do estágio  
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Parte I 

 

1. Enquadramento, organização e funcionamento do Hospital Garcia de Orta  

O Hospital Garcia de Orta deve o seu nome ao médico, botânico e naturalista do séc. XVI, sendo que em 

1989 é oficializada a decisão por portaria minesterial de atribuir ao Hospital da Misericórdia de Almada/ Hospital 

Distrital de Almada a designação de Hospital Garcia da Orta.1 

Desta forma, o Hospital Gacia da Horta - hoje Entidade Pública Empresarial (EPE) - é uma pessoa 

coletiva de direito público de natureza empresarial com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo 

iniciado a sua atividade em setembro de 1991, de forma a ir ao encontro das necessidades crescentes da 

população da península de Sétubal.1  

O HGO serve atualmente uma população estimada em cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de 

Almada e Seixal, sendo que  possui atividade alargada em algumas valências, estendendo a sua eSFAera de 

influência a toda a Península de Setúbal, nomeadamente nas áreas de especialidade de Neonatologia e 

Neurocirurgia.1 

O HGO dispõe de uma lotação de 545 camas, distribuídas por várias especialidades e Serviços de 

referência que apoiam regularmente outros hospitais como a Pediatria, Obstetrícia, Cirurgia Vascular, 

Cardiologia, Hematologia, Endocrinologia, Medicina Nuclear, Reumatologia, Ortopedia, Neurorradiologia, 

Nefrologia, entre outros. O Hospital conta atualmente com cerca de 2500 funcionários.1,2 

O desenvolvimento gradual do Hospital e as necessidades assistenciais da população que serve, levaram 

o HGO a disponibilizar ao longo dos anos novos serviços como o transplante renal, a urgência polivalente para 

toda a Península de Setúbal, o apoio regular da especialidade de Neurocirurgia a vários hospitais do Sul do País e 

a Unidade de Cardiologia de Intervenção.1,2 

Quanto à orgânica do HGO tem como órgãos sociais o Conselho de Administração), o Fiscal Único e o 

Conselho Consultivo. Relativamente à estrutura do Hospital fazem ainda parte os seguintes órgãos de apoio 

técnico-comissões: Ética, Humanização, Controlo da Infeção Hospitalar, Farmácia e Terapêutica, Prevenção 

Tromboembolismo Pulmonar, Oncológica, TranSFAusão, Gestão do Risco, Catástrofe, Qualidade, Equipa de 

Gestão de Altas e Proteção Radiológica 1,2,3 

O HGO apresenta ainda como missão: “Prestar cuidados de saúde diferenciados à população dos 

concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra (...) e desenvolver atividades de investigação e formação, pré e pós 

graduada, de profissionais de saúde, assim como atividades de ensino em colaboração protocolada com entidades 

públicas e privadas.” 1 

 

2. Serviços  Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta E.P.E. 

De acordo com o Manual de Boas Prácticas de Farmácia Hospitalar (FH) da Ordem dos Farmacêuticos 

(OF), entende-se por Farmácia Hospitalar “um serviço de saúde, que compreende todas as atividades inerentes à 

seleção, preparação, armazenamento, manipulação e distribuição de medicamentos e produtos de saúde, assim 

como o aconselhamento aos utentes e aos outros profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz e eficiente de 
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medicamentos e produtos de saúde.”, estando estes serviços abrangidos pelo Decreto – Lei  Nº 44 204 de 2 de 

fevereiro de 1962.4,5  

A Farmácia Hospitalar (FHO) é reconhecida pela OF como uma área de especialidade própria, 

possuindo assim o Colégio de FHO competências reguladoras singulares, sendo que a direção dos Serviços 

Farmacêuticos de um Hospital está, obrigatoriamente, a cargo de um especialista em FHO.5 

Apesar de não existir, à data da realização deste estágio curricular uma carreira para o farmacêutico 

hospitalar no (FH)  no Serviço Nacional de Saúde, esta surge no espaço temporal relativo à entrega deste mesmo 

relatório, pelo que acredito ser relevante a sua inclusão, não só pela sua importância mas também como marco 

histórico do reconhecimento da profissão farmacêutica dentro do SNS.  

Assim, é possível ler-se o seguinte neste breve excerto do Decreto – Lei nº 109/2017 de 30 de agosto, 

“A saúde assume, não só do ponto de vista da qualidade de vida do homem, como também na perspetiva da sua 

realização integral, um papel preponderante. Com a  finalidade última de salvaguardar o direito dos cidadãos a 

cuidados de saúde com qualidade, o Estado tem a missão de garantir que os profissionais de saúde estejam 

habilitados com qualificações profissionais adequadas (…) A especialização e a diferenciação determinam uma 

especial autonomia técnica como única forma de proteger os interesses dos doentes com vista à escolha da 

solução mais adequada para determinada situação de saúde. Deve destacar-se, assim, o papel assumido pelo 

farmacêutico, quer no âmbito da farmácia hospitalar, quer na área de análises clínicas e de genética, que envolve 

uma atividade que enceta uma elevada complexidade técnica, e cujos reflexos não se cingem ao bem-estar e 

saúde dos utentes, mas se repercutem em aspetos mais transversais, em particular no contexto atual, em que 

sistematicamente se questiona a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.” 6 

Desta forma, os farmacêuticos hospitalares utilizam as suas competências como profissionais de saúde 

diferenciados em funções distintas tais como: gestão dos medicamentos e produtos de saúde nos hospitais, 

contribuindo para atingir os resultados desejados em saúde; Aumento da segurança e qualidade de todos os 

processos envolvidos com os medicamentos e produtos de saúde; Asseguram o respeito pelos “7 Certos” - doente 

certo, medicamento certo, dose certa, via de administração certa, com a informação certa e documentação certa. 6  

 

2.1 Gestão de Recursos Humanos 

No HGO a Direção Técnica dos Serviços Farmacêuticos é assumida pelo Dr. Armando Alcobia, sendo a 

equipa de colaboradores dos serviços composta por mais de 40 profissionais. São parte integrante desta equipa de  

trabalho 14 farmacêuticos, 14 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 10 Assistentes Operacionais (AO) e 

três Assistentes Administrativos.  

 Pela multifuncionalidade da equipa, é expectável que a gestão dos recursos humanos fosse complexa. 

No entanto, a sensação obtida foi que os objetivos estavam bem delineados e que a equipa estava orientada de 

forma a atingir resultados positivos de forma eficaz e eficiente. É de notar o espírito de camaradagem e 

entreajuda dos diversos colaboradores, com funções não só dentro dos serviços farmacêuticos mas também no 

exterior da FHO, nos demais órgãos executivos, órgãos consultivos e comissões do HGO.  
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2.2 Instalações e atividade dos  Serviços Farmacêuticos 

As instalações dos SFAA no HGO são relativamente recentes – foram inauguradas em 2013. Os SFAA 

localizam-se no segundo andar, primando pelo investimento em equipamento recente e de elevada qualidade, 

permitindo assim ganhos em eficiência. Mais ainda, o facto de o espaço físico estar organizado de forma simples 

e com todas as áreas presentes na mesma unidade é motivo acrescido na prossecução deste fim.   

As instalações do HGO são orientadas pelas seguintes áreas funcionais: zona de recepção de 

encomendas; armazém, sala de lavagem de materiais, sala de reembalagem, sala refrigerada, sala de lavagem e 

esterilização, câmara de preparação de formulações estéreis, câmara de preparação de citotóxicos; sala de 

preparação de preparações não-estéreis, sala de ensaios clínicos, cofre dos estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados, sala de distribuição, balcão de atendimento a profissionais, sala de farmacêuticos, sala de 

reuniões, gabinete do diretor técnico, gabinete do técnico responsável, sala de apoio administrativo, sala de 

espera, área de atendimento a doentes de ambulatório e área de refeições.  

Os serviços farmacêuticos do HGO funcionam todos os dias num horário de segunda à sexta entre as 

8:00h e as 20:00h e aos sábados, domingos e feridos entre as 9:00h e as 17:00h, existindo um apoio 24h/dia 

assegurado pelo farmacêutico de prevenção.  

 

2.3 Sistema Informático 

 A comunicação e gestão de informação dos SFA do HGO, assim como a sua ligação aos restantes 

serviços do hospital, é feita através de uma plataforma informática designada Sistema de Gestão Integrada do 

Circuito do Medicamento (SGICM). Para além do sistema de informação anteriormente referido, os SFA têm, 

também, acesso ao Sistema de Apoio Médico (SAM). Esta é a plataforma utilizada para registo da informação 

médica de todos os doentes, sendo disponibilizada toda a informação presente no processo clínico dos doentes 

 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos de Saúde  

Considerando o relatório da OCDE Health at a Glance 2017, a despesa em saúde em percentagem do 

PIB (USD PPP) em Portugal foi de 8.9% (dados de 2016 ou mais recentes) sendo que desta, 65% foi um tipo 

suportado em esquemas governamentais, ou seja, a partir do orçamento de estado para a Saúde. 7 

Facilmente se compreende que para o orçamento de estado, a Saúde constitui a terceira rubrica mais 

elevada com um peso total de 12.3%, correspondendo 1.4% da despesa à utilização de uma tecnologia de saúde 

singular, onde o farmacêutico assume especial preponderância – o medicamento. 7 

Desta forma, cabe ao FH, como referido anteriormente, a gestão efetiva dos medicamentos e produtos de 

saúde, considerando o peso relativo destes nas despesas totais dos Hospitais, assegurando a correta gestão de 

stocks, qualidade e procedimentos, garantindo que as necessidades dos doentes são correspondidas, mas também 

contribuindo ativamente para a sustentabilidade do SNS. Seguidamente, este processo envolve vários momentos 

particularmente importantes: seleção de medicamentos e produtos de saúde; aquisição de medicamentos e 

produtos de saúde; recepção das encomendas; armazenamento e gestão de stocks.  
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A seleção é feita pela Comissão de Fármácia e Terapêutica (CFT), tendo por base as necessidades 

terapêuticas dos doentes e as necessidades da unidade hospitalar, analisando o custo-utilidade que estas 

tecnologias poderão gerar tendo em conta o arsenal terapêutico disponível, em conformidade com o Formulário 

Nacional Hospitalar do Medicamento.  

Tendo isto em consideração, a aquisição pode ser feita por diferentes vias, salientando o catálogo 

nacional dos medicamentos (via preferencial), negociação direta com os laboratórios e até mesmo pela aquisição 

em Farmácias Comunitárias, caso as outras vias não sejam capazes de corresponder às necessidades da unidade 

hospitalar, por qualquer motivo.  

A recepção de mercadorias é assegurada pelo TDT ou AO, sendo conferido no momento de entrega as 

informações referentes à encomenda como o lote, a validade e a quantidade.  

Posteriormente, procede-se ao armazenamento. Este procedimento necessita de assegurar as condições 

necessárias para a conservação dos medicamentos, tendo em particular atenção medicamentos fotosensíveis e 

medicamentos com necessidade de refrigeração. Note-se que os medicamentos estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados são armazenados em sala fechada de acesso restrito e controlado.  

Apesar destes procedimentos estarem todos associados com a gestão dos medicamentos e produtos de 

saúde, a gestão de stocks propriamente dita é assegurada por colaboradores com funções específicas dedicados ao 

armazém. Aqui, é necessário verificar diversos parâmetros como o consumo hospitalar, a disponibilidade no 

mercado dos produtos, as verbas disponíveis, entre outros. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos    

O sistema de distribuição preferencial nos Hospitais é aquele que está abrangido de acordo com o 

quadro legal previsto pelo Despacho Conjunto nº 32, 2ª série de 28 de Janeiro de 1992, que reconhece a 

distribuição de medicamentos como etapa basilar no circuito do medicamento, promovendo o Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) como aquele que deve ser adoptado em todas estas 

unidades de saúde. No HGO, este sistema está implementado de forma efetiva, no entanto, existem outros que o 

complementam que serão abordados de seguida.  

 

4.1  Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) 

Este sistema pretende promover o uso racional do medicamento ao mesmo tempo que reforça a 

intervenção farmacêutica e estimula o seu papel no circuito do medicamento. O SDIDDU permite que este 

processo seja mais seguro e que o perfil farmacoterapêutico de cada doente possa ser tido em conta, através da 

análise do farmacêutico, permitindo por um lado uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis, assim como 

uma terapêutica com outcomes maximizados para o doente. Podemos caracterizar o SDIDDU em cinco 

momentos distintos: prescrição médica; validação da prescrição; geração de um mapa de distribuição; preparação 

das cassetes de distribuição; transporte e recolha das cassetes do dia anterior.  

Primeiramente é realizada a prescrição médica na plataforma SGICM, sendo que esta é de seguida 

validada pelo farmacêutico responsável anexo ao serviço em questão. O farmacêutico analisa a prescrição tendo 
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em conta a sua esfera de atuação, considerando alguns parâmetros mais relevantes como a dose, posologia, via de 

administração e compatibilidade com a história clínica do doente à qual o farmacêutico tem acesso através da 

plataforma SAM. Assim, em situações em que o farmacêutico considere haver alguma não conformidade, pode 

facilmente entrar em contacto com o médico no sentido de averiguar a existência de uma outra solução, que 

melhor salvaguarde os interesses do doente.  

Caso não existe nada a reportar, é gerado um Mapa de Distribuição a partir do qual os TDT preparam as 

cassetes de cada serviço, podendo ser feita de forma manual ou com recurso ao sistema semi-automático Kardex 

©, sendo que cada cassete possui medicação orientada pelo nome do doente e número da cama. Note-se que os 

medicamentos são introduzidos nas cassetes em dose unitária perfeita – com identificação da Denominação 

Comum Internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica, lote e validade – sendo posteriormente distribuídos 

por cada serviço.  

Por fim, em simultâneo são entregues as cassetes do presente dia e recolhidas as do dia anterior, sendo 

feita a devolução dos medicamentos retornados aos SFA, caso estes apresentem condições ao nível da qualidade 

comprovadas por um farmacêutico.  

O SDIDDU é um exemplo de um tipo de distribuição onde todos os intervenientes saem a ganhar pela 

redução de erros de prescrição, diminuição dos custos resultantes da distribuição e por permitir a integração 

efetiva de vários profissionais de saúde em prole do doente, onde o FH desempenha um papel particularmente 

relevante.   

 

4.2 Reposição de níveis  

A reposição de níveis é o processo correspondente ao armazenamento de medicamentos após articulação 

entre os diferentes profissionais, nas enfermarias de cada serviço. A reposição é efetuada através de um 

levantamento das necessidades, de forma periódica, informaticamente com recurso a um PDA ligado diretamente 

ao Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento. Na condição de estagiário, tive a oportunidade de 

desempenhar esta função diversas vezes de forma praticamente autónoma. Assim, facilmente reconheço a 

necessidade da existência deste sistema, apresentando vantagens económicas através da diminuição de recursos 

humanos alocados ao processo de distribuição e ao mesmo tempo gerar ganhos em eficiência, uma vez que os 

problemas operacionais associados ao transporte são diminuídos e sendo acima de tudo útil em situações de 

urgência. Contudo, é um processo menos seguro, onde erros de dosagem, posologia ou troca de medicação 

podem ocorrer mais facilmente.  

 

4.3 Sistema de Distribuição Personalizada 

O Sistema de Distribuição Personalizada, surge de certa forma em paralelo aos anteriores. Em situações 

em que a entrega de medicamentos é urgente, cujo horário, não é compatível com o da DIDDU, este sistema 

apresenta-se como solução. Mais ainda, este atua como complemento e garantia de segurança, em caso de erros 

na preparação das cassetes ou alterações inesperadas da posologia entre outras situações que saem do espectro 

dos anteriores sistemas de distribuição.  
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 Desta forma, o farmacêutico é contactado pelos serviços necessitários, sendo que este valida 

posteriormente a existência de prescrição eletrónica, confirmando a presença de todos os requisitos e condições 

para a dispensa do medicamento ao doente. Daqui, a medicação pode ser levantada por técnico do serviço nos 

SFA ou seguir por uma das rondas programadas de distribuição.  

 

 4.4 Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

Apesar de muitos doentes necessitarem de seguimento hospitalar após o período agudo da doença, tal 

não significa que necessitem de permanecer nesta unidade de saúde de forma a obter o tratamento de que 

necessitam, podendo este ser realizado em ambulatório.  

 Geralmente, a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório requer um controlo e vigilância 

mais estreitos por diversas razões - surgimento de reações adversas graves, margens terapêuticas estreitas ou 

devido ao elevado valor económico que determinados medicamentos exercem sobre o orçamento do SNS.  

A existência deste circuito de distribuição permite reforçar a adesão à terapêutica de todos os doentes 

legalmente abrangidos, desde doentes insuficientes renais crónicos e transplantados renais, doentes com síndrome 

de imunodeficiência adquirida (VIH), doentes com hepatite B e C, esclerose múltipla, artrite reumatóide, entre 

outros. 4 

A dispensa destes medicamentos é iniciada com a apresentação do número do processo e identificação 

do doente. Caso, por algum motivo, o doente não possa levantar a sua medicação nos SFA, um representante 

poderá faze-lo desde que devidamente identificado, sendo essa informação registada no sistema informático.  

Relativamente ao horizonte temporal ao qual a medicação pode ser fornecida, foi convencionada a 

dispensa de medicação por um período de 30 dias. No entanto, por motivos vários, este período pode ser 

adaptado. Por exemplo, caso um doente tenha uma consulta prevista a menos de 30 dias, é cedida medicação de 

forma a garantir o tratamento do doente até à data prevista da consulta ou numa situação em que é necessário 

ajustar a dispensa ao stock disponível, podendo o doente ter que retornar aos SFAA em data posterior. Estes 

mecanismos garantem o acesso ao tratamento pelos doentes abrangidos legalmente por este sistema, sob 

supervisão do FH.  

Caso o doente esteja a obter a sua medicação pela primeira vez, é-lhe fornecido um termo de 

responsabilidade, garantindo que este se compromete a zelar pelas boas condições de armazenamento da 

medicação no domicílio, assim como pela adesão à terapêutica.  

Este circuito do medicamento, é aquele que demonstra uma maior visibilidade para o doente e que 

permite um contacto mais próximo e direto. As suas funções passam pela informação ao doente das 

particularidades do seu tratamento, acompanhar os doentes, e proceder ao controlo e à vigilância da terapêutica.  

Enquanto estagiário, tive a oportunidade de desempenhar duas semanas nestas funções tendo sido o meu 

primeiro contacto como estagiário e futuro farmacêutico com o público. Desempenhei funções,  sob a supervisão 

do farmacêutico responsável,  no ensino da técnica correta de administração de alguns fármacos que carecem de 

dispositivo médico para a sua administração, procedi à cedência de medicamentos com recurso ao HS-SGICM, 
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preparei esquemas terapêuticos para doentes com VIH, sendo evidente o papel do farmacêutico como profissional 

de saúde de proximidade perante esta população.  

De notar que a cedência destes medicamentos é garantida pelo SNS a estas populações legalmente 

abrangidas, sendo gratuita no momento da dispensa. O FH possui um papel relevante no sentido de 

consciencializar os utentes do custo do seu tratamento, na esperança que esta sensibilização contribua para uma 

maior adesão à terapêutica.  

Tendo em conta o supracitado, torna-se evidente que para a execução destas funções é necessário 

elevada capacidade de comunicação e sensibilidade para com o doente.   

 

4.5 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

4.5.1 Circuito de Medicamentos Psicotropicos e Estupefacientes  

Estes fármacos não são dispensados nos circuitos anteriormente referidos, possuindo um circuito de 

distribuição complementar. Pelas características farmacoterapêuticas desta classe, nomeadamente janela 

terapêutica estreita ou a capacidade de provocar dependência física ou psíquica, são regulamentados por uma 

portaria própria – portaria 981/98 de 8 de junho – em que é estabelecida a obrigatoriedade destes medicamentos 

de serem armazenados em sala fechada, na totalidade do seu stock, sendo o acesso a estes medicamentos 

altamente controlado. 8 

Assim, através de impresso próprio onde é registado o nome e a quantidade dos fármacos utilizados, o 

nome do doente, a data de administração, o serviço, a identificação do profissional responsável pela 

administração e do médico prescritor. De forma a aumentar a rastreabilidade destes produtos é igualmente 

registado o lote de cada uma das administrações.  

Os impressos são posteriormente arquivados, em função do serviço, sendo esta documentação colocada 

no interior da sala - cofre onde os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes se encontram. Posteriormente, é 

feito o envio para o INFARMED, a entidade responsável pela fiscalização. Note-se que este é um processo que 

ainda não sofreu desmaterialização, sendo executado recorrendo a impressos em papel, o que pode causar alguns 

constrangimentos operacionais. A garantia de qualidade e segurança deste circuito é um trabalho que exige um 

grande nível de atenção e concentração por parte do FH.  

 

4.5.2 Circuito de Medicamentos Hemoderivados  

Os medicamentos hemoderivados, dada à sua natureza, necessitam de uma distribuição especial, devido 

ao risco associado com a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Desta forma, possuem igualmente 

legislação e documentação própria, tanto para a aquisição como para a dispensa. No que se concerne a aquisição, 

os produtos derivados do plasma humano estão regulados pelo Despacho do Ministério da Saúde nº 5/95 de 25 de 

janeiro, alterado pelo Despacho nº 1439/2001, de 19 de junho. A entrada no circuito do medicamento é feita após 

a aprovação de cada lote por parte do INFARMED. Relativamente à dispensa, esta é efetuada com recurso ao 

preenchimento de um documento com registo de requisição, dispensa e administração (Modelo nº 1804 da 

INCM).  
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4.5.3 Circuito do Medicamento Experimental 

A realização de ensaios clínicos de medicamentos de uso humano passou a ser regulado a nível nacional 

pela Lei nº 21/2014 de 16 de abril, que aprova a Lei da Investigação Clínica, transpondo a Diretiva Europeia 

2001/20/CE do Parlamento do Conselho Europeu. 9 

Assim, é possível ler-se o seguinte de acordo com o artigo 32º da Lei 21/2014: “ Nos estabelecimentos 

de saúde onde se realizem ensaios clínicos, os medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados para a sua 

administração, bem como os demais medicamentos já autorizados eventualmente necessários ou complementares 

à realização de ensaios clínicos, devem ser armazenados e cedidos pelos respectivos serviços farmacêuticos 

hospitalares ou serviço farmacêutico idóneo, garantindo a segregação do medicamento e a segregação do 

respectivo circuito”. 9 

Desta forma, os SFA do HGO apresentam uma área segregada para o medicamento experimental e 

garantem no âmbito das suas funções, um circuito seguro do medicamento experimental.  

Neste circuito, a prescrição do medicamento é elaborada pelo médico prescritor em impresso próprio, 

sendo a posterior validação e seleção do kit correspondente para o doente, responsabilidade do FH. Mais ainda, é 

registada no impresso a quantidade, o lote, o prazo de validade e a data de dispensa, assim como, a identificação 

do doente e a data de dispensa na embalagem do medicamento.  

 

5. Farmacotecnia  

A farmacotecnia é uma área especializada que se refere à preparação de determinadas formas 

farmacêuticas, com qualidade, eficácia e segurança, necessárias e importantes para tratar os doentes da unidade 

hospitalar em regime de internamento e, pontualmente, em regime de ambulatório. Na área da farmacotecnia, os 

farmacêuticos são responsáveis pela monitorização e validação de todo o processo de produção. 

Atualmente, a farmacotecnia apresenta maior relevância em situações em que seja necessária a 

reembalagem em doses unitárias, preparações para a população pediátrica e preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas.  

 

 5.1 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC)  

Nesta unidade, ficam ao seu encargo, as preparações citotóxicas. A área afeta é compreendida por: uma 

sala de apoio, onde ocorre a validação das prescrições e onde existe uma pequena área de preparação de matérias 

primas; uma antecâmara para equipamento e higienização dos profissionais; e uma sala de manipulação com 

pressão negativa onde existe uma câmara de fluxo laminar vertical (classe II B.2), denominada Sala Misterium. 

Este equipamento é de particular importância uma vez que está desenhado para proteger o operador devido à 

manipulação de substâncias citotóxicas. 

 Após verificação de todos os parâmetros requeridos à formulação resultante da prescrição médica como 

a dosagem, volumes necessários, tempo de administração, tempo de perfusão, estabilidade e outros que sejam 

considerados relevantes, é preparado um tabuleiro com todo o material, sendo este posteriormente desinfetado 

com álcool a 70º e enviado para a Sala Misterium através do tranSFAere.  
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 Tive a oportunidade de assistir a um projeto inovador realizado por parte da equipa dos SFA do HGO. O 

Manual de Boas Práticas de Preparação de Citotóxicos da OF afirma que  “Deve ser implementada uma dupla 

verificação, nas etapas críticas do processo de preparação. A dupla verificação deve ser efectuada de forma 

independente por uma segunda pessoa ou por um sistema informatizado (ex.: método gravimétrico, código de 

barras, etc.). Deve haver um registo rastreável dos responsáveis pela execução e verificação”. 10 

Este processo de preparação envolve geralmente um TDT e um FH sendo que as operações do primeiro 

são verificadas pelo segundo, ou seja, existe sempre uma dupla verificação, uma vez que são misturas complexas.  

De forma a evitar a presença de dois elementos no interior da Sala Misterium, a operação é filmada 

através de uns óculos equipados com uma câmara de vídeo, depois é validada, no exterior do espaço de 

preparação, poupando assim recursos humanos e mantendo a qualidade das preparações.  

 

5.2 Preparação de Medicamentos Estéreis  

Este processo de preparação de medicamentos é realizado por um FH apoiado por um TDT. É utilizada 

uma câmara de fluxo laminar horizontal, uma vez que o objetivo principal nesta operação é de proteger os 

produtos a serem manipulados e não o operador, porque a natureza destes produtos – bolsas de nutrição 

parentérica e colírios – não exige grande relevância na proteção do operador. 

A preparação de medicamentos estéreis é realizada em sala limpa, pelo que todas as trocas de material 

são feitas com desinfecção prévia com álcool a 70º. As de higienização e troca de roupa são concordantes com o 

trabalho em sala limpa.  

Como estagiário tive a oportunidade de acompanhar e participar tanto na aditivação de bolsas de 

nutrição parentérica para adultos e na produção integral de bolsas de nutrição parentérica para alimentação 

pediátrica.  

O papel do farmacêutico é reconhecido pelos diversos profissionais de saúde do HGO, tendo verificado, 

por exemplo, a solicitação de pareceres técnicos aos SFA sobre a melhor opção para a nutrição parentérica de um 

determinado doente.  

Ao FH cabe validar a prescrição médica, calculando os aportes dos demais nutrientes, comprovando a 

concentração final da mistura, verificar estabilidades e incompatibilidades, posologia e volume descrito de acordo 

com a prescrição. Após este processo, é emitida toda a documentação e rotulagem necessárias e, após, a produção 

procede-se ao controlo de características físico-químicas como a limpidez e a presença de partículas em 

suspensão. Por fim, após preparação validada, as bolsas são armazenadas em sala refrigerada, e transportadas em 

bolsas térmicas. 

Tive ainda a oportunidade de assistir a uma formação sobre Nutrição Parentérica Suplementar por parte 

da Fresenius Kabi nas instalações dos SFA do HGO.   
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5.3 Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  

As formas farmacêuticas não estéreis podem ser xaropes, suspensões, emulsões ou papéis 

medicamentosos. A elaboração destas formulações é regulada de acordo com o Decreto-Lei nº 90/2004, de 20 de 

abril, e nº 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho.  

A preparação destas formulações é feita após requisição por parte do prescritor, sendo posteriormente 

atribuído e registado o número e lote de cada medicamento manipulado. Durante a produção, o FH é responsável 

pela validação das prescrições, supervisão do processo, entre outros aspectos técnico-científicos, sendo o TDT 

responsável pela execução.  

A validação inclui a conferência das fichas de preparação onde se verificam as matérias primas 

utilizadas, a quantidade, o prazo de validade e a rotulagem.  

 

5.4 Unidade de Reembalagem de Medicamentos  

 A reembalagem de medicamentos sólidos orais é essencial ao sistema de distribuição. Os SFA 

necessitam de embalar ou reembalar diferentes medicamentos porque a Indústria Farmacêutica muitas vezes não 

os disponibiliza de forma adequada a estes sistemas adotados nos Hospitais, como referido anteriormente.  

O processo de reembalagem de medicamentos é uma operação galénica, é indispensável que seja 

realizada pelo FH para garantia de qualidade. Algumas das funções do FH compreendem: estudo da estabilidade 

e conservação dos medicamentos a reembalar; estudo dos materiais de reembalagem a utilizar e atribuição de 

prazos de validade aos medicamentos reembalados.  

Durante o meu estágio no HGO, desenvolvi um trabalho relativo a esta etapa farmacotécnica, tendo feito 

um levantamento de alguns problemas identificados e elaborado um conjunto de sugestões de forma a colmatá-

los que será abordado com detalhe na parte II do presente relatório.   

 

6. Farmácia Clínica  

A Farmácia Clínica é considerada uma componente integral de um sistema de saúde e os farmacêuticos 

contribuem largamente na correta gestão dos recursos. Ao mesmo tempo que o trabalho de natureza 

multidisciplinar é otimizado pela presença de um farmacêutico, aumentado o perfil de eficácia e segurança dos 

medicamentos. A presença de farmacêuticos clínicos nas visitas médicas e reuniões clínicas pode ajudar os 

prescritores a otimizar o tratamento dos doentes, reduzindo por exemplo, os efeitos adversos e erros de 

medicação.11 

Em resumo, a prática da farmácia clínica é, cada vez mais, considerada uma parte crucial das equipas de 

saúde. É importante para melhorar o nível de seguimento dos doentes, aumentando a qualidade da terapia com 

menores gastos para o SNS. 

Assim, a equipa de FH do HGO tenta maximizar os seus recursos humanos, no alcance deste fim, sendo 

claramente um desafio de acompanhar todos os serviços e participar ativamente na clínica e na rotina dos 

serviços. Note-se que este é um trabalho que necessita de uma atenção acrescida a cada processo e a cada doente. 
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Estando os farmacêuticos geralmente alocados a diversas funções dentro dos SFA, torna-se uma função 

particularmente difícil de gerir.  

No HGO, a Farmácia Clínica é relevante em quatro situações distintas: nos ensaios clínicos, já referido 

anteriormente neste relatório; no papel do farmacêutico na farmacovigilância; no papel do farmacêutico ao 

integrar as diversas comissões técnicas e na monitorização farmacocinética.  

 

6.1 Monitorização Farmacocinética  

A monitorização farmacocinética é uma técnica de controlo terapêutico, baseada na medida das 

concentrações dos fármacos em fluidos biológicos, com o objetivo de individualizar a posologia de fármacos com 

estreita margem terapêutica, aumentando, assim, a eficácia e limitando os efeitos adversos. Esta técnica aplica-se 

quando estão a ser administrados fármacos com estreita margem terapêutica, quando existe variabilidade na 

resposta farmacológica ou quando os doentes apresentam complicações fisiopatológicas e clínicas que podem 

comprometer a ação do fármaco em questão.  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar o procedimento de monitorização farmacocinética 

de antibióticos como a vancomicina e a gentamicina para os quais existe, no HGO, um protocolo específico de 

monitorização.12 

 

6.2 Comissões Técnicas 

As  Comissões Técnicas Hospitalares (CTH) estão previstas no Decreto de Lei nº 3/88 de 22 de janeiro e 

no Decreto-Lei nº 188/2003, de 20 de agosto como órgãos consultivos com o objetivo de elaborar e implementar 

conjunto de pareceres, regras e normas indispensáveis para uma melhoria contínua em ambiente hospitalar. As 

CTH são constituídas por equipas multidisciplinares especializadas numa área de ação, sendo que o FH 

desempenha funções em algumas delas.  

No HGO, existem várias CTH sendo de destacar a Comissão de Ética, a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica e a Comissão de Controlo de Infeção, por serem as de maior relevo no que toca ao contributo dos 

farmacêuticos.12,13,14 

 

7. Considerações Finais 

Durante o meu estágio no HGO, pude facilmente compreender a extensão da intervenção do farmacêutico 

hospitalar e o seu papel no seio desta unidade hospitalar.  

O estágio nos serviços farmacêuticos do HGO, é um estágio imersivo, desde o primeiro dia. Talvez por isso, 

considero o grau de exigência e rigor elevado, especialmente devido à lacuna existente entre o que é abrangido 

pelo MICF em relação à Farmácia Hospitalar e a prática diária no HGO.  

Acredito que durante este estágio pude desenvolver, não só as minhas habilidades profissionais e métodos de 

trabalho como também as minhas aptidões pessoais. Mais ainda, pude verificar a realidade e o panomara da 

profissão farmacêutica em meio hospitalar, em que estes profissionais se encontram muitas vezes 

sobrecarregados com tarefas admnistrativas que dificultam aquele que é o seu objetivo primordial – o doente.  
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Deste modo, foi um privilégio ter tido o apoio de todos os farmacêuticos que me acolheram a mim e ás 

minhas ideias, e que me mostraram que além das funções designadas, há muito mais que podemos, devemos e 

temos que fazer, existindo sempre espaço para conseguir mais e melhor.  
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Parte II 

Reembalagem: Análise do circuito atual e sugestões de melhoria 

 

1. Introdução  

A reeembalagem é essencial ao Sistema de Distribuição Individual Diário em Dose Unitária. Esta 

distribuição implica a manipulação e reembalagem de todas as formas farmacêuticas não conformes. No HGO, 

estas formas farmacêuticas são identificadas pela denominação comum internacional, forma farmacêutica, 

dosagem, lote e validade, protegendo-as dos agentes ambientais.  

Este processo permite fornecer o medicamento na dose prescrita e de forma individualizada, fazendo 

com que não sejam necessárias manipulações adicionais aquando da admnistração ao doente. Assim, é poupado 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/farmacovigilancia
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/farmacovigilancia
http://www.hgo.pt/Servicos/Comissoes/Etica.aspx
http://www.hgo.pt/Serviços/Comissoes/FarmaciaTerapeutica.aspx
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tempo relativo à preparação da medicação pelos serviços de enfermagem que pode ser utilizado para um melhor 

acompanhamento do doente. São ainda diminuídos os riscos de contaminação e de admnistração.  

A reembalagem compreende, essencialmente, 5 etapas: descartonagem, desbliteragem, fraccionamento, 

rotulagem e individualização.  

 

2. Objetivo 

Foi objetivo deste trabalho, compreender os procedimentos que orientam a reembalagem manual e semi-

automática e, ao mesmo tempo, identificar possíveis fragilidades que possam causar constragimentos ao circuito 

do medicamento ou condicionar a segurança desta operação galénica.  

 

3. Metodologia  

Inicialmente e para uma visão mais abrangente da temática, foram consultadas as guidelines nacionais  e 

internacionais que dizem respeito à reembalagem e as guidelines do National Institute for Occupational Safety 

and Health sobre manipulação de medicamentos com riscos ocupacionais consideráveis para a saúde. 1,2,3,4 

Seguidamente, considerando que o papel da reembalagem é maioritário no que diz respeito a fórmulas 

sólidas orais, foi criada uma base de dados recorrendo ao programa informático Microsoft Excel, de forma a fazer 

o levantamento de existências, consumo, fornecimento de dose unitária perfeita por parte da IF e perfil de risco 

para a saúde resultante de uma exposição ocupacional.   

Foram analisados os custos desta operação, considerando a reembalagem manual e a reembalagem semi-

automática. Mais ainda, procedeu-se à realização de um estudo de mercado no sentido de verificar a existência de 

dose unitária perfeita para alguns medicamentos selecionados considerados mais relevantes. Por fim, foi 

analisada a possibilidade de adopção de um sistema de rotulagem complementar - atualmente em uso no Centro 

Hospitalar de São João, E.P.E.- com recurso ao programa informático Microsoft Publisher.  

 

4. Resultados e Discussão  

 

4.1 Descrição do procedimento atual  

Diariamente é efetuado o pedido de fornecimento de reposição de todos os armazéns avançados dos 

SFA - Ambulatório, Unidade de preparação de misturas intravenosas e Reposição (Reposição de níveis, DIDDU 

e Distribuição Personalizada). O pedido é efetuado pelo TDT afeto a cada uma das secções e os medicamentos a 

reembalar são fornecidos aos AO da sala de reembalagem – área específica, separada das restantes atividades 

farmacêuticas - pelo técnico responsável do Armazém Central. Este gere os pedidos da forma mais adequada, 

sendo realizado em diversos momentos.  

De seguida, é iniciado o processo de reembalagem propriamente dito, tendo atribuídos a esta unidade 3 

AO sob supervisão do farmacêutico, com formação adequada e treino específico. Tendo em conta as 

necessidades de reembalagem de cada medicamento, é decidido se este processo deve ser manual (rotulagem com 
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Gráfico 1 - Unidades vs tempo   
Gráfico 1 – Exemplo do Consumo Mensal  de alguns medicamentos   

base em etiquetas ou apenas individualização em caso de Dose Unitária Perfeita) ou semi-automático (caso exista 

fraccionamento ou desblisteragem). 

Desta forma, o AO verifica o pedido e inceta o preenchimento da Folha de Controlo da Reembalagem, 

contendo uma amostra da embalagem original, uma amostra da etiqueta, a quantidade a reeembalar, o nome 

comercial, o laboratório produtor, a rubrica de quem executou e do FH que conferirá essa operação.  

De notar que as etiquetas necessárias à reembalagem manual são impressas por um farmacêutico, na sala 

dos farmacêuticos, onde existe uma base de dados com as diversas etiquetas correspodentes às fórmulas sólidas 

orais existentes, em Microsoft Word. Esta base de dados é atualizada, sempre que exista uma alteração no lote ou 

na validade do medicamento fornecido pela Industría Farmacêutica.  

Caso todas as etapas estejam conforme o esperado, os pedidos são reembalados. Depois é fornecida uma 

amostra ao FH responsável por conferir e validar a qualidade, antes do fornecimento aos AA.  

 

4.2 Descrição de Possíveis Fragilidades  

 
a) Grande Volume de Trabalho  

Nesta unidade, o volume de trabalho consiste na entrega de um pedido para a DU e um pedido para a 

RN por parte do Armazém Central, da parte da manhã, sendo executado um outro pedido para a DU durante a 

parte da tarde, com tempos de execução restritos face à dimensão dos mesmos, atendendo ao número de recursos 

humanos disponíveis. Não existe um mecanismo em vigor que permita prever quais as substâncias que devem ser 

reembaladas em maior ou menor quantidade em função da necessidade. Considerando apenas os pedidos diários, 

é frequente que o mesmo medicamento seja reembalado várias vezes na mesma semana, em alguns casos, até 

duas vezes no mesmo dia.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pela análise do gráfico 1, fica patente a elevada carga laboral que alguns medicamentos exercem nesta 

operação galénica, como é o caso do Esomeprazol 20 mg em comprimidos consumindo 15 horas laborais, em 
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oposição à Gabapentina 100 mg em cápsulas, consumindo apenas duas horas. A gestão efetiva dos medicamentos 

que exercem maior pressão sobre este processo é um ponto importante a salientar para obter a maior eficiência 

possível no circuito.  

 
a) Requisições urgentes  

As requisições urgentes são frequentes nesta unidade e considerando a premência da sua concretização 

pela necessidade do doente, é dada resposta da forma mais rápida possível. No entanto, estas requisições geram 

constrangimentos no normal funcionamento do processo de reembalagem por exigir o deslocamento de 

colaboradores, que agora necessitam de resumir as suas funções, para dar prioridade à requisição. Este fato pode 

atrasar o circuito do medicamento.  

 

b) Registo do processo  

O registo do processo apresenta algumas fragilidades, sendo um processo ainda efetuado em papel 

quando todos os demais processos tendem para a desmaterialização. Mais ainda, o processo atual não permite a 

verificação pelo FH da troca de um medicamento na reembalagem semi-automática por parte do AO, embora 

minimize significativamente o risco deste erro acontecer.  

 
c) Normas de segurança do operador 

As normas de segurança verificadas em algumas das operações desempenhadas pelos AO 

demonstraram-se insuficientes. Apesar de serem recomendados os príncipios de desinfeção e higiene necessários 

para evitar a contaminação das preparações farmacêuticas e, igualmente, para a segurança do operador, estes 

eram por  vezes negligenciados.  Estas normas compreendem a utilização de touca, máscara cirúrgica e luvas 

após a lavagem asséptica das mãos e remoção de anéis, pulseiras e relógio.  

Foi ainda identificada a inexistência de extractor de pós, particularmente importante aquando do 

fraccionamento dos diversos medicamentos, tendo sido feito o levantamento em conformidade com as 

orientações da NIOSH dos medicamentos passíveis de serem fraccionados nesta unidade, que comportam risco 

para a saúde do operador existentes no HGO.  
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DCI 

Grupo 2 - Medicamentos não 

neoplásicos, com pelo menos um 

critério de risco 

Grupo 3  - Medicamentos não 

neoplásicos com efeitos adversos  

associados  à reprodução  

  

Risco 

 

 

Carbamazepina 

 

Teratogenecidade; Toxicidade para os 

orgãos  

 

- 

Fenitoína Cancerígeno; Toxicidade reprodutiva - 

Propiltiouracilo Cancerígeno; Toxicidade reprodutiva - 

Risperidona Cancerígeno; Toxicidade  para os 

orgãos  

- 

Espirolactona  Cancerígeno; Toxicidade reprodutiva - 

    

Risco Possível 
 

Clonazepam 

 

- 

 

Risco aumentada de mal-formações  

congénitas 

Colquicina  - Teratogenecidade 

Misoprostol - Risco aumentado de mal-formações  

congénitas 

Paroxetina  - Risco aumentado de mal-formações 

congénitas 

Topiramato 

 

Ácido Valpróico  

Varfarina  

- Risco aumentado de mal-formações 

congénitas 

Teratogenecidade 

Risco para a gravidez 

   
Tabela 2 - Levantamento dos medicamentos possíveis de ser reembalados no HGO em conformidade com as orientações da 

NIOSH 

 

A NIOSH  considera como critérios para o risco ocupacional na manipulação de medicamentos, 

substâncias com comprovada: carcinogenecidade, teratogenecidade ou outra toxicidade associada ao 

desenvolvimento, toxicidade para o sistema reprodutor, toxicidade para os orgãos a baixas concentrações e 

genotoxicidade. Desta forma os medicamentos sujeitos a manipulação são divididos em três categorias:  

Categoria 1 – possuem um ou mais critérios para serem considerados substâncias de risco. Representam 

um risco ocupacional para homens e mulheres que se encontram em idade fértil, mulheres grávidas ou que 

possam ficar grávidas,e mulheres que estejam a amamentar, uma vez que estes fármacos podem-se apresentar no 

leite materno.  

Adicionalmente, a maioria destes medicamentos são citótoxicos, o que constitui por si só um risco 

ocupacional acrescido para os professionais que manipulam estes medicamentos, sendo que a sua manipulação 

deve ser feita recorrendo a todo o equipamento de segurança necessário ao correto manuseamento destes 

fármacos, independentemente da formulação.  
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Categoria 2 - possuem um ou mais critérios para serem considerados substâncias de risco. Podem 

representar um risco ocupacional para homens e mulheres que se encontram em idade fértil, mulheres grávidas ou 

que possam ficar grávidas, mulheres que estejam a amamentar, uma vez que estes fármacos podem-se apresentar 

no leite materno.  

Categoria 3 – não possuem critérios para serem considerados substâncias de risco. No entanto, 

preenchem os critérios primários para serem considerados como um risco para a reprodução. Podem assim 

representar um risco ocupacional potencial para homens e mulheres que se encontram em idade fértil, mulheres 

grávidas ou que possam ficar grávidas e mulheres que estejam a amamentar, uma vez que estes fármacos podem-

se apresentar no leite materno.  

 

d) Rotulagem com recurso a etiquetas de identificação  

As etiquetas de identificação são efetuadas por um FH recorrendo ao software informático Microsoft Word e 

são conferidas após colagem por um outro FH. Este processo pode causar um problema operacional dado que a 

operação é atrasada em caso de indisponibilidade do FH e acrescentam ainda mais uma tarefa a este professional.  

É um processo singular para cada molécula, dose e laboratório, sendo que caso seja necessário fazer a 

devolução de embalagens, esta fica comprometida.  

 

e) Protocolização da reembalagem manual e da reembalagem semi-automática 

No levantamento realizado no decorrer deste trabalho, verificou-se a existência de 34 fórmulas sólidas orais 

diferentes, com perfis de consumo distintos variando de: consumos mensais elevados, intermédios e baixos a 

serem reembalados sem uma definição clara, ou seja, de forma manual com a utilização de etiquetas de 

identificação e de forma semi-automática com recurso ao equipamento de reembalagem.  

Tendo perfis de consumo de recursos diferentes, financeiros e humanos, podem causar variações 

consideráveis no bom funcionamento desta operação.  

 

f) Outros  

Infere-se a necessidade de um farmacêutico para realizar estudos diários e mais aprofundados da estabilidade 

e conservação dos medicamentos reembalados.  

A obtenção de dados relativos a esta operação é difícil uma vez que a reembalagem é um ato de alteração do 

medicamento original, não havendo, por isso, dados relativos a este tipo de manipulação pelos laboratórios. 

 

5. Sugestões de melhoria  

5.1 Gestão do Volume de Trabalho  

A gestão do volume de trabalho associado à reembalagem é uma tarefa complexa que apresenta diversos 

desafios operacionais. No decorrer deste trabalho, foi possível verificar que o princípio de Pareto era aplicado 
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igualmente a este contexto. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que ficou conhecido em 1906 pela criação 

da regra 80-20 - esta comprova, de forma maioritamente empírica, que 20% das tarefas originam 80% dos 

resultados. Assim, a possível otimização destas tarefas intensivas é importante. 5 

Desta forma, foram analisados cerca de 470 medicamentos (fórmulas sólidas orais) com código aberto 

no SFA do HGO e que podiam ser passíveis de reembalagem. Destes, foram selecionados aqueles que tinham 

histórico recente de submissão a este procedimento, tendo os restantes sido excluídos da análise. Os 

medicamentos com dose unitária perfeita foram igualmente excluídos da análise por serem de execução rápida. 

Assim, obteve-se 213 medicamentos que foram subdivididos em função de serem dispensados ou não pelo FH 

em ambulatório, sendo explicado de seguida o motivo dessa divisão.  

Todos os medicamentos dispensados pelos SFA devem estar correctamente embalados e rotulados. 

Preferencialmente, devem ser dispensados na embalagem fornecida pela Indústria Farmacêutica, o que é 

particularmente importante no caso dos medicamentos dispensados em Ambulatório, saindo fora do circuito do 

medicamento interno, preservando da melhor forma a sua actividade farmacológica. No entanto, por vezes, é 

necessário proceder ao reembalamento destes medicamentos, por exemplo em caso de roturas de stock. Este tipo 

de situação é pontual e imprevisível, motivo pelo qual foi excluído da análise.  

 Os medicamentos foram divididos em três classes: classe A - consumo mensal igual ou superior a 2000 

unidades, classe B - consumo inferior a 2000 e superior a 100 unidades e classe C - inferior a 100 unidades.  

 
 

 

Medicamentos pertencentes à classe A  

Nesta classe, foram identificados 18 medicamentos, sendo estes os que originam trabalho mais 

intensivo. De forma a optimizar o processo de reembalagem, pode constituir uma  solução a criação de um novo 

circuito que passará  pela articulação direta com o Armazém Central. 

O AC sendo responsável pela aquisição de medicamentos e recepção de encomendas, reconheceria a 

encomenda de medicamentos pertencentes a esta classe, sinalizando-os. Posteriormente, proceder-se-ia à 

reembalagem da encomenda inteira num período próximo ao da data de recepção da encomenda, com posterior 

armazenamento destes medicamentos na sua forma pronta a integrar os sistemas de distribuição.  

17%

50%

33%

Volume por grupo 

A B C

9%

55%

36%

Volume por grupo

A B C

Gráfico 2 - Volume com Ambulatório  Gráfico 3 - Volume sem Ambulatório  
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O FH responsável pelo AC teria, igualmente, de efetuar a verificação e validação deste processo, tendo a 

vantagem de assim ser apenas necessária uma etapa ao invés das duas etapas sinalizadas anteriormente, 

eliminando-se a necessidade da verificação e validação serem realizadas na Sala dos Farmacêuticos. Esta 

sugestão tem como objetivo garantir um fluxo constante e contínuo de medicamentos a partir da área de 

armazenamento, num sentido único.   

 

Medicamentos pertencentes à classe B   

A maioria dos medicamentos a reembalar são pertencentes a esta classe, tendo sido identificados 108 

fórmulas sólidas orais nesta categoria.  

Relativamente a esta classe, um dos problemas identificados foi a inexistência de um procedimento 

operacional que permitisse selecionar os medicamentos que são reembalados de forma manual e de forma semi-

automática. Este problema estende-se também aos medicamentos pertencentes à classe A e classe C. 

Assim, uma sugestão posível seria estabelecer orientações para cada tipo de reembalagem, considerando 

as seguintes variáveis: custo relativo de cada operação, consumo mensal dos medicamentos a reembalar, o tempo 

da operação, a necessidade de desblisteração ou fraccionamento e a necessidade de condições especiais de 

reembalagem (medicamentos fotosensíveis, facilmente oxidáveis, termosensíveis ou higroscópicos). 

 

Medicamentos pertencentes à classe C  

Estes medicamentos apresentam o menor consumo, alguns com consumo vestigial. A solução possível 

passaria pela utilização da Impressora de Etiquetas Zebra, presente na unidade. Os dados relativos a estas 

etiquetas seriam introduzidos e guardados no programa informático acoplado a este equipamento, sendo 

verificados e validados periodicamente pelo FH responsável.  

Este processo apresenta como vantagens: validação numa única etapa, promoção da desmaterialização 

de etiquetas impressas e fácil utilização para medicamentos que sejam necessários com urgência e em poucas 

quantidades.  

 

5.2 Optimização da reembalagem manual com recurso à adaptação de matrizes 

de identificação disponibilizadas pelos Serviços Farmacêuticos do CHSJ  

A necessidade de reembalar medicamentos é uma operação galénica comum aos sistemas de distribuição 

dos diversos Hospitais portugueses e é responsável por volume de trabalho elevado, independentemente da 

unidade de saúde.  

No HGO as etiquetas impressas são unitárias, sendo que cada página de papel autocolante está 

subdividada em  várias subunidades, existindo folhas com diferentes dimensões. Assim, o AO após efetuar a 

descartonagem, terá que colar cada etiqueta no local de cada comprimido do blister, uma de cada vez procedendo 

depois ao corte.  
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A diferença deste procedimento para o realizado no CHSJ, é o facto de ter sido criada uma base de 

dados com matrizes de identificação distintas, em função das dimensões do blister, do laboratório, da dosagem e 

da DCI. Este processo resultou ser mais eficiente do que aquele verificado na prática diária do HGO. 

Infelizmente, as matrizes criadas pelo CHSJ eram na maioria das vezes não compatíveis com os medicamentos 

adquiridos pelo HGO, motivo pelo qual se procedeu à criação de matrizes adaptadas aos serviços farmacêuticos 

do HGO.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

6. Conclusão  

Com a elaboração deste trabalho é possível conluir que a Reembalagem tem um papel essencial no 

circuito do medicamento. Considerando as fragilidades identificadas, fica patente que existe uma margem 

significativa para melhorias deste processo. Neste sentido, foram fornecidas algumas sugestões com o objetivo de 

colmatar estas observações, que acredito poderem ter  um impacto positivo neste sistema. Não obstante, estas 

sugestões não invalidam que outras abordagens sejam tomadas, na procura da melhoria contínua deste 

procedimento.  Por fim, segue em anexo, a apresentação realizada  no HGO deste trabalho.  
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