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Resumo 

 

 

O presente relatório procura resumir os meus 4 meses de estágio profissionalizante 

realizado em farmácia comunitária. Este relatório encontra-se dividido em duas partes: 

Apresentação das atividades desenvolvidas na farmácia Henriques e Projetos de 

intervenção farmacêutica desenvolvidos na farmácia. 

A primeira parte deste relatório descreve a experiência como estagiária na farmácia 

Henriques relatando as atividades realizadas, como a organização e gestão da farmácia, 

gestão e dispensa de produtos e aconselhamento farmacêutico.  

Na segunda parte, são apresentados os temas desenvolvidos na farmácia, baseados 

em problemas de saúde pública atuais e para as quais o cidadão deve ser alertado. 

Entre os diferentes temas possíveis optei por desenvolver o tema da cessação tabágica 

e, para o segundo projeto, foquei-me na temática da Diabetes mellitus do tipo 2. 

O tema da cessação tabágica foi realizado com o objetivo de alertar a população para 

os problemas associados ao tabagismo, tanto para fumadores como para aqueles que 

os rodeiam. Ao informar a população para esta problemática procurou-se promover a 

mudança de comportamentos e incentivar a cessação tabágica entre fumadores. 

O segundo projeto abordou a Diabetes mellitus do tipo 2. Sendo um dos problemas 

de saúde mais prevalentes no mundo, a disponibilização de informação acessível e clara 

à população é de vital importância. Desta forma, com a realização deste projeto procurei 

sensibilizar o diabético para a realidade da doença assim como da população em geral 

com o principal objetivo de promover de uma melhor qualidade de vida.  
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

 

CNP – Código Nacional Português 
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DM1 – Diabetes mellitus tipo 1 

DM2 - Diabetes mellitus tipo 2 

FH - Farmácia Henriques 
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Parte I - Atividades desenvolvidas na Farmácia Henriques 

 

1. Farmácia Henriques 

 

Situada em plena Praça da Batalha, Porto, a farmácia Henriques (FH) encontra-se 

sobre a direção técnica da Dra. Isabel Cortez, acompanhada por mais quatro 

colaboradoras: Dra. Helena Rocha (farmacêutica substituta), Dra. Rosário Correia, Dra. 

Ana Rios e técnica Diana Oliveira. Deste modo, a FH cumpre os requisitos impostos 

pelo decreto lei nº307/2007 que institui que uma farmácia deve ser constituída por um 

quadro farmacêutico e não farmacêutico. [1] 

Escolhi, então, a FH para a realização do meu estágio profissionalizante em farmácia 

comunitária, não só devido à sua localização privilegiada no centro da cidade do Porto, 

mas também à excelente ética de trabalho que tem vindo a acompanhar esta farmácia 

ao longo dos anos.  

Considerando que este estágio foi repartido, por intercalação com o estágio em 

farmácia hospitalar, distinguem-se aqui duas principais fases de aprendizagem, 

esquematizadas no cronograma apresentado na figura 1. No primeiro mês e meio de 

estágio, foi feita a minha introdução à farmácia e às diferentes atividades nesta 

realizadas ao nível de back office. Os passos que se seguiram foram o contacto com o 

público quer aquando das medições dos parâmetros biológicos quer aquando da 

dispensa dos produtos e respetivo aconselhamento farmacêutico. 

 

Figura 1 - Cronograma do processo de aprendizagem durante o estágio na FH. 
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De seguida, apresento mais detalhadamente a Farmácia Henriques e cada processo 

nos quais tive a oportunidade de intervir.

1.1. Espaço e organização 

 

A FH é organizada em zonas distintas: entrada e área de acesso exclusivo aos 

colaboradores da farmácia. (Anexos I e II) 

A entrada é composta por duas montras onde se podem observar as promoções e 

campanhas em vigor no interior da farmácia, essencial para divulgação destas e 

cativação dos clientes.  

É na entrada da farmácia que se encontram os 4 postos de atendimento ao público. 

Como esquematizado no Anexo I, atrás dos postos de atendimento encontram-se 

expostos Medicamentos de Venda Livre (VL) e, no restante espaço, produtos de 

diferentes origens (Dermocosmética e Higiene Corporal, Calçado Ortopédico, 

Suplementos Alimentares, Puericultura, entre outros).  

A área de acesso exclusivo aos colaboradores é constituída por dois andares. 

No andar inferior encontram-se as gavetas para armazenamento de medicamentos 

(éticos e genéricos), dispositivos médicos, produtos de veterinária e produtos variados. 

Neste espaço, localiza-se ainda o frigorifico onde são armazenados todos os produtos 

de frio. Esta área encontra-se equipada com um balcão de laboratório destinado à 

preparação de manipulados e todo o equipamento necessário, como exigido por lei.  

Para além do armazenamento de produtos, encontra-se aqui a zona de gestão de 

produtos, as instalações sanitárias e o gabinete de apoio ao cidadão. 

O gabinete é destinado à prestação de serviços farmacêuticos e de saúde e bem-

estar, encontrando-se equipado com aparelhos para medição de diferentes parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, uma marquesa, uma mesa e algumas cadeiras. Neste 

gabinete encontra-se ainda disponível a bibliografia de apoio à equipa da farmácia, 

como a Farmacopeia Portuguesa e Prontuário Terapêutico, por exemplo.  Aqui realizam-

se ainda as ações de formação, referidas mais adiante, e programas de promoção de 

um estilo de vida mais saudável, como o trabalho de cessação tabágica desenvolvido 

por mim (Parte II). 

No andar superior da FH, encontramos o armazém onde se situa ainda uma zona de 

refeições, uma cama para a equipa utilizar, quando em serviço noturno, e o gabinete da 

diretora técnica. 
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2. Sistema informático 

 

O sistema informático da FH é o 4DigitalCare®. Com este sistema é possível a 

realização de todos os processos efetuados na farmácia, desde a preparação e receção 

de encomendas, gestão de stocks e faturação à dispensa de produtos.  

O sistema permite a elaboração de fichas personalizadas para os cidadãos onde 

constam algumas das informações pessoais como, por exemplo, o seu número de 

identificação fiscal, data de nascimento e medicação habitual. Esta caraterística do 

programa facilita a dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, 

agilizando o atendimento ao público.  

Durante o meu estágio, foi implementada uma nova política de privacidade que exigia 

a assinatura de um consentimento informado pelo cidadão de forma a farmácia ter a sua 

ficha guardada. 

No programa, é ainda possível aceder às caraterísticas dos produtos como 

informações relativas à sua comparticipação, indicações terapêuticas e posologia. 

Na fase inicial do meu estágio, nomeadamente na transição para o atendimento ao 

público, a indicação da posologia adequada dos diferentes produtos de venda livre foi 

uma das tarefas mais complicadas que realizei. As caraterísticas do programa, referidas 

anteriormente, facilitaram muito esta atividade, tendo sido uma das ferramentas mais 

importantes na minha aprendizagem e evolução. 

 

 

3. Gestão de produtos 

 

3.1. Pedidos aos fornecedores 

 

Na FH, existem 3 distribuidores grossistas principais, AllianceHealthcare®, UDIFAR® 

e Botelho & Rodrigues®, para os quais são realizadas as encomendas diárias, 

instantâneas e via verde. A escolha do distribuidor preferencial é realizada de acordo 

com políticas de gestão da farmácia. Nesta escolha são considerados diferentes 

aspetos, como os preços praticados, a rapidez e horas de entrega, a facilidade de 

realizar devoluções, e também as bonificações oferecidas por este. 

Na FH são realizadas duas grandes encomendas diariamente. A listagem de 

produtos a encomendar é elaborada automaticamente pelo sistema informático sendo 

incluidos todos os produtos que atingem o stock mínimo. A quantidade a encomendar 

baseia-se no stock máximo do produto. A determinação do stock mínimo e máximo dos 
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produtos é feita com base na rotatividade e procura dos mesmos, ou seja, a frequência 

com que estes são dispensados. 

Apesar de as encomendas diárias serem mais significativas, ao longo do dia, são 

realizadas algumas encomendas instantâneas, por via informática ou telefónica. O 

objetivo destas é disponibilizar o produto para um utente em específico. 

As encomendas via verde são encomendas realizadas informaticamente, sendo 

essenciais para a obtenção de determinados produtos de disponibilidade reduzida 

(rateados). A encomenda destes medicamentos pode ser feita a qualquer um dos 

fornecedores na presença de uma receita do Serviço Nacional de Saúde (SNS).   

Tive a oportunidade, ao longo do meu estágio, de realizar algumas encomendas, 

quer instantâneas via informática ou telefónica bem como encomendas via verde. 

Alguns produtos são também pedidos diretamente ao laboratório responsável, como 

é o caso dos sensores para diabéticos tipo I.  

Por último, são também realizadas encomendas periódicas de diferentes produtos de 

venda livre, após reunião com o delegado representante, onde se estabelecem não só 

as quantidades a adquirir, mas também os preços. 

 

3.2. Receção de encomendas 

 

As encomendas são entregues na farmácia dentro contentores ou em caixas de 

cartão, de acordo com o tipo de produtos e fornecedores, sendo acompanhadas pela 

respetiva fatura original e duplicado. 

Na receção deve ser seguida uma sequência de procedimentos de forma a impedir 

a ocorrência de erros durante a mesma. 

Aqui é dada prioridade a produtos de frio, por norma transportados em contentores 

específicos, revestidos interiormente com material isolador e acompanhados por 

acumuladores de frio. Estes devem ser imediatamente armazenados no frigorífico de 

forma a evitar que a sua qualidade seja afetada.  

De seguida, inicia-se a receção dos produtos através da inserção manual do Código 

Nacional Português (CNP) ou pela sua leitura magnética. A verificação da validade dos 

produtos é obrigatória. A alteração informática da validade deve ser efetuada caso não 

haja nenhum produto em stock ou se esta for inferior à validade de produtos com o 

mesmo CNP.  

Os medicamentos são, então, separados de acordo com a sua origem (éticos, 

genéricos ou VL) de forma a facilitar o seu armazenamento.  No caso se tratarem de 

reservas, os produtos são colocados de parte, para posterior armazenamento num local 

específico.  
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Os procedimentos finais envolvem a confirmação dos produtos recebidos, a sua 

quantidade, preço de venda à farmácia (PVF) e margem de lucro. Medicamentos éticos 

e genéricos têm um PVP fixo e, portanto, uma margem estabelecida. Os produtos de 

VL têm margens de lucro alteráveis, ajustadas conforme as políticas da farmácia, 

devendo ser etiquetados com uma etiqueta que refira o seu PVP.  

Com a supervisão das restantes colaboradoras da FH, durante o meu estágio pude 

executar todos os procedimentos envolvidos na tarefa de receção de encomendas. Esta 

tarefa permitiu-me ter contacto mais próximo com os medicamentos e, assim, identificar 

aqueles que tinham maior rotatividade na FH. Adicionalmente, tive a oportunidade de 

aprender sobre as indicações terapêuticas dos diferentes medicamentos, através do 

acesso aos respetivos folhetos e informação disponibilizada informaticamente. 

 

3.3. Armazenamento 

 

O armazenamento encontra-se esquematizado nos Anexos I e II. Aqui evidenciam-

se 2 áreas principais: área de atendimento ao público e área de acesso exclusivo aos 

colaboradores da farmácia (andar inferior e superior).  

Na área de atendimento ao público, os diferentes produtos de saúde são dispostos 

em toda a área em volta dos balcões de atendimento, com localizações variáveis. 

Na área restrita aos colaboradores encontram-se as gavetas de medicamentos de 

temperatura ambiente. A organização é feita de acordo com a sua forma farmacêutica 

e, dentro destas, por ordem alfabética. Aqui distinguem-se as gavetas destinadas a 

formulações vaginais, retais, injetáveis, semissólidas de uso externo, sólidas orais, 

oftálmicas e xaropes. As fórmulas sólidas orais são divididas em: éticos e genéricos. Os 

éticos encontram-se organizados de acordo com o nome comercial enquanto que os 

genéricos de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância 

ativa. Aqui, encontram-se ainda gavetas destinadas a produtos de protocolo diabetes, 

higiene íntima, higiene nasal bem como medicamentos de saída muito frequente na 

farmácia (Ben-U-Ron®, por exemplo). 

Num outro armário, localizam-se alguns dispositivos médicos, produtos e 

medicamentos veterinários, produtos cosméticos e de higiene, produtos para o 

tratamento da pediculose, entre outros.  

Os estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados numa zona distinta dos 

restantes medicamentos, devido à sua especificidade e controlo exigido. As reservas 

localizam-se também num local distinto. 

De modo a garantir a correta conservação de todos os medicamentos, esta presente 

um medidor de temperatura e humidade.  
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Medicamentos de frio são armazenados no frigorifico, cuja temperatura é mantida 

entre os 2 e os 8ºC.  

No armazém localizado no andar superior da FH (Anexo II), são também 

armazenados produtos, de acordo com a sua especialidade e por ordem alfabética. 

O armazenamento foi uma das primeiras tarefas do meu estágio profissionalizante 

na FH. Com esta atividade, foi possível a familiarização com a localização dos diferentes 

fármacos e outros produtos, o que facilitou o posterior ato de dispensa. 

 

3.4. Gestão de validades 

 

Como referido anteriormente, os medicamentos e a maior parte dos produtos de 

saúde têm um prazo de validade associado. Este deve ser considerado não só durante 

a receção e armazenamento, mas também no ato de dispensa (princípio First Expired 

First Out ou FEFO).  

Na FH é feita uma gestão mensal dos prazos de validade onde os produtos cujo 

prazo de validade expire no prazo mínimo de 3 meses são retirados dos respetivos 

locais de armazenamento. Estes são, então, devolvidos aos respetivos fornecedores e 

o stock atualizado. 

  

3.5. Devoluções 

 

Para além da realização de devoluções por prazos de validade, surgem outros 

motivos que justificam a devolução de produtos ao seu distribuidor. Entre outras 

situações, a devolução pode ser efetuada quando a farmácia recebe o produto errado, 

danificado ou numa quantidade superior à pedida. A devolução é também realizada 

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

ordena a recolha de produtos.  

Este processo envolve a emissão de uma guia de devolução, assinada e carimbada 

por um farmacêutico e de seguida enviada para o fornecedor, juntamente com os 

produtos. Uma vez aceite a devolução, a farmácia recebe uma nota de crédito que 

permite a regularização da devolução. Caso a devolução não seja aceite, o produto 

regressa para a farmácia podendo ser rejeitado no contentor do Valormed® com 

posterior quebra do stock. 
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4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

O aconselhamento farmacêutico e dispensa dos diferentes medicamentos e produtos 

é uma das atividades mais importantes atribuídas ao farmacêutico.  

Pelo contato frequente com o utente, o farmacêutico intervém direta e ativamente na 

saúde pública procurando promover o uso racional dos medicamentos e auxiliar na 

otimização da terapêutica. Entre outras funções desempenhadas pelo farmacêutico, 

surge a resolução de problemas relacionados com os medicamentos como interações 

medicamentosas, falta de adesão à terapêutica e avaliação dos possíveis efeitos 

adversos. 

Desta forma, a responsabilidade associada à atividade farmacêutica exige dedicação 

e constante formação dos farmacêuticos, de forma saberem proceder corretamente nas 

mais variadas situações.  

 

4.1. MSRM 

 

O grupo dos MSRM é constituído por medicamentos cuja utilização, de acordo com 

a sua indicação terapêutica ou devido ao seu uso off label, representa um risco para a 

saúde do cidadão, exigindo uma vigilância mais controlada do seu percurso entre a 

farmácia e o utente. Nos os MSRM incluem-se ainda fármacos ou substâncias com 

atividade farmacológica e reações adversas não completamente caraterizadas e ainda 

medicamentos de administração parentérica. [2] 

Os MSRM são, assim, dispensados na farmácia após a apresentação de uma 

prescrição médica válida. As prescrições são usualmente eletrónicas embora, em 

alguns casos, sejam ainda dispensadas prescrições manuais.  

A receita eletrónica pode surgir na forma desmaterializada ou materializada. A receita 

eletrónica desmaterializada é acessível através de dispositivos eletrónicos, não 

utilizando papel, enquanto que a receita eletrónica materializada é impressa.  Este tipo 

de receita pode ser receitas acompanhadas por um guia de tratamento que fica na posse 

do utente. 

As receitas manuais representam uma forma de excecional de prescrição, utilizada 

no caso de falência do sistema informático, inaptidão do médico prescritor e prescrição 

ao domicílio, entre outras, com um máximo de 40 receitas manuais mensais. [3] As 

receitas manuais permitem a prescrição de 4 medicamentos diferentes por receita, com 

o máximo de duas embalagens por medicamento e 4 embalagens por prescrição. [3] 
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Antes da dispensa da medicação, é essencial efetuar a validação das prescrições 

médicas.  Aqui devem ser verificados diferentes aspetos como a data, validade e local 

de prescrição assim como identificação do médico prescritor e o sistema de saúde 

responsável. É, ainda, obrigatória a identificação do utente e da medicação prescrita, 

referida pela DCI, e a respetiva forma farmacêutica, dosagem, posologia e quantidade 

prescrita. [3] Nas receitas manuais é, ainda, obrigatória a presença da vinheta do 

prescritor, a respetiva assinatura e o motivo da exceção. 

Aqui o farmacêutico tem como dever informar o utente sobre os diferentes 

medicamentos com a mesma DCI, dosagem e forma farmacêutica disponíveis. Ao 

informar o utente sobre os medicamentos disponíveis, este pode optar entre 

medicamentos éticos e genérico, de acordo com os seus critérios de escolha. 

Neste processo, o farmacêutico deve informar claramente o utente da forma 

adequada de administração da medicação dispensada, posologia assim como 

esclarecer sobre possíveis efeitos adversos e interações. Esta parte é fundamental para 

promover o uso adequado dos medicamentos e aumentar a adesão à terapêutica e a 

eficácia do tratamento.  

Na presença de receitas em papel, após a dispensa da medicação, é impresso, no 

verso da receita, um documento de faturação que é, posteriormente, assinado pelo 

adquirente. 

Durante o meu estágio, pude aperceber-me que muitas pessoas não entendem a 

diferença entre medicamento ético e genérico. Apesar de serem clarificadas, tanto por 

mim como pelas restantes colaboradoras da farmácia, acabavam, algumas vezes, por 

optar pelos medicamentos éticos. Entre as explicações do utente para fazer esta 

escolha encontram-se: “O genérico é muito mais barato que o de marca por isso não 

deve fazer efeito” ou “O medicamento de marca é mais caro, logo deve ser melhor”. 

Assim, realização de programas de literacia orientados para a saúde deveria ser algo a 

investir, de forma permitir a tomada de decisões conscientes e bem fundamentadas. 

 

4.1.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

 

Apesar de todos os MSRM terem um elevado controlo na sua dispensa, os 

estupefacientes e psicotrópicos, pelo facto de serem frequentemente associados a uma 

utilização ilícita, representam uma das classes de fármacos mais controladas em todo 

o mundo. [4] 

Durante a dispensa destes medicamentos é obrigatória o registo informático do nº da 

receita, nome do prescritor, informação pessoal do doente e adquirente. A informação 
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pessoal a recolher inclui o nome, morada, data de nascimento, número do documento 

de identificação e a respetiva validade. [2].  

Após a dispensa, no caso de receitas eletrónicas, o doente ou adquirente, deve 

assinar, de forma legível, um papel impresso com todos os dados registados 

informaticamente. Estes dados são arquivados durante 3 anos, em formato de papel. 

A lista das receitas dispensadas e fotocópia das receitas manuais, com 

medicamentos das tabelas I e II (exceção da II-A) são enviados mensalmente pela 

farmácia para o INFARMED. Anualmente, efetua-se o envio do registo de entradas e 

saídas de estupefacientes e psicotrópicos, pertencentes às tabelas I, II e IV, com 

inclusão da identificação do medicamento e o número de registo. 

Durante o meu segundo período de estágio na FH tive a oportunidade de participar 

no processo de verificação destes registos. 

 

4.1.2. Comparticipação 

 

A comparticipação da medicação é um processo estabelecido pelo estado português 

onde se estabelecem duas possibilidades de comparticipação: regime normal ou regime 

especial 

No regime normal, a comparticipação da medicação pelo Estado divide-se em 4 

escalões, A, B, C e D, com 90%, 69%, 37%, e 15% de comparticipação respetivamente. 

[5] 

Relativamente ao regime especial de comparticipação a prescrição é assinalada com 

a letra “R” quando se aplica a pensionistas e com a letra “O” para utentes abrangidos 

com outro regime especial de comparticipação. Para pensionistas, a comparticipação 

do Estado no escalão A é acrescida de 5% resultando então numa comparticipação de 

95%, para os escalões B, C e D é acrescentada de 15% resultando em 

comparticipações de 84%, 52% e 30%, respetivamente.  [6] A comparticipação de 

medicamentos utilizados em determinadas patologias ou grupos especiais de utentes é 

variável, em função das entidades que o prescreveram ou dispensam. 

A comparticipação não abrange apenas medicamentos, mas também produtos 

destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus na presença de prescrição médica que 

chega a ser de 100 %, como no caso de lancetas, seringas e insulinas. [7] 

As câmaras expansoras são comparticipadas em 80% para PVP inferior a 28€, sendo 

limitada a uma câmara expansora por utente, por ano. [3] Manipulados têm também 

uma comparticipação de 30 %. [3] 

À comparticipação pelo Estado pode ser acrescida a comparticipação por 

subsistemas de saúde, onde se destacam, por exemplo, SAMS e Savida. Durante o 
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estágio, tive também a oportunidade de dispensar diversas receitas com regimes de 

complementaridade. 

 

4.1.3. Faturação de Receituário 

 

A FH realiza a faturação do receituário dispensado em cada mês.  Este procedimento 

é essencial para a farmácia obter o pagamento correspondente à comparticipação dos 

MSRM dispensados.  

Pude observar este processo durante o meu estágio e familiarizar-me com todos os 

procedimentos envolvidos, esquematizados no Anexo III. 

No caso das receitas eletrónicas, comparticipadas apenas pelo SNS, o registo é feito 

automaticamente, no sistema informático. No caso de receitas em papel e na presença 

de regimes de complementaridade, é necessária a impressão de um documento de 

faturação que deve ser assinado pelo utente. 

Após a conferência das receitas, estas são organizadas por organismo de 

comparticipação, agrupadas em lotes de 30 e anexadas a um verbete, carimbado e 

assinado pelo farmacêutico. O último passo envolve a emissão de um resumo de todos 

os lotes e a fatura mensal, em quadruplicado. 

 

4.2. MNSRM 

 

Como MNSRM classificam-se todos os medicamentos que não cumprem os 

requisitos da classe MSRM referidos pelo artigo 114º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de Agosto. Desta forma, os MNSRM podem ser dispensados, na farmácia, sem 

prescrição médica e, na maior parte, não sujeitos a comparticipação.  

É nesta classe de medicamentos em que o aconselhamento farmacêutico se revela 

muito importante. Muitas vezes, o cidadão dirige-se à farmácia à procura de medicação 

direcionada para um problema de saúde específico. Aqui, o farmacêutico deve identificar 

corretamente o problema que afeta o cidadão e ainda questioná-lo sobre possíveis 

alergias e problemas de saúde.  

Depois de conhecer a situação o melhor possível, o farmacêutico pode então se 

refere a medicação considerada adequada para o utente em específico assim como a 

respetiva posologia e possíveis efeitos adversos. Simultaneamente devem ser 

aconselhadas medidas não farmacológicas que auxiliem o utente na melhoria dos seus 

sintomas. 
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Dentro das diferentes atividades que realizei durante o estágio, foi esta a que me 

surgiu inicialmente como mais desafiante pela necessidade de conhecer os produtos 

associados às diferentes patologias e a sua posologia de acordo com o utente em 

questão. Aqui foi fundamental a disponibilidade de toda a equipa da farmácia que me 

auxiliaram frequentemente no aconselhamento de MNSRM e responderam a todas as 

minhas dúvidas em relação a este processo. 

Entre os produtos que mais aconselhei distinguem-se os antigripais e antitússicos, 

colírios, laxantes e antidiarreicos bem como medicação analgésica. Simultaneamente, 

procurei sempre associar às recomendações farmacológicas, as respetivas medidas 

não farmacológicas.  

Aquando do aconselhamento de MNSRM para a tosse, por exemplo, um conjunto de 

questões serviram de guião para o aconselhamento adequado. Entre estas questões 

surgiam aquelas que pretendiam a distinção do tipo de tosse, seca ou produtiva, 

essencial para determinar a gama de medicamentos adequados. Aqui a identificação de 

possíveis de intolerâncias alimentares, alergias ou problemas de saúde, foi obrigatória. 

Por exemplo, um diabético não deve ser recomendado xarope com elevado teor em 

açúcar devendo ser indicado um produto que refira a possibilidade de administração a 

este grupo de doentes. 

 

4.3. Outros produtos 

 

Na FH, para além dos medicamentos previamente mencionados, encontra-se uma 

vasta gama de produtos farmacêuticos com diferentes finalidades. Entre medicamentos 

de uso veterinário, dispositivos médicos, calçado ortopédico, suplementos alimentares, 

medicamentos homeopáticos, produtos dietéticos, de puericultura e de 

dermocosmética, a FH oferece uma variedade de produtos que se destinam a aumentar 

a qualidade de vida do utente. 

Dentro do calçado ortopédico, encontramos marcas como Dr. Scholl®, Suave® , 

Arcopedico® e Medicomfort®, fortemente procuradas pela população idosa e outras 

pessoas com problemas nos pés. Para além disso, este calçado, com linhas de calçado 

profissional, é também muito procurado por pessoas que simplesmente procuram 

conforto. 

A Puericultura é também uma área existente na FH, onde se encontram produtos 

destinados à higiene e hidratação do bebé, alimentação, acessórios, entre outros. Tive 

a oportunidade, durante o meu estágio, não só de dispensar produtos desta área, mas 

também de participar na divulgação da quinzena do bebé, realizada entre 22 de Janeiro 
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e 5 de Fevereiro de 2018. Nos Anexos IV, V e VI apresento os cartazes elaborados por 

mim durante este período orientados para campanha promocional, expostos na FH ou 

no seu Facebook®. 

Por último, tenho a destacar a área da Dermocosmética e Higiene Corporal. A FH é 

constituída por uma variedade enorme de marcas com diferentes gamas de preços 

destinada a todo o tipo de utentes.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de contatar com as diferentes marcas e 

produtos, que até então desconhecia. Durante todo tempo de estágio, pude aprender 

sobre as caraterísticas das várias gamas de produtos de cada marca. Esta 

aprendizagem foi essencial para poder aconselhar os utentes da farmácia quando me 

questionavam sobre produtos específicos para as suas caraterísticas de pele ou cabelo. 

Um exemplo em particular foi o de um individuo que procurava um protetor solar facial 

para a sua pele sensível. Aqui, o conhecimento das diferentes gamas de protetores, 

permitiu-me aconselhar um protetor solar com um fator de proteção elevado (50+), sem 

perfumes e hipoalérgico.  

Na área da Dermocosmética, auxiliei também na divulgação de promoções através 

da elaboração de cartazes promocionais, também expostos na farmácia e partilhados 

nas redes socias da FH (Anexos VII e VIII) 

 

 

5. Prestação de Serviços 

 

A prestação de diferentes serviços nas farmácias, para além da dispensa de produtos 

e aconselhamento, é importantíssima para uma intervenção mais ativa do Farmacêutico 

na saúde pública. Desta forma, a FH tem disponíveis um conjunto de serviços que 

procuram auxiliar o cidadão nas mais variadas formas. 

 

5.1. Serviços Farmacêuticos 

 

5.1.1. Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

Entre os serviços disponibilizados na FH surge a Medição de Parâmetros 

Bioquímicos e Fisiológicos, como a Glicémia, Colesterol e Triglicerídeos, a Pressão 

Arterial (PA), realizadas no Gabinete de Apoio ao utente. Na farmácia encontra-se 

também disponível uma balança para determinação do Peso, Altura e Índice de Massa 

Corporal (IMC).  
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No meu estágio, a medição de PA foi uma das primeiras tarefas de contato com o 

público que realizei. Aqui tive a oportunidade de contactar com diferentes situações: 1) 

valores dentro dos limites; 2) valores acima dos limites.  

Na última situação, com o auxílio das colaboradoras da farmácia, foi essencial a 

orientação do utente para medidas não farmacológicas essenciais para a estabilização 

dos valores. Por vezes, foi também necessário aconselhar os utentes a consultar um 

médico o mais rapidamente possível de forma a evitar as possíveis consequências de 

valores de PA muito elevados.  

Durante os 4 meses de estágio da FH, tive a oportunidade de acompanhar o processo 

de tentativa de controlo da PA de diversos utentes. Em muitos casos foi possível ver a 

normalização gradual dos valores da PA. Nestas situações, procurei encorajar os 

utentes a continuarem a tomar a sua medicação e com as alterações de estilo de vida 

que tinham estabelecido. Verifiquei que este reforço positivo é um dos melhores 

incentivos para que os utentes mantenham a mudança de atitude e o controlo eficaz da 

PA. 

A medição de parâmetros bioquímicos, como a glicémia, permitiu-me, também, 

encontrar situações semelhantes às anteriores. Um exemplo em particular, foi o de um 

individuo que se dirigiu à FH para determinar a glicemia em jejum. Após a medição, o 

valor de glucose no sangue determinado foi de 270 mg/dL o que, comparado com o 

valor referência (<126mg/dL), é muito elevado. Depois de falar com a pessoa, deparei-

me com o facto de este ser diabético, tomava a sua medicação “às vezes” e que, após 

o diagnóstico, não tinha feito alterações significativas na sua dieta e estilo de vida. Foi, 

aqui, importante reforçar a ideia de que a medicação devia ser tomada diariamente e, 

em simultâneo, a adoção de um estilo de vida saudável era essencial para o controlo 

adequado da diabetes e evitar, assim, as complicações que podem resultar desta 

doença. 

 

5.1.2. Programa de Troca de Seringas 

 

O Programa de Troca de Seringas, no qual a FH participa ativamente, representa um 

Programa de Saúde Pública, desenvolvido pela Direção Geral de Saúde (DGS), e que 

se integra no programa nacional para a Infeção VIH/SIDA. Este programa visa prevenir 

a infeção pelo HIV e vírus das Hepatites B e C. [8]  

Na FH, várias pessoas recorrem a este programa, pelo que este aparenta estar a ser 

eficaz na consciencialização e modificação de comportamentos.  
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5.1.3. Valormed® 

 

Numa tentativa de proteção do ambiente e promoção do uso racional da medicação, 

a FH está associada à Valormed®. Esta entidade é responsável pela eliminação correta 

e segura dos medicamentos. [9] Esta sociedade é assim responsável pelo último passo 

do ciclo dos medicamentos, sendo que os elimina de forma segura para o ambiente. [9] 

Os utentes da farmácia são informados sobre a importância de entregar farmácia as 

embalagens vazias bem como a medicação não usado ou fora do prazo de validade. os 

utentes entregam a um colaborador a sua medicação e este é assim responsável pela 

sua colocação nos contentores Valormed®. Não são aceites agulhas e seringas, 

termómetros, gazes e material cirúrgico e radiografias, entre outros. 

 

5.1.4. Administração de vacinas 

 

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

representa um dos serviços de promoção de saúde nos quais o farmacêutico de oficina 

pode intervir. Sendo da responsabilidade do diretor técnico, este procedimento deve ser 

realizado por farmacêuticos com formação adequada. [10] 

A FH disponibiliza-se à administração destas vacinas, onde se destaca a Vacina 

contra a Gripe, que se realiza, preferencialmente, durante todo o outono e inverno. 

 

5.2. Serviços não farmacêuticos 

 

A prestação de serviços não farmacêuticos como consultas de nutrição e podologia 

são ainda uma intervenção adicional da FH na saúde e bem-estar do cidadão. Estas 

consultas são efetuadas por outros profissionais de saúde estando disponíveis através 

marcação prévia 

 

6. Formações 

 

Na FH são constantemente proporcionadas formações para promover a atualização 

do pessoal técnico.  

Durante todo o meu estágio tive a oportunidade de assistir a diferentes formações 

realizadas na própria FH que me permitiram conhecer melhor determinados 

medicamentos de venda livre assim como outros produtos farmacêuticos. Destaco as 

formações da DuxPharma®, PiLeJe®, Uriach Theralab®, Nestlé®, Vichy® e La Roche-



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Henriques 

15 
 

Posay®. Estas formações foram realizadas na própria farmácia, no gabinete de apoio 

ao cidadão e tiveram duração de, aproximadamente, 15 minutos. 

 

7. Conclusão 

 

O estágio realizado na FH permitiu-me entrar em contacto com a realidade de um 

farmacêutico comunitário, onde tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante os 5 anos de curso. Simultaneamente pude, com este estágio, 

adquirir novas competências, desde a familiarização com as atividades de back office à 

comunicação com os utentes. 

A realidade é que a atividade farmacêutica é muito mais complexa do que a dispensa 

de medicamentos e o aconselhamento. As funções back office, como garantir o 

cumprimento de regras e disponibilização de cuidados com a melhor qualidade, são 

processos essenciais para a promoção da saúde pública devendo, por isso, ser 

executados pelo Farmacêutico com o maior cuidado e atenção. 

O contacto com os utentes foi, sem dúvida, uma experiência diferente. Aqui tive a 

oportunidade melhorar as minhas capacidades de comunicação interpessoal. 

Desta forma, o estágio na farmácia comunitária foi uma etapa fundamental no 

processo de aprendizagem tendo sido um dos períodos mais importantes na minha 

formação académica.
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Parte II - Projetos de Intervenção Farmacêutica 

 

1. Cessação tabágica 

 

Pelos efeitos negativos que traz para a saúde e pela sua elevada prevalência, o 

tabagismo é, hoje em dia, considerado um dos maiores problemas de saúde pública do 

mundo. É, assim, de vital importância a transmissão de informação à população sobre 

o tabaco bem como disponibilização de suporte para aqueles que procuram deixar de 

fumar.  

Desta forma, considerando estes fatores e facto de eu própria conhecer pessoas, 

inclusive familiares, fumadoras, optei pela realização do presente projeto de intervenção 

farmacêutica. 

 

1.1. Enquadramento 

 

O dicionário Oxford descreve vício como “o facto ou condição de estar dependente 

numa determinada substância ou atividade”. O Homem é a um ser vivo regido por uma 

variedade de atividades e vícios, que, de certa forma, controlam e estabelecem alguma 

ordem no seu dia-a-dia. Dentro dos diversos vícios com efeitos prejudiciais na saúde do 

homem, encontramos o ato de fumar.  

Em todo o mundo existem mais de 1.1 biliões de fumadores [11], mais homens que 

mulheres, com picos de idades entre os 25 e 44 anos e os 15 e 24 anos, respetivamente. 

[11] [12] [13] Segundo a Organização mundial da Saúde (OMS), a maior parte dos 

fumadores pertencem a países com baixo a médio rendimento, como a Ucrânia, onde 

mais de 49% da população é fumadora. [11] Portugal surge numa posição intermedia 

com aproximadamente 20 % de fumadores. [13] 

O tabaco é constituído, entre outros componentes, pela folha da planta Nicotiana 

tabacum e pode ser consumido sobre a forma de charutos, cachimbos, mascado ou 

cigarros, a forma mais comum. [14] Dentro dos compostos mais importantes dos 

cigarros encontramos a Nicotina, alcaloide vegetal responsável pela adição ao tabaco. 

[13] Sendo rapidamente absorvido após inalação, atinge o sistema nervoso central 

(SNC) onde atua através da ligação aos recetores colinérgicos nicotínicos. [15] A 

ativação destes recetores resulta na libertação de Dopamina, estimulando o centro de 

recompensa do SNC e resultando em efeitos como euforia e prazer bem como redução 
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do apetite. [15] O consumo recorrente de tabaco leva à dessensibilização dos recetores, 

resultando no aumento do seu número ao nível cerebral. Esta neuroadaptação exige 

que os níveis plasmáticos de Nicotina se mantenham suficientemente elevados, de 

forma a permitir a suficiente estimulação destes recetores dessensibilizados. [15] 

Para além da nicotina, o fumo do cigarro é ainda constituído por compostos como os 

apresentados na tabela 1.  Todas as substâncias existentes no fumo do tabaco afetam 

negativamente a saúde do homem distinguindo-se, entre estas, aquelas com potencial 

carcinogénico como, por exemplo, o Benzeno e o Benzo(a)pireno. [13] Neste aerossol 

tóxico, distingue-se ainda a presença do Monóxido de Carbono (CO), gás inodoro, que 

afeta a capacidade de oxigenação do sangue e dos tecidos, sendo associado à hipoxia 

e processos de isquemia e morte celular. [13]  

 

 

Tabela 1 - Alguns dos componentes detetados no fumo de cigarro, apresentados em ordem 

decrescente (da esquerda para a direita), de quantidade média com concentrações que variam 

entre os 25,8 mg (Alcatrão) e os 4,8 ng (Mercúrio) (adaptado de [14]) 

 

Alcatrão CO Nicotina Acetaldeído 

Isopreno Acetona Oxido nítrico Cianeto 

Metiletilcetona Acroleína Tolueno Propionaldeído 

Hidroquinona Catecol Benzeno 1,3-Butadieno 

Butiraldeído Formaldeído Amónia Fenol 

Acrilonitrilo Meta e Para-

Cresol 

Piridina Quinoleína 

N-

acetiltransferase 

Cádmio Chumbo 1-

Aminonaftaleno 

Benzo(a)pireno Arsénio Mercúrio 

 

 

O contacto da população com os diferentes componentes do cigarro pode ocorrer 

através do contacto direto ou indireto, com o fumo.   

 Para o fumador, aquele que têm maior importância é o contato direto, resultante da 

aspiração do fumo primário do tabaco que resulta da sua combustão.  

A população não fumadora é a principal vítima do fumo secundário, ou em segunda 

mão. Este fumo resulta da combinação entre o fumo primário exalado pelo fumador e o 

fumo libertado a partir do cigarro entre aspirações. [14] Devido ao facto de parte já ter 
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sido filtrado pelos pulmões, o fumo secundário apresenta caraterísticas físico-químicas 

distintas do fumo primário. Assim, no fumo secundário surgem partículas de menores 

dimensões e uma composição química relativa distinta, onde compostos como o CO e 

Benzo(a)pireno se encontram mais concentrados. [14]  

Pelas caraterísticas apresentadas anteriormente, o fumo secundário é responsável 

por efeitos mais graves na saúde de todos aqueles que o inalam, comparativamente 

com o fumo primário.  

De acordo com o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, 

publicado pela DGS em 2017, 1 em cada 10 Portugueses, com idade igual ou superior 

a 15 anos, é exposto ao fumo secundário todos os dias. [16] Isto implica que, 

diariamente milhares de pessoas são afetadas pelo fumo do tabaco, só em Portugal. 

Desta forma, diferentes políticas antitabágicas têm sido implementadas por todo o 

mundo, nomeadamente a proibição de fumar em espaços fechados sem ventilação. [17] 

O principal objetivo destas políticas têm como objetivo não só de proteger a população 

não fumadora, mas também desencorajar o ato de fumar.  

Os efeitos adversos para a saúde causados pelo fumo do tabaco são diversos, 

aumentando a propensão para infeções respiratórias, doença cardiovascular e pode 

ainda causar o Síndrome da Morte Súbita Infantil. [14]  

Devido à existência de muitos compostos cancerígenos no fumo do cigarro, o tabaco 

na saúde é ainda associado a diferentes problemas oncológicos, que não se restringem 

apenas ao pulmão. [14]. O tabaco é assim responsável por muitos tipos de cancro como, 

por exemplo, carcinomas gastrointestinais e leucemias. [14]  

Ao nível do sistema reprodutor, os diferentes constituintes do tabaco provocam 

alterações, como a diminuição da fertilidade ou indução de uma menopausa prematura. 

[14] 

Devido a estas caraterísticas, o fumo do tabaco, considerado um aerossol tóxico, é 

responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas anualmente, muitas das quais 

não fumadoras. [18] Apesar disto, um grande número de fumadores não tem completo 

conhecimento dos riscos associados ao consumo de tabaco, sendo essencial investir 

na sua educação e consciencialização. 

A prevalência geral dos hábitos tabágicos, os componentes tóxicos presentes no 

fumo do tabaco e as suas repercussões na saúde da população, fazem do tabagismo 

um importante modulador da esperança de vida das populações. Assim, intervenções 

que promovam a cessação tabágica são essenciais para a promoção não só de uma 

vida mais longa, mas também com mais saúde. [19]  

De forma a incentivar a cessação tabágica, é essencial os fumadores conhecerem, 

não só os efeitos negativos do seu hábito, mas também as vantagens que são 
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associadas à cessação. Dentro destas vantagens, encontramos efeitos imediatos para 

na saúde dos indivíduos em que se destaca a diminuição da frequência cardíaca e dos 

níveis de CO sanguíneos, nas primeiras 12 horas após o último cigarro. [13] A longo 

prazo, ocorre uma diminuição significativa do risco de desenvolver patologias 

oncológicas e doença coronária. [13] Em suma, o processo de cessação tabágica irá 

contribuir significativamente para a redução do número de mortes associadas ao tabaco. 

Para além dos evidentes efeitos positivos para a saúde, a cessação tabágica traz 

consigo também vantagens ao nível económico e emocional. [13] Assim, de forma 

generalizada, a cessação tabágica tem apenas benefícios e é, por isso, uma atitude a 

encorajar e a promover. 

Muitos fumadores conseguem deixar de fumar sem qualquer intervenção clínica. 

Contudo, o apoio e acompanhamento contínuos, facilitam este processo e favorecem 

uma mudança de comportamento duradoura. O apoio clínico é baseado nos diferentes 

estádios de contemplação para com o processo de cessação tabágica (tabela 2). Estes 

estádios permitem identificar se o fumador pretende ou não iniciar o processo de 

cessação tabágica e, com isto, adaptar o aconselhamento e as respetivas estratégias. 

[13] 

 

 

Tabela 2 – Estádios de mudança comportamental (adaptado de [13]) 

 

Estádio Descrição 

 

Pré-contemplação 

Sem intenção de deixar de fumar, 

recusando toda a informação e adotando 

posição defensiva. 

 

Contemplação 

Presta atenção a alternativas de 

modificação de comportamento 

contemplando as mesmas. 

 

Preparação 

Pensa em alterar o comportamento a 

curto prazo tendo havido tentativas 

prévias no último ano. 

Ação Para de fumar durante 6 meses sem 

recaídas. 

Manutenção Mantém o comportamento anterior 

durante 5 anos. 
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Apesar de ser um aspeto essencial para melhorar a qualidade de vida das 

populações, a cessação tabágica é um processo difícil, sendo associado a sintomas de 

privação muito frequentes. A síndrome de abstinência é uma consequência da 

diminuição dos níveis sanguíneos de nicotina que resulta na reativação dos recetores 

nicotínicos. Os principais sintomas desta síndrome são o aumento da ansiedade, stress, 

irritabilidade e aumento de peso assim como alterações gastrointestinais. [15] Os efeitos 

negativos associados à síndrome de abstinência são o que, muitas vezes, faz com que 

os indivíduos regressem ao hábito de fumar.   

Contudo, e apesar da dificuldade deste processo, a cessação tabágica não é 

impossível. Aqui é essencial informar os fumadores que os sintomas de privação e o 

mau estar associado a este processo são transitórios, com um pico máximo 24-48 horas 

após o último cigarro e duração de 2 a 4 semanas. [13] 

Para incentivar a cessação tabágica encontram-se, entre outras, estratégias 

económicas, não farmacológicas e farmacológicas. Ao nível económico verifica-se o 

aumento de taxas e, assim, do preço associados às diferentes formas do tabaco. [20] 

Para o presente trabalho são especialmente importantes as intervenções não 

farmacológicas e farmacológicas, nas quais o farmacêutico pode intervir ativamente.   

Do ponto de vista não farmacológico podemos destacar a literacia do fumador, a 

disponibilização de materiais de autoajuda e a disponibilidade de aconselhamento, quer 

presencial quer telefónico. [21] Nesta perspetiva, pode ainda incluir-se o 

aconselhamento da substituição do vício por um mais saudável bem como evitar 

situações que potenciem o ato de fumar, como eventos sociais. Muitas das vezes, esta 

alteração de comportamentos é suficiente para promover uma cessação tabágica eficaz. 

[13] [20]  

Quando a simples perspetiva não farmacológica é insuficiente, devem introduzir-se 

a estratégias farmacológicas que se podem distinguir em Terapia de Substituição da 

Nicotina (TSN) e em Terapia de Substituição Não Relacionada com a Nicotina. [13] [20] 

Na primeira divisão encontramos MNSRM, como pastilhas ou sistemas transdérmicos 

de nicotina, que procuram substituir os efeitos neurofarmacológicos associados à 

nicotina proveniente dos cigarros. [21] Estes TSN podem ter alguns efeitos secundários 

como dores de estomago e náuseas. [21] A Terapia de Substituição Não Relacionada 

com a Nicotina corresponde a MSRM onde se recorre à Bupropiona e à Vareniclina, 

exigindo consulta médica prévia. [13] [20]  

Dentro das estratégias de intervenção no processo de cessação tabágica poderá 

optar-se por dois tipos de abordagem: uma abordagem breve ou uma abordagem 

intensiva. [13]  
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No que diz respeito à abordagem breve, esta consiste num acompanhamento de 

curta duração, onde se procura informar o fumador para os principais problemas para a 

saúde associados ao tabagismo, avaliar a sua motivação e planear o processo de 

cessação tabágica. [13] No planeamento marca-se o dia em que o utente deverá deixar 

de fumar (dia D), ou seja, dia correspondente a zero cigarros, e planeiam-se ainda 

contatos regulares (consultas ou contatos telefónicos). [13]  

A abordagem intensiva é, por norma, realizada por médicos e enfermeiros 

especializados e envolve um contato de vários meses para promover uma taxa de 

sucesso mais elevada. [13] Este tipo de abordagem deve ser a preferida no caso de 

fumadores com elevado nível de dependência. [13]  

No presente trabalho foi aplicada uma abordagem breve. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

Tendo em mente os problemas que o tabagismo representa para a saúde da 

população em geral, este projeto teve como objetivo geral promover a mudança de 

comportamento dos fumadores.  

O primeiro objetivo estabelecido para este trabalho foi fornecer informação à 

população em geral sobre o tabaco e os seus efeitos na saúde. 

Aqui objetivou-se, ainda, incentivar o processo de cessação tabágico auxiliando na 

redução do consumo de tabaco no país de forma a melhorar a saúde tanto de fumadores 

como de não fumadores. 

Por último, procurou-se obter dados estatísticos com o objetivo de determinar entre 

a prevalência relativa dos hábitos tabágicos no país e das pessoas afetadas por este 

vício, direta ou indiretamente. 

 

1.3. Métodos 

 

1.3.1. Promoção da atividade 

  

De forma a informar os utentes da FH desta atividade, que se propôs a promover a 

cessação tabágica, recorreu-se à distribuição e afixação de cartazes de divulgação. Nos 

cartazes do Anexo IX pode ver-se o nome e objetivo da atividade bem como a data, a 

hora e o local onde esta se realizou. 
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1.3.2. Consultas  

 

Para auxílio do processo de cessação tabágica, foi idealizado um plano constituído 

por três consultas presenciais intercaladas com contatos telefónicos. As consultas 

realizadas por mim, com aproximadamente 20 minutos, decorreram no gabinete de 

apoio ao cidadão da FH.  

A primeira consulta, realizada nos dias 28 a 30 de Maio, correspondeu ao rastreio 

dos fumadores. Nesta, foram recolhidos dados sobre o fumador de acordo com o guião 

apresentado no Anexo Xa. Estes dados permitiram determinar se o utente se 

encontrava apto para iniciar o processo de cessação tabágica, nomeadamente em 

termos de apoio social bem como nível de dependência do tabaco (Anexo Xb,)  e o seu 

nível de motivação (Anexo Xc), adaptados de [13].  

De acordo com as respostas obtidas neste rastreio, foram marcados o dia D bem 

como a segunda e terceira consultas, uma semana e 1 mês após o dia D, 

respetivamente, e/ou fornecido o folheto informativo (Anexo XI). 

Foram realizados 3 contatos telefónicos para acompanhar o utente e continuar a 

incentivá-lo neste processo de cessação tabágica, de acordo com o cronograma 

apresentado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cronograma do acompanhamento de cessação tabágica. 
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1.3.3. Folheto informativo 

 

Para auxiliar na transmissão da informação sobre o tabaco, foi feito um folheto 

informativo (Anexo XI) distribuído entre os utentes da farmácia e entregue aos 

indivíduos que se apresentaram na consulta de rastreio. 

No panfleto constavam algumas das informações fornecidas previamente, 

nomeadamente dados epidemiológicos, constituição do cigarro, efeitos para a saúde de 

fumadores e não fumadores bem como vantagens do processo de cessação tabágica. 

Adicionalmente, foi também apresentada uma divisão “sabia que…?” no panfleto, onde 

são apresentadas algumas curiosidades relacionadas com o tabagismo. Por último, o 

panfleto incluiu a secção de “autoajuda” com dicas para quem quer iniciar o processo 

de cessação tabágica assim como quem está a ter dificuldades em continuar com este 

processo. 

 

1.3.4. Questionário 

 

Os dados estatísticos foram obtidos a partir de um formulário online disponibilizado 

pela plataforma Google Forms®  [22] e também fornecido em formato de papel aos 

utentes da farmácia. Neste formulário, apresentado no Anexo XII, existem questões 

direcionadas aos fumadores e não fumadores que permitam identificar comportamentos 

associados com os hábitos tabágicos e a sua prevalência relativa. Adicionalmente 

procurou-se detetar a prevalência relativa da exposição ao fumo passivo pela população 

avaliada. 

 

1.4. Resultados e Discussão 

 

1.4.1. Consultas de cessação tabágica 

 

Após a divulgação da consulta de rastreio de fumadores, algumas pessoas 

voluntariaram-se para participar na mesma. Nesta fase, deparei-me com diferentes 

atitudes e respostas, que levaram a estabelecer diferentes estratégias de intervenção. 

 Nos indivíduos rastreados (n=15), após a apresentação do projeto, objetivos e 

informação contida no panfleto, pude reparar que havia um desconhecimento geral 

relativamente à informação apresentada. A prevalência do tabagismo, as mortes pelas 

quais é responsável e muitos dos seus efeitos adversos para a saúde de toda a 

população, surgiram como surpresa para a maior parte dos indivíduos. Destaco aqui, 
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também, a informação relativa à nicotina. A maior parte da população rastreada 

desconhecia o facto de esta substância ter sido utilizada como inseticida e 

questionavam, frequentemente, sobre os possíveis efeitos desta na saúde dos 

humanos. 

Nesta primeira consulta, 73% dos indivíduos apresentavam um comportamento para 

com a cessação tabágica que se encaixava num estádio de contemplação (Anexo XIII). 

Considerando a falta de intenção em iniciar a desabituação tabágica, a estratégia 

aplicada foi a entrega do folheto informativo, com o objetivo de disponibilizar informação 

que os pudesse auxiliar na mudança de comportamento. Em todos os casos, à exceção 

de 1, o nível de dependência, avaliado pelo teste de Fagerstrom elevado (Anexo XIV), 

foi caraterizado como elevado. Só um destes indivíduos apresentou um baixo nível de 

dependência. Neste grupo, nenhum fumador se voluntariou para a realização de uma 

segunda consulta de cessação tabágica. 

Por outro lado, nesta primeira consulta, 27% das pessoas rastreadas encontravam-

se no estádio de preparação, pretendendo dar início ao processo de cessação tabágica. 

Neste caso, os indivíduos apresentavam um nível de dependência baixo a moderado. 

Considerando este fator, foram aconselhadas medidas não farmacológicas (Anexo XV), 

com base nas respostas ao questionário, nos interesses individuais da pessoa bem 

como no seu apoio familiar e social. Simultaneamente, foi fornecido o folheto informativo 

para auxiliar no processo de cessação. 

 Todo o acompanhamento foi feito por mim, durante o período de 1 mês (30 de Maio 

a 1 de Julho), e envolveu a marcação do dia D (31 de Maio) e das duas consultas 

seguintes. Foi, então, efetuado um contato telefónico no dia D e no dia 21 de Julho. 

Destas pessoas, apenas uma consegui seguir o processo de cessação tabágica durante 

o mês em que foi acompanhada, não tendo fumado nem evidenciado sintomas de 

privação.  

Os restantes indivíduos deste grupo admitiram algumas recaídas bem como diversos 

sintomas de privação, desistindo do processo de cessação tabágica ainda antes da 

terceira e última consulta de acompanhamento.   

Contudo, todos os indivíduos pertencentes a este grupo assumiram ter deixado de 

fumar junto de não fumadores e em espaços fechados, numa tentativa de proteger os 

outros dos efeitos negativos associados ao fumo secundário. 
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1.4.2. Dados estatísticos  

 

O formulário obteve 154 respostas, combinadas entre respostas online e formulários 

distribuídos na farmácia, encontrando-se entre estas, respostas de fumadores, ex-

fumadores e não fumadores (figura 3).  

A partir da figura 3 é possível observar que quase metade (48 %) da população 

avaliada fuma ou já fumou, em algum ponto da sua vida.  

A DGS refere que a prevalência de fumadores atuais, no país, é de 20,2 %. [13] Os 

dados apresentados relativamente ao grupo dos fumadores (porção azul da figura 3) 

onde é apresentada uma prevalência de 29%, são compatíveis com os dados nacionais 

relatados.  

Também a percentagem relativa de ex-fumadores (19%) determinada nos inquéritos 

do presente trabalho é compatível com os dados nacionais onde é referida uma 

prevalência total de 15,7%. [13] 

 

 

Figura 3 - Prevalência relativa dos hábitos tabágicos. 

 

 

 

 

 

Entre os fumadores, a avaliação das situações potenciadoras do desejo de fumar 

(figura 4) demonstrou que ambientes sociais são os mais associados a um aumento da 

intensidade do tabagismo. A realidade é que o ambiente social é referido 

frequentemente como um dos fatores determinantes no aumento do consumo de 

tabaco, sendo o tabagismo social considerado uma das formas mais frequentes deste 

hábito, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. [23] [24] Situações sociais 

são assim determinantes no número de cigarros fumados, como demonstrado no estudo 

realizado por Waters et al. (2006), numa universidade americana. Neste estudo, foi 

determinado que cerca de 70 % dos estudantes fuma socialmente. [23] Estes dados 

29%

52%

19%

sim não não, mas já
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permitem validar os resultados representados na figura 4, onde o tabagismo social (a; 

a+b; a+c; a+b+c) surge com uma prevalência relativa de 72%. 

Simultaneamente, a combinação entre as 3 situações (situações sociais, 

stress/ansiedade e após as refeições) foram também uma resposta comum. Estas 

respostas encontram-se em concordância com os dados obtidos no estudo de Van 

Gucht et al. (2010). onde, alterações de humor do fumador, stress, ou mesmo o 

consumo social de álcool, são fatores destacados com alguns dos principais fatores na 

potenciação dos hábitos tabágicos. [25] 

A associação de respostas demonstram que, para os fumadores, são muitas as 

situações e sentimentos associados ao aumento do seu desejo de fumar. 

 

 

Figura 4 - Situações que aumentam o desejo de fumar entre fumadores (a- situações 

sociais; b- stress ou ansiedade; c- após as refeições) 

 

 

 

 

De seguida, avaliou-se, entre os fumadores, se já tinha havido tentativa previa de 

cessação tabágica. Aqui, só 2 admitiram nunca ter tentado deixar de fumar.  

Entre aqueles que afirmaram já terem tentado deixado de fumar, tanto fumadores 

como ex-fumadores, procurou-se saber quais as principais razões que levaram à 

cessação tabágica ou tentativa de cessação (figura 5).  

Como principal resposta obteve-se a tentativa de tentar ser mais saudável e, 

consequentemente, viver mais tempo.  

A resposta que foi menos escolhida entre fumadores e ex-fumadores foi a “Evitar 

afetar a saúde de outros” (5%).  Isto demonstra, pelo menos em parte, a falta de 

conhecimento por parte dos fumadores dos efeitos do fumo do tabaco para aqueles que 

os rodeiam.  

36 %

4%
24%

8%

28%

a b c a+b a+c b+c a+b+c
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Foram também apontadas outras razões para a cessação tabágica, nomeadamente 

a gravidez, reconhecendo-se aqui o conhecimento, por parte da grávida, dos efeitos do 

tabaco para o feto. 

 

 

Figura 5 - Razões apontadas para deixar/tentar deixar de fumar. 

 

 

 

 

Por último, foi avaliada a exposição tanto de fumadores como de não fumadores ao 

fumo secundário. Nesta fase, foi determinado que 78 % da população compartilha o 

mesmo espaço com fumadores enquanto estes se encontravam a fumar. 

 Desta forma evidenciou-se que 120 das 154 pessoas questionadas estavam 

frequentemente expostas ao fumo passivo e, por isso, sujeitas aos possíveis efeitos 

negativos para a sua saúde que daí possam resultar.  

 

 

1.5. Conclusão 

 

O presente projeto permitiu chegar à conclusão que a informação transmitida à 

população sobre os efeitos adversos do tabagismo é, em pleno seculo XXI, muito 

escassa. Um exemplo deste aspeto é o facto de a maior parte das pessoas, acreditarem 

que o tabaco é apenas responsável por um tipo de cancro, o do pulmão, ignorando todos 

os outros problemas de saúde que lhe são associados. 

O principal objetivo do trabalho era alterar comportamentos, incutindo a adoção de 

atitudes mais conscientes pelos fumadores. Aqui pude participar ativamente no 

49%

13%

5%

23%

10%

Ser mais saudável e viver mais tempo Problema de saúde

Evitar afetar a saúde de outros Poupar dinheiro

Outra razão
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processo de consciencialização do fumador para os efeitos que o seu hábito acarreta 

para si e para os que o rodeiam.  

É de destacar ainda que a informação foi transmitida a várias pessoas, mesmo 

aquelas que não participaram nas consultas de cessação. Pela disponibilização dos 

folhetos informativos aos utentes da farmácia, pude alertar a população para a temática 

do tabagismo chegando, muitas vezes, a ser questionada sobre algumas informações 

contidas no folheto.  

Entre fumadores, alguns chegaram a declarar ter alterado a sua atitude para com 

fumar junto de não fumadores, procurando agora não os expor ao fumo secundário 

resultante do seu hábito. Assim, posso considerar este projeto, pelo menos em parte, 

bem-sucedido. 

Relativamente às consultas de cessação tabágica, só uma pessoa ter conseguido 

realizar o processo de cessação tabágica do início ao fim. Relembrando que manter a 

decisão de deixar de fumar e ultrapassar sintomas de privação são atitudes 

desafiadoras, o facto de alguém ter conseguido avançar com esse processo é suficiente 

para considerar este projeto bem-sucedido.  

Esta parte do projeto de cessação tabágica teve como principal limitação a reduzida 

amostra de indivíduos consultados, o que impossibilitou a recomendação de diferentes 

estratégias, nomeadamente estratégias farmacológicas. Por exemplo, entre os 

indivíduos rastreados, nomeadamente aqueles que iniciaram o processo de cessação 

tabágica e que acabaram por desistir, podiam ter sido aconselhados alguns produtos de 

VL. Destaco aqui a possibilidade de recomendar sistemas transdérmicos de nicotina, 

úteis para aliviar os sintomas de privação. A aplicação destes poderia ter permitido que 

os indivíduos prosseguissem com o esquema de cessação tabágica programado e, 

eventualmente, conseguissem deixar de fumar. Também, o tipo de acompanhamento 

devia ser mais intensivo e durante mais tempo, contudo, devido à escassez de tempo, 

não foi possível. 

Apesar da prevalência relativa dos hábitos tabágicos determinada neste projeto, 

destaca-se o facto de a maior parte dos fumadores, à exceção de 2, terem feito 

tentativas para deixar de fumar. Aqui revela-se que, cada vez mais, a população tem 

consciência dos efeitos nocivos do tabaco e por isso procuram alterar o seu 

comportamento para, de forma geral, viver uma vida mais longa e saudável. 

Ao mesmo tempo, continua a haver uma exposição ao fumo secundário bastante 

elevada, pelo que se denota a falta de conhecimento pelos fumadores e também não 

fumadores para as consequências do fumo passivo para a saúde de todos. 

Apesar de tudo, posso concluir que o presente trabalho teve uma ação positiva na 

promoção da saúde publica, dos fumadores em particular e daqueles que o rodeiam não 
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só por ter fornecido informação que muitos não tinham disponível, mas também por ter 

promovido a alteração do comportamento de fumadores para com o seu hábito.  

Com isto, pode ainda focar-se a importância de insistir em políticas que promovam a 

cessação tabágica quer a nível económico e legal quer pela disponibilização de 

informação, tendo aqui o farmacêutico tem, aqui, uma posição privilegiada. 
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2. Sensibilização do diabético  

 

A Diabetes mellitus é uma das doenças mais prevalentes no mundo, mas, mesmo 

assim, há uma falta de informação generalizada entre os diabéticos, nomeadamente 

aqueles que sofrem de Diabetes tipo 2. Esta falta de informação traduz-se num controlo 

deficiente da doença, onde diabéticos medicados continuam a ter níveis de glicemia 

muito acima dos valores considerados normais. Apesar disso, os medicamentos 

antidiabéticos representam uma das classes de fármacos com maior rotatividade na 

farmácia comunitária. Isto evidencia que há uma parte do tratamento do doente que não 

está a ser eficaz. 

Numa tentativa de auxiliar a transmissão de conhecimento aos doentes e população 

em geral foi, então, realizado este projeto de sensibilização do diabético. 

 

2.1. Enquadramento 

 

O organismo humano encontra-se em constante modificação e vários processos se 

direcionam a obter o máximo de equilíbrio possível. Um desses processos é procurar 

manter os níveis de glicemia em valores aceitáveis e necessários para o funcionamento 

adequado do organismo. Neste processo intervêm diferentes compostos, que interagem 

entre si, de forma a manter o equilíbrio.  

Entre os principais reguladores da glicemia surge a insulina, hormona produzida 

pelas células β pancreáticas. Esta hormona tem como principal função equilibrar os 

níveis de açúcar no sangue, através da sua interação com recetores específicos 

distribuídos por todo o organismo. A insulina promove, assim, o uptake periférico da 

glicose que é, por sua vez, utilizada para produção de energia ou armazenada sob a 

forma de glicogénio, por exemplo. [26].  

Quando a produção pancreática de insulina e/ou a resposta dos recetores à insulina 

está alterada, ocorre o aumento do teor de glicose no sangue, estabelecendo-se uma 

hiperglicemia. [27] Como uma das possíveis consequências destas alterações na 

produção e resposta á insulina, surge a Diabetes Mellitus (DM), patologia endócrina 

crónica caraterizada por uma hiperglicemia crónica (tabela 3). Esta alteração 

metabólica resulta na alteração do metabolismo de diferentes compostos como, por 

exemplo, hidratos de carbono e proteínas, levando ao desequilíbrio do organismo  [27] 
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Tabela 3 – valores de hiperglicemia que permitem o diagnóstico de DM. 

Em jejum Ocasional 2h apos PTGO* 

>126 mg/dL >200 mg/dL >200 mg/dL 

*Prova de tolerância à glicose oral 

 

 

O número de diabéticos tem vindo a aumentar, em todo o mundo sendo que, no 

espaço de 3 décadas, os valores de prevalência aumentaram cerca de 50%. Por 

exemplo, em 2014, a prevalência da DM entre os adultos (> 18 anos) era de, 

aproximadamente, 8,5% enquanto que em 1980 era relatada uma prevalência mundial 

de 4,7 %. [27]  

Em Portugal, dados de 2015 referem que a prevalência da DM era de 13,3 %, na 

faixa etária entre os 20 aos 79 anos. [28] 

A DM, doença endócrina complexa, pode ser caraterizada em diferentes tipos, de 

acordo com caraterísticas patofisiológicas. Aqui encontramos, entre outros, a DM tipo 1 

(DM1) e a DM tipo 2 (DM2).  

A DM1 representa uma variante da DM na qual não se verifica qualquer produção 

endógena de insulina, sendo que os diabéticos necessitam de uma administração diária 

de insulina. [27] Com um fundamento autoimune, este tipo de DM tende a manifestar-

se primariamente em idades jovens.  

A DM2, por outro lado, é mais frequente em idades adultas, acima dos 45 anos, 

surgindo como a forma mais comum de DM [29]. 

A patofisiologia da DM2 envolve o aumento da resistência à insulina acompanhado 

por uma progressiva diminuição na secreção dessa hormona. [30] O desenvolvimento 

da resistência à insulina pode surgir como consequência da produção de uma insulina 

anormal, aumento dos antagonistas da insulina (hormonas de contrarregulação, como 

o glucagon) ou defeitos associados ao recetor da insulina nas diferentes células do 

corpo. [30]  

O desenvolvimento da DM2 é potenciado pela (co)existência de diferentes fatores de 

risco, tanto modificáveis como não modificáveis. Entre estes encontramos os fatores de 

risco modificáveis, relacionados com o aumento da resistência à insulina, como o 

excesso de peso e obesidade, sedentarismo, história de DM gestacional, hipertensão. 

[28] Entre os fatores de risco não modificáveis surge a história familiar de DM e idade 

(>45 anos). [28]  

Sendo uma patologia sem cura, o tratamento da diabetes passa pelo controlo da 

doença cujos principais objetivos são a promoção de uma melhor qualidade de vida 
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assim como redução do risco de complicações agudas e crónicas e da mortalidade 

associada à doença. 

Como referido anteriormente, o excesso de peso e o sedentarismo são fatores de 

risco que predispõem para o desenvolvimento da DM2. A modificação destes representa 

um passo essencial não só na prevenção primária da doença como também para o seu 

tratamento. O controlo dos fatores de risco modificáveis é, assim, um dos aspetos mais 

importantes no controlo da DM2, permitindo estabilizar a doença durante vários anos 

muitas vezes sem necessidade de recorrer a medicação.  

Numa vertente não farmacológica, a alteração do estilo de vida abrange aspetos 

como a alimentação, prática de atividade física e controlo de comorbilidades 

cardiovasculares. 

A quantidade e qualidade da comida é um dos principais aspetos a ajustar na vida 

de um diabético. [28] Sendo recomendada a realização do mínimo de 5-6 refeições 

diárias, o diabético não deve espaçar as refeições mais de 3 horas e deve reger-se pela 

roda alimentar adaptada ao diabético (figura 6). [31] Com base na roda alimentar, o 

diabético deve ter uma dieta constituída por 10-15% de proteínas, rica em fibras (35 

g/dia) e baixa em gorduras saturadas. Os hidratos de carbono devem continuar a fazer 

parte da dieta do diabético, devendo corresponder a cerca de 60 % do aporte calórico 

diário sendo importante conhecer os equivalentes de hidratos de carbono de uma 

refeição. Por último, o consumo de água e bebidas não alcoólicas sem açúcar deve ser 

promovido enquanto que a ingestão de bebidas alcoólicas deve ser desencorajada.  

 

 

 

Figura 6 – Roda dos alimentos adaptada para o diabético. [31] 
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A prática de exercício físico regular é altamente recomendada, sendo aconselhadas 

atividades aeróbicas como por exemplo a caminhada, o mínimo de 30 minutos, 4 a 5 

vezes por semana. [31] Aqui a prática de exercício físico não só auxilia na redução do 

colesterol, triglicéridos e PA mas também associada a um aumento da sensibilidade à 

insulina e diminuição do peso. [31] [32]   

A redução do risco cardiovascular através do controlo de comorbilidades como o 

tabagismo, colesterol bem como hipertensão arterial é ainda uma alteração essencial 

para o controlo da DM2. [29]  

O tratamento farmacológico é, por sua vez, associado às alterações do estilo de vida 

quando estas não são suficientes para normalizar os valores da glicemia. O uso de 

antidiabéticos orais, como a metformina, e a sua possível associação à insulina exógena 

são os tratamentos farmacológicos aos quais se pode recorrer. [28]  

O aumento da prevalência da doença assim como o aumento das doses necessárias 

para o tratamento tem-se traduzido num aumento significativo do uso de medicação. 

[28] Em Portugal, por exemplo, entre os anos de 2000 e 2005 o aumento do recurso a 

medicação antidiabética foi de 16,4 % (50,6% para 67%). Este fato resultou no aumento 

da dispensa desta classe de medicamentos ao nível farmácias de oficina. [28]  

O controlo da glicémia é essencial para o correto funcionamento do organismo. 

Quando os valores não estão controlados podem surgir complicações crónicas 

potencialmente fatais. Entre as complicações mais comuns surge a retinopatia 

diabética, principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. [28] Adicionalmente 

problemas renais (nefropatia diabética), doença arterial periférica, doenças 

cardiovasculares e o pé diabético são complicações frequentes da DM, altamente 

correlacionadas com os valores e duração da hiperglicemia. [28] Desta forma, a alta 

morbilidade e mortalidade destas complicações bem como as repercussões económicas 

associadas a hospitalizações e perda de rendimentos, é essencial o controlo apertado 

da glicémia nos diabéticos.  

A monitorização constante da DM2 é um processo de vital importância não só para 

determinar se a doença está efetivamente bem controlada, mas também monitorizar o 

possível desenvolvimento de complicações agudas e crónicas. Periodicamente, devem 

ser realizadas analises sanguíneas onde parâmetros como a Hemoglobina glicada 

(HbA1c), perfil lipídico e função renal (microalbuminúria, por exemplo), devem ser 

determinados. [33] Adicionalmente, todos os anos, os diabéticos devem realizar exames 

oftalmológicos, renais e neurológicos para determinar a existência e/ou o grau de 

desenvolvimento de complicações crónicas e assim aplicar novas medidas para retardar 

a sua evolução.  
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Para além desta vigilância periódica, os diabéticos devem ainda realizar uma 

autovigilância diária, sendo uma das formas de controlo mais importantes. Entre os 

procedimentos de autovigilância surge o controlo do peso, glicemia, glicose na urina 

(glicosúria) bem como o cuidado com os pés. [33] [34] É, também, essencial que o 

diabético saiba reconhecer sinais de hipoglicemia, como suores frios e tremores, e como 

os tratar.  

Apesar do que muitos consideram, a DM não é uma doença fácil de controlar nem 

de entender. Desta forma, a educação do doente é um processo fulcral para promover 

o conhecimento e controlo adequado da DM, processo no qual o farmacêutico pode 

intervir de forma ativa.  

Pelo facto de a DM2 ser a forma mais comum de DM [29] e atingir pessoas em idades 

mais avançadas [29], para as quais há uma menor acessibilidade à informação sobre a 

doença, foi desenvolvido o presente trabalho de sensibilização do diabético focado na 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

2.2. Objetivos 

 

A educação e sensibilização dos doentes para a realidade da sua doença é de vital 

importância para a prevenção de complicações e de forma a promover o máximo de 

saúde para quem sofre de DM. Desta forma, objetivou-se, neste projeto, o fornecimento 

de informação, à população diabética, sobre a sua doença, procurando auxilia-la a lidar 

com a DM2 bem como reforçar a ideia da necessidade de adoção de um estilo de vida 

mais saudável.  

 

2.3. Métodos 

 

De forma a fornecer a informação necessária ao doente para este lidar da forma mais 

correta possível com a sua doença, recorri à elaboração de um folheto informativo. 

(anexo XVII), dividido em quatro partes.  

Na primeira divisão podíamos encontrar informação relativa à DM2, descrita 

anteriormente, como por exemplo dados epidemiológicos bem como patofisiológicos.  

De seguida, encontravam-se descritas algumas formas de controlar a doença 

(alterações de estilo de vida, medicação e monitorização da glicémia) seguida, na 

terceira perta, pela apresentação de possíveis complicações associadas à DM2 sendo 

enfatizada a necessidade monitorização constante destes aspetos.  
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Por último, são apresentadas algumas receitas adequadas para o diabético, sendo 

apresentada informação nutricional relativa ao teor em macronutrientes bem como valor 

energético.  

Os panfletos foram entregues aos utentes aquando da dispensa de medicação 

antidiabética assim como aquando da realização de medições da glicemia, tendo sido 

distribuídos, por mim, cerca de 15. Simultaneamente, estes foram colocados disponíveis 

nos balcões de atendimento, para todos os utentes da FH pudessem informar-se sobre 

a DM2.  

 

 

2.4. Conclusão 

 

A prevalência da diabetes no mundo e, em especial, Portugal, faz com que este seja 

um problema de saúde sobre o qual toda a população deve estar informada. Aqui, o 

farmacêutico surge como uma das principais entidades na disponibilização de 

informação pela sua proximidade e acessibilidade para o utente. 

No processo de dispensa da medicação, o farmacêutico tem como dever fornecer 

toda a informação possível, de forma acessível e fácil de entender ao utente. A 

posologia, forma adequada de administração e possíveis efeitos secundários são 

aspetos essenciais a referir para promover a adesão do doente à terapêutica. 

A promoção de alterações no estilo de vida é também função obrigatória do 

farmacêutico. Ao informar o utente sobre a importância de uma alimentação saudável e 

de um estilo de vida ativo, o farmacêutico intervém de forma ativa na promoção da saúde 

dos doentes e indivíduos saudáveis. 

Com a realização deste projeto, tive a oportunidade de participar neste processo de 

literacia da população e do diabético, em específico. A realidade é que, após entregar o 

panfleto aos utentes, muitos admitiam desconhecer as complicações de uma DM mal 

controlada. Este facto levou-me a questionar-me sobre o tipo de informações lhes são 

fornecidas e como estas lhes são transmitidas no momento do diagnóstico da doença. 

No panfleto, a parte que suscitou mais interesse aos utentes foram as receitas. 

Muitos consideravam que, após o diagnostico da DM, devia haver uma grande restrição 

alimentar nomeadamente em Hidratos de Carbono. Aqui, pude dizer-lhes que, na 

realidade, a dieta de um diabético é muito semelhante à de um individuo saudável. O 

que se altera é que, o diabético, deve saber reconhecer os equivalentes de hidratos de 

carbonos existentes numa refeição e, obviamente, evitar Hidratos de Carbono simples 

que não são, contudo, proibidos. 
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Considerando as consequências que podem resultar da DM, a consciencialização da 

população é essencial para aumentar a qualidade de vida do doente, mas também, 

eventualmente, promover uma redução da prevalência da doença em todo o mundo.  

O farmacêutico comunitário apresenta-se, assim, como uma personagem essencial 

no processo de consciencialização da população, onde pode intervir não só no 

tratamento da doença como também na sua prevenção.   

 

 

 

 

 

  



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Henriques 

37 
 

Referências 

 

1. Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto.  Diário da República n.º 168/2007. 

Ministério da saúde. 

2. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. Diário da República n.º 167/2006. 

Ministério da saúde. 

3. INFARMED: Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de 

saúde. Acessível em:  http://www.infarmed.pt/web/infarmed/profissionais-de-

saude/prescricao-e-dispensa [acedido a 7 de Julho de 2018] 

4. Portaria n.º 154/2013, de 17 de abril. Diário da República n.º 75/2013. Ministério 

da Saúde. 

5. Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho. Diário da República n.º 125/2015, 1º 

Suplemento. Ministério da saúde. 

6. Medicamentos genéricos. Acessivel em: 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/perguntas-frequentes-area-

transversal/medicamentos_uso_humano/muh_medicamentos_genericos 

[acedido a 11 de Julho de 2018] 

7. Portaria n.º 15/2018.  Diário da República n.º 8/2018. Ministério da saúde. 

8.  Programa nacional para a Infeção VIH/SIDA. Acessível em: 

http://www.pnvihsida.dgs.pt/ [acedido a  28 de Abril de 2018]. 

9. VALORMED: Processo. Acessível em: 

http://www.valormed.pt/paginas/8/processo  [acedido a 28 de Abril de 2018]. 

10. Circular Infomativa nº 178/CD de 2010/11/04. Acessivel em: 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/licenciamentos/farmacias/servic

os-aos-utentes/administracao_vacinas [acedido a 11 de Julho de 2018] 

11.  Prevalence of tobacco smoking. Acessível em:  

http://www.who.int/gho/tobacco/use/en/ [acedido a 2 de Fevereiro de 2018]  

12. Mackay, J., Amos, A., Woman and tobacco. Respirology, 2003. 8: p. 123-130 

13. Cessação Tabágica - Programa-tipo de atuação. Acessível em 

https://www.dgs.pt/ms/5/paginaRegisto.aspx?back=1&id=12636 [acedido a 2 de 

Fevereiro de 2018] 

14. Organização Mundial de Saúde, Agência Internacional para a Investigação do 

Cancro.Tobacco smoke and involuntary smoking, 2004. 83   

15. Benowitz, N.L., Nicotine addiction. N Engl J Med, 2010. 362(24): p. 2295-303. 

16. Direção-Geral da Saúde. Programa nacional para a prevenção e controlo do 

tabagismo. DGS, 2017. 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/perguntas-frequentes-area-transversal/medicamentos_uso_humano/muh_medicamentos_genericos
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/perguntas-frequentes-area-transversal/medicamentos_uso_humano/muh_medicamentos_genericos


Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Henriques 

38 
 

17. Öberg, M., et al., Worldwide burden of disease from exposure to second-hand 

smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. The Lancet, 2011. 

377(9760): p. 139-146. 

18.  Tobacco acessível em http://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/tobacco [acedido a 10 de Março de 2018].  

19. Minian, N., et al., The effects of interventions targeting multiple health behaviors 

on smoking cessation outcomes: a rapid realist review protocol. Syst Rev, 2018. 

7(1): p. 38. 

20. World Health Organization. A guide for tovacco users to quit. WHO. 2014. 

 

21. Schmelzle, J. et al. Update on pharmacologic and nonpharmacologic therapies 

for smoking cessation. Canadian Family Physician, 2008. 54: p. 994-999 

22. Hábitos tabágicos. Acessível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPMt0XP74_ytECog4QfvUNvGGf

BU0uhxrX0KWAKeBfvG3RFQ/viewform [acedido a 27 de Maio de 2018]   

23. Waters, K., et al. Characteristics of Social Smoking Among College Students. J 

Am Coll Health, 2006. 55(3): p. 133-139 

24. Pierce JP, C.W., Gilpin EA, Farkas AJ, Merritt RK, Validation of susceptibility as 

a predictor of which adolescents take up smoking in the United States. Health 

Psychol, 1996. 15(5). 

25. Van Gucht, D., et al., Smoking behavior in context: where and when do people 

smoke? J Behav Ther Exp Psychiatry, 2010. 41(2): p. 172-7. 

26. Insulin. Acessível em: http://www.diabetesforecast.org/diabetes-101/insulin.html 

[acedido a 9 de Junho de 2018] 

27. Diabetes. Acessível em: http://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/diabetes  [acedido a 1 de Junho de 2018]. 

28. Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Diabetes: Factos e Números- O Ano de 

2015. Relatório Anual do observatório Nacional da Diabetes, 2016. 

29. DeFronzo, R.A., et al., Type 2 diabetes mellitus. Nat Rev Dis Primers, 2015. 1: 

p. 15019. 

30. Stumvoll, M., B.J. Goldstein, and T.W. van Haeften, Type 2 diabetes: principles 

of pathogenesis and therapy. The Lancet, 2005. 365(9467): p. 1333-1346. 

31. Diabetes. Acessível em  http://www.apdp.pt/a-apdp [acedido a 9 de Junho de 

2018] 

http://www.diabetesforecast.org/diabetes-101/insulin.html
http://www.apdp.pt/a-apdp


Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Henriques 

39 
 

32. Colberg, S.R., et al., Exercise and type 2 diabetes: the American College of 

Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. 

Diabetes Care, 2010. 33(12): p. e147-67. 

33. American Diabetes Association. Standars of Medical Care in Diabetes - 2017. 

Diabetes Care, 2017. 40 (supl 1): S4-S5 

34. Dorresteijn, J.A. and G.D. Valk, Patient education for preventing diabetic foot 

ulceration. Diabetes Metab Res Rev, 2012. 28 (Supl 1): p. 101-106. 

  



Relatório de estágio profissionalizante | Farmácia Henriques 

40 
 

Anexos 

  

Anexo I – Esquema do andar térreo da FH. 

 

 

 

Anexo II - Esquema do andar superior da FH. 
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Anexo III – Procedimentos envolvidos no processo de faturação do receituário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Cartaz promocional dos produtos de bebé da KLORANE®. 
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Anexo V – Cartaz promocional dos produtos de bebé da marca Mustela®. 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Cartaz promocional dos produtos de bebé da marca Hello Kitty®. 
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Anexo VII – Cartaz promocional Geles de Duche KLORANE® 1=2. 

 

 

 

 

 

Anexo VIII – Cartaz promocional cosméticos NUXE®. 
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Anexo IX – Cartaz de divulgação do projeto de Cessação Tabágica. 

 

 

 

 

 

Anexo X – Guião das consultas (a), teste do nível de dependência do tabaco (b) 

(adaptado de [11]) e teste do nível de motivação para iniciação do processo de 

cessação tabágica (c) (adaptado de [11]. 

 

a) 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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Anexo XI – Folheto informativo e de autoajuda (projeto de cessação tabágica). 
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Anexo XII – Formulário online para obtenção de dados estatísticos.  

 

  

 

 

 

 

Anexo XIII - Exemplo de resposta ao teste de avaliação do estádio de mudança 

comportamental (contemplação). 
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Anexo XIV – Exemplo de respostas ao teste de dependência de Fagerstrom (nível de 

dependência elevado). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV- Exemplo de respostas obtidas na primeira consulta de cessação tabágica e 

respetivas medidas aplicadas. 
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Anexo XVII – Folheto informativo sobre a Diabetes mellitus. 
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Resumo 
 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizamos o nosso 

estágio curricular em farmácia hospitalar nos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar do Porto. Com uma duração de 8 semanas, tivemos a oportunidade de 

contactar com a realidade de um Farmacêutico Hospitalar intervindo em todos os 

setores que constituem os Serviços Farmacêuticos.  

Neste relatório, descrevemos a organização dos Serviços Farmacêuticos, relatando 

as tarefas diárias desempenhadas pelos profissionais de saúde, bem como a nossa 

experiência neste estágio. Descreve-se todo o circuito do medicamento, desde da sua 

aquisição à sua dispensa. Exploramos também a organização e tarefas 

desempenhadas nas áreas de produção de medicamentos estéreis, não estéreis e 

citotóxicos.  Ainda dentro dos diferentes setores com que contactamos nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto, descrevemos a nossa intervenção no 

circuito do medicamento experimental e os procedimentos característicos deste setor. 

Neste seguimento, tentamos explicar as diversas regras, e exigências de qualidade, 

reguladas por leis específicas que regulam o meio hospitalar e ainda relatar a 

importância do Farmacêutico e da sua Intervenção na promoção da saúde pública. 

Por último, é apresentada uma conclusão onde é realizada uma análise SWOT 

referente aos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Centro Hospitalar do Porto  

O Centro Hospital do Porto (CHP) é uma entidade pública empresarial criada em 2007 

pelo Decreto-Lei (DL) nº 326/2007, de 28 de setembro, que resulta da união dos hospitais 

da cidade do Porto: Hospital Geral de Santo António (HGSA), Hospital Maria Pia e 

Maternidade de Júlio Dinis [1]. Em 2011, aliou-se o Hospital Joaquim Urbano, e em 2013 o 

Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães. A junção de especialidades na área 

da saúde da criança e da mulher, existentes previamente no HGSA, Hospital Maria Pia e 

Maternidade de Júlio Dinis, permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Assim, 

o CHP tem, atualmente, duas localizações diferentes: o HGSA, que se localiza no Largo do 

Professor Abel Salazar, e o edifício do CMIN, que se localiza no Largo da Maternidade Júlio 

Dinis. O nosso estágio realizou-se no HGSA, mas tivemos a oportunidade de conhecer as 

instalações e o funcionamento do CMIN. 

 

1.1. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são localizados no edifício neoclássico do CHP, com 

exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), localizada no edifício Doutor Luís de 

Carvalho no Serviço de Hematologia Clínica. Sob a direção técnica da Doutora Patrocínia 

Rocha, os SF correspondem a uma equipa multidisciplinar constituída por 22 técnicos 

superiores de saúde (TSS), 27 técnicos de diagnóstico e de terapêutica (TDT), 15 

assistentes operacionais (AO) e 3 assistentes técnicos. Num sistema de rotatividade, os 

vários colaboradores dos SF dividem-se pelos diferentes setores dos SF com funções bem 

discriminadas:  Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF), Distribuição Individual Diária (DID), Investigação e Desenvolvimento 

(ID) e Unidade de Farmacotecnia (UF), subdividida na produção de estéreis, não estéreis e 

UFO. As funções atribuídas aos profissionais de saúde referentes a cada setor e os 

respetivos protocolos são apresentados nas instruções de trabalho dos SF.  

Essenciais na gestão do circuito do medicamento (CdM), os SF têm como principais 

áreas de intervenção: a seleção da medicação e a sua aquisição, armazenamento, 

realização de preparações, distribuição da medicação, controlo da qualidade, bem como 

garantir a segurança e eficácia das terapêuticas aplicadas, entre outros. Estas atividades 

são validadas por comissões técnicas e grupos de trabalho dos SF, como a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). Para garantir o cumprimento de procedimentos e identificar 

oportunidades da melhoria dos SF, são realizadas auditorias periódicas, essenciais para o 

controlo de qualidade dos serviços prestados.  
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1.2. Organização do Estágio Curricular 

O nosso estágio curricular no CHP realizou-se durante os meses de março e abril de 

2018 e integrou outros colegas estagiários, um colega do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Facoltà di Scienze del Fármaco da Università di Pavia e uma colega do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade do Algarve. O plano de estágio foi organizado de acordo com o cronograma 

disposto no Anexo I, a título individual. Destacamos que o início do estágio (março) foi 

marcado pelo surto de sarampo no CHP, que obrigou a medidas extraordinárias de assepsia 

nos SF.  

Na primeira semana de estágio, foram apresentados os aspetos gerais de cada setor dos 

SF através de exposições em PowerPoint; e procedeu-se à formação dos grupos de 

trabalho, cada um com dois elementos. Posteriormente, em cada semana, cada grupo de 

trabalho foi distribuído por um dos setores dos SF. Às segundas-feiras, cada grupo procedia 

à leitura das matrizes de processo e das instruções de trabalho do setor atribuído, e nos 

restantes dias, participava nas atividades diárias do setor. Na última semana do estágio 

curricular, procedeu-se à elaboração do presente relatório. De referir que, durante o período 

de estágio, tivemos oportunidade de visitar o Museu do CHP, uma área expositiva do 

contexto farmacêutico dos séculos XIX e XX; e presenciamos uma auditoria geral aos SF, 

que avaliou criteriosamente as atividades de todos os setores.  

II. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

1.  Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é o armazém central do CHP, que assegura a disponibilização de medicamentos 

e produtos farmacêuticos (PF) em quantidade e qualidade adequadas, no prazo expectável 

e ao menor custo possível [2]. É neste setor que se inicia a primeira fase do CdM [3,4], que 

engloba o processo de aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e 

distribuição dos medicamentos e PF. De forma a garantir uma gestão eficaz de todos estes 

processos, aplica-se o sistema Kanban [5]. Este sistema consiste em utilizar um cartão 

identificativo junto ao stock de cada medicamento ou PF, que descreve o produto, indicando 

quando é que se atinge o ponto de encomenda (o stock mínimo do produto no armazém até 

nova encomenda), a quantidade a encomendar após se atingir o ponto de encomenda, o 

código de barras e a sua localização no setor. A título de exemplo, o Kanban referido no 

Anexo II indica que quando o stock de Mesna atingir as 200 unidades, é necessário realizar 

um novo ponto de encomenda de 200 unidades de Mesna.  

O APF organiza-se em vários setores como: o armazém geral, destinado à generalidade 

dos medicamentos identificados por ordem alfabética através da Denominação Comum 

Internacional (DCI); um corredor destinado ao armazenamento de colírios, pomadas 

oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, antídotos, medicamentos manipulados e 
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agentes de contraste radiológico; nutrição artificial; material de penso; uma sala de 

armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com acesso restrito; 

uma câmara frigorífica, com sistema de controlo e registo da temperatura e alarme, 

destinada ao armazenamento de medicamentos termolábeis; uma sala de antisséticos e 

produtos inflamáveis; uma zona destinada a medicamentos ou outros PF de grande volume; 

e dois corredores destinado a medicamentos pertencentes à UFA e à DID. 

 

1.1.  Seleção e aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é da maior importância, uma vez que uma 

seleção adequada permite obter medicamentos e PF na quantidade, qualidade e prazo 

requeridos pelos SF [4]. Esta seleção é baseada em evidências clínicas, eficácia, segurança 

e qualidade, tendo em consideração a relação custo/benefício. Regularmente são também 

revistos os preços praticados pelos diferentes laboratórios com vista a obter o menor custo 

ao CHP, não comprometendo parâmetros essenciais como a qualidade e segurança. Para 

este fim, recorre-se ao Formulário Nacional do Medicamento (FNM), adaptando-o à 

realidade de cada hospital, através de adendas elaboradas pela CFT. Após seleção dos 

medicamentos e PF e posterior autorização para o seu uso no hospital, estes vão sendo 

continuamente encomendados sempre que se atinjam os designados pontos de encomenda 

definidos pelos respetivos Kanban. Quando tal se verifica os Kanban são retirados e 

colocados em local próprio. Diariamente, os Kanban são recolhidos e introduzidos na lista 

comum, acessível através do software informático de Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF), programa experimental de processamento e aquisição de dados 

implementado em todos os setores dos SF. Posteriormente, os serviços de 

aprovisionamento (SA) efetuam a compra dos medicamentos e PF introduzidos. Após 

emissão da nota de encomenda, os Kanban são guardados na zona de receção até entrega 

da encomenda.  

Existe ainda outra forma de obter medicamentos e PF, através de empréstimos obtidos 

por parte de outros hospitais, podendo também verificar-se o oposto, cedência de 

empréstimos. Sempre que tal se verifica são emitidas duas vias do documento de 

empréstimo (uma que é arquivada e outra que segue com o medicamento/PF) e uma guia 

de transporte.  

Outra alternativa é realizar uma encomenda à Farmácia Lemos, ainda que esta situação 

apenas se verifique para alguns manipulados ou PF de utilização esporádica. Pode ainda 

ser necessário adquirir medicamentos extra-formulário, ou seja, medicamentos que não 

constem nem no FNM nem nas respetivas adendas. Nestas situações, é solicitada uma 

Autorização de Utilização Especial ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

(INFARMED).  
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1.2.  Gestão de stock 

Uma gestão eficiente de stock é crucial para garantir que se encontram disponíveis os 

medicamentos necessários para suprir as necessidades dos doentes do hospital, e assim 

assegurar um tratamento eficaz, sem atrasos ou interrupções. Desta forma, é preciso 

encontrar um equilíbrio entre adquirir a quantidade suficiente dos produtos para suprir as 

necessidades e não um excesso que conduza à sua inutilização por expiração do prazo de 

validade (PV). Para tal estão implementadas várias metodologias que, em conjunto, 

contribuem para uma gestão de stock racional. O stock pode ser gerido informaticamente 

no GHAF, por sistema manual Kanban [6], por reposição Hospital Logistics System (sistema 

de caixas, trocando-se as caixas SUC® vazias por cheias) e por reposição de stocks 

nivelados.  

Os medicamentos e PF encontram-se organizados nas prateleiras por ordem alfabética 

da DCI e é aplicada a regra de “First Expired, First Out” (FEFO), que indica que em primeiro 

lugar se utilizam os produtos com o PV mais curto. Na última semana de cada mês, 

verificam-se quais os medicamentos e PF com o PV inferior a 3 meses sendo estes 

assinalados com uma etiqueta específica. No próprio mês também se verificam os produtos 

que terminam nesse mês sendo colocados em local próprio. Quando se encontram 

expirados, danificados ou impróprios para consumo, os produtos são enviados para 

incineração [7]. Para efetuar um controlo interno mais eficiente são realizados e atualizados 

inventários a fim de se confirmar se o stock informático corresponde ao stock físico. 

Concomitantemente, é necessário que as entradas, débitos, transferências, créditos, 

inutilizações e devoluções sejam atualizadas [8]. 

 

1.3.  Receção, armazenamento e conservação de medicamentos 

A receção e conferência de encomendas é o primeiro passo da cadeia que garante que 

os produtos recebidos estão em conformidade com o que foi pedido. Quando a encomenda 

chega, o AO prepara-a para ser conferida pelo TDT. O TDT fica então responsável por 

verificar uma série de parâmetros como: se a encomenda se destina ao hospital, se o 

número de volumes de mercadorias entregues corresponde ao que está indicado na guia de 

remessa e na nota de encomenda; conferir o estado das embalagens, o lote e o PV; e 

verificar qual o seu destino interno (APF ou outro armazém). De seguida, associa-se o 

respetivo Kanban, que é colocado junto da encomenda para ser arrumado no devido local. 

A documentação como as guias de remessa, faturas e notas de encomenda segue para os 

SA para que seja inserida no GHAF [3]. Existem casos especiais em que este circuito é 

diferente.  Para produtos cujo PV não é superior a 6 meses, a encomenda fica sujeita a uma 

“validação condicional”, ou seja, só será aceite com a condição de garantia de troca por 

outros produtos com PV mais alargado. No caso de uma encomenda conter produtos 
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termolábeis, estes são os primeiros a ser conferidos, de modo a não quebrar a cadeia de 

frio. [3]  

Os medicamentos hemoderivados ou derivados do plasma humano devem incluir uma 

etapa de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL). Relativamente a matérias-primas, deve estar presente o 

documento que comprova a qualidade do lote (Boletim de Análise). Os estupefacientes e 

psicotrópicos são enviados para o farmacêutico responsável e armazenados numa sala 

fechada de acesso condicionado [3]. Em relação aos dispositivos médicos, é necessário a 

confirmação da presença da marcação “CE” e arquivar os respetivos certificados que os 

acompanham. Durante esta verificação, qualquer não conformidade deve ser devidamente 

registada e comunicada para posterior decisão.  

O armazenamento é um outro parâmetro essencial para garantir a qualidade e eficácia 

dos medicamentos, que deve ter em consideração as características dos mesmos, de forma 

a garantir que são conservados em condições adequadas de luminosidade, temperatura e 

humidade. O APF reúne as condições que satisfazem a correta conservação dos 

medicamentos, sendo estas monitorizadas por um sistema de controlo e registo automático 

de funcionamento contínuo. [3]  

Neste setor, tivemos a oportunidade de proceder ao aviamento de estupefacientes para 

os diferentes serviços bem como de hemoderivados. Pudemos ainda participar na 

preparação do stock de ambulatório, organizar Kanban e dar entrada na lista comum dos 

diferentes produtos.  

 

2. Unidade de Farmacotecnia 

A unidade de farmacotecnia (UF) é um dos setores dos SF e que tem como objetivo 

preparar medicamentos necessários ao hospital, que não se encontram disponíveis no 

mercado ou cuja manipulação seja uma mais valia. Este setor revela-se de grande 

importância, dado que hoje em dia a personalização da terapêutica é essencial em inúmeros 

casos e, por outro lado, permite o fracionamento/reembalamento de certos medicamentos, 

levando a uma redução de desperdícios e de custos para o CHP.  

Independentemente da preparação farmacêutica em causa, os medicamentos 

manipulados devem ser preparados tendo em conta a garantia de qualidade exigida por lei, 

em ambientes controlados e seguindo normas adequadas. Por este motivo, têm que cumprir 

as “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia 

de Oficina e Hospitalar”, regulada pelos DL 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 [21,22,23].  

Os processos que requerem esterilização do local de produção, como é o caso da 

produção de medicamentos estéreis e de citotóxicos na UFO, devem decorrer numa Câmara 

de Fluxo Laminar Vertical (CFLv), recorrendo a técnica assética, numa sala com ambiente 
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controlado, ao nível de temperatura, humidade e pressão. Na sala de preparação de 

produtos estéreis, a pressão é positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente 

interno, enquanto que na sala de preparação de produtos citotóxicos, a pressão da sala é 

negativa, evitando a contaminação do ambiente externo à sala com produtos tóxicos. Em 

ambos estes setores da UF, há uma divisão em 3 zonas, com grau de esterilidade crescente: 

a zona negra, que consiste numa zona de apoio logístico, a zona cinzenta, onde ocorre o 

fardamento com bata esterilizada, touca, máscara, protetores de sapatos e luvas estéreis, e 

a zona branca, em que se efetua a preparação dos medicamentos na CFLv. Na zona branca, 

qualquer produto que entre na CFLv, seja material, matéria-prima ou mãos dos operadores, 

deve ser descontaminado com álcool 70º. No início e no final de cada sessão de trabalho 

dá-se a desinfeção e limpeza quer da CFLv, quer da restante sala branca. 

 

2.1. Processo de produção de medicamentos estéreis 

Este setor é responsável pela produção de estéreis extemporâneos e de nutrição 

parentérica, prescritos pelos vários SC do CHP. 

 Relativamente aos estéreis extemporâneos, são preparados medicamentos de uso 

intravenoso e oftálmico, como colírios e medicamentos intravítreos. Os SC podem efetuar o 

pedido de preparação por Kanban ou no GHAF. Quando o pedido chega aos SF, e após 

validação da requisição por um farmacêutico, este emite a Ordem de Preparação (OP) 

(Anexo IX) e imprime os rótulos, sendo que esta tarefa deve estar sujeita a dupla verificação 

por outro TSS. A designação do lote atribuído a cada preparação deve seguir a metodologia 

da instrução de trabalho descrita na IT.SFAR.GER.035/2 [24].  

Em relação à nutrição parentérica, o procedimento é o mesmo que para os estéreis 

extemporâneos. No entanto, a prescrição chega aos SF através do GHAF e a OP é diferente 

(Anexo X). Estas preparações são prescritas, na maioria dos casos, pelos SC de 

neonatologia e pediatria, que apresentam utentes com maior défice de aporte nutricional. O 

farmacêutico deve validar a prescrição, tendo sempre especial atenção à composição 

quantitativa e qualitativa das soluções I e II (hidrossolúvel e lipossolúvel, respetivamente). A 

solução I resulta da conjugação de macro com micronutrientes. A adição dos 

macronutrientes à bolsa é feita com um sistema automático e a adição dos micronutrientes 

é feita manualmente. O enchimento da solução II é realizado de forma manual, sendo 

acondicionada numa bolsa ou numa seringa, conforme o volume final. No final da 

preparação é feito um controlo gravimétrico da bolsa que contêm a solução I e um controlo 

microbiológico da primeira e da última bolsa de cada sessão de trabalho. Cada bolsa é 

identificada com os rótulos previamente impressos e embalada em folha de alumínio para 

proteção da luz. Exteriormente a esta proteção é também adicionado um rótulo. No final 

ambas as soluções são acondicionadas em conjunto em manga termosselada.  

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar várias sessões de 

trabalho na CFLv, onde foram preparadas diferentes bolsas de nutrição parentérica, 
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intravítreos e fracionamentos. Assistimos também à emissão das OP e executámos os 

ensaios de verificação de qualidade. Para tal, seguimos todas as normas de fardamento e 

proteção individual, as quais estão descritas anteriormente. 

 
2.2. Processo de produção de medicamentos não estéreis 

À semelhança das restantes áreas de produção, este setor visa a preparação e 

disponibilização de produtos, neste caso específico, de formulações galénicas não estéreis 

como as formas farmacêuticas sólidas (ex. papéis farmacêuticos), semissólidas (ex. pastas, 

pomadas e cremes) e líquidas (ex. soluções, loções e suspensões), garantindo o 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas [25]. Estas 

formulações são preparadas em sala específica e para cada uma está definida uma 

metodologia de preparação. No entanto, no caso de se tratar de uma formulação nova, esta 

tem de ser revista bibliograficamente em conjunto com outros hospitais experientes, de 

forma a ser validada corretamente.  

A preparação de formulações não estéreis pode desencadear-se por diversas formas, 

tais como, através de uma prescrição médica, um pedido de um SC via GHAF, pela UFA ou 

pelo sistema de Kanban. Depois de analisada e verificada a validade da requisição pelo 

farmacêutico é emitida uma OP e o respetivo rótulo, o qual se deve encontrar em 

conformidade com a legislação em vigor. O rótulo deverá conter informação relativa a: 

composição qualitativa e quantitativa; número de lote; PV; condições de conservação; 

instruções especiais de utilização; via de administração; identificação do local de preparação 

e do farmacêutico responsável. [26] Quanto à OP (Anexo XI), esta deve incluir para além 

dos pontos já referidos para o rótulo (Anexo XII), toda a informação relativa à técnica de 

preparação do produto (composição qualitativa e quantitativa, dosagem, forma 

farmacêutica, técnica de preparação e número de unidades); informação sobre as matérias-

primas utilizadas quanto ao lote, origem e PV (atribuído de acordo com a 

IT.SFAR.GER.083/1); e ensaios de verificação da qualidade do produto final, bem como os 

procedimentos específicos de cada preparação, através dos quais se dá como conforme a 

preparação em causa.  

Durante a execução são preenchidos todos os campos da ficha que permitirão a 

rastreabilidade da preparação [27]. A validação e supervisão do produto final são da 

responsabilidade do farmacêutico. Para finalizar o processo, é necessário dar saída 

informática e manual das matérias-primas utilizadas e criar no GHAF o perfil do produto não 

estéril produzido após rotulagem e embalamento do mesmo.  

No nosso estágio, tivemos a possibilidade de seguir todo o processo, desde a emissão 

das OP até aos registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. De 

salientar a participação ativa na execução de algumas formulações, como por exemplo, 

pomada de Sirolimus, suspensão oral de Sildenafil, Hidrato de Cloral, substituto de saliva, 
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entre outras. Procedemos também ao fracionamento de embalagens de comprimidos de 

cálcio efervescentes bem como à sua posterior e adequada reembalagem. 

 

2.3. UFO: produção de medicamentos citotóxicos  

A Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), tem o objetivo de providenciar, diariamente, 

medicamentos citotóxicos aos doentes em tratamento no Hospital de Dia e no Serviço de 

Internamento do CHP, maioritariamente, associados aos SC de Oncologia e de 

Hematologia. A UFO integra uma equipa constituída por dois TSS, dois TDT e um AO, que 

assegura o cumprimento dos princípios de QuaPos (Quality Standard for the Oncology 

Pharmacy Service) [28,29]. De notar que os fármacos citotóxicos são considerados 

medicamentos de alto de risco, pelo que os profissionais responsáveis pela sua produção 

estão expostos, ocupacionalmente, a efeitos adversos para a saúde [30]. Como referido em 

3., a UFO envolve três zonas distintas, em que a zona negra corresponde ao armazém da 

UFO, a zona branca à zona de manipulação/reembalagem de citotóxicos, e a zona cinzenta 

ao transfere de tabuleiros entre as zonas branca e negra. Os TSS encontram-se na zona 

negra, que contém os suportes informáticos e os armários e frigóricos para arrumação dos 

citotóxicos. De um modo geral, as principais atividades diárias dos TSS na UFO consistem 

na gestão do armazém e nos processos de validação das prescrições médicas, de 

preparação e de dispensa de medicamentos citotóxicos (e.g. mesna, ciclofosfamida, 

cisplatina). A gestão do armazém da UFO envolve a verificação de Kanban e consequentes 

pedidos de encomenda e reposição de stocks, bem como o controlo das devoluções dos 

medicamentos com PV inferior a três meses e de baixa rotatividade. Os processos diários 

de validação das prescrições médicas, de preparação e de dispensa de citotóxicos, 

realizados pelos TSS, envolvem, sequencialmente, as seguintes etapas [31, 32]:  

1. Elaboração prévia da lista de doentes que irão receber tratamento (nomeadamente, 

ciclos de quimioterapia), efetuada através do cruzamento de dados do software de 

agendamento de tratamentos (SClinico) e do software de validação/prescrição médica 

(GHAF, CdM).  

2. Validação e monitorização das prescrições médicas via GHAF, iniciada à medida que os 

enfermeiros do Hospital de Dia e do Serviço de Internamento confirmam que os doentes 

estão aptos para receber tratamento. Considera-se que uma prescrição está validada, 

quando está de acordo com os protocolos, autorizações e deliberações do CHP relativos 

a quimioterapia [31], o que, de um modo sintético, é expresso pela “6-R-Rule”: Right 

Patiente, Right Drug, Right Apllication, Right Dose, Right Docummentattion, Right Time 

[33]. De notar que para além da prescrição informática via GHAF, existe um modo de 

prescrição/validação manual de citotóxicos através de folhas próprias para prescrição de 

medicação para doentes do Hospital de Dia ou do Serviço de Internamento. 
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3. Emissão das OP de medicamentos sujeitos a manipulação. Com exceção dos 

comprimidos (e.g. dexametasona, ondansetron), imunoglobulinas e medicamentos de ID, 

os restantes citotóxicos providenciados pela UFO, requerem manipulação prévia, 

efetuada pelos TDT, na zona branca. As OP são elaboradas considerando os cálculos 

de volumes de fármaco e de solução diluidora necessários para preparar a forma 

farmacêutica prescrita pelos médicos (bombas perfusoras, soluções diluídas ou bólus) 

com duração e ritmo de tratamento específicos (Anexo XIV). 

4. Preparação de tabuleiros com material necessário para preparação e reembalagem dos 

medicamentos citotóxicos sujeitos a manipulação. Após emissão das OP, os TSS 

preparam os tabuleiros que fazem o transfere da zona negra para a zona branca e que 

contêm, individualmente, por doente (Anexo XIII): (a) um fármaco citotóxico, previamente 

descartonado; (b) uma solução diluidora; (c) um suporte de preparação, i.e. seringa; (d) 

dois rótulos para colocar nas embalagens primária e secundária da preparação final 

(aplicável para medicamentos sujeitos e não sujeitos a manipulação). 

5. Verificação do processo de manipulação dos medicamentos citotóxicos. Na zona branca, 

os TDT operam com fardamento e equipamento de proteção individual próprio em CFLv 

vertical (classe IIB) a pressão negativa com dois filtros High Efficiency Particulate 

Arrestance, sob as boas práticas de fabrico suportadas por guidelines PiC/S 

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), ESMO (Oncology Clinical Practice 

Guidelines) e ISOPP (Standards of Practice. Safe Handling of Cytotoxics) [33]. Os TSS 

verificam, via GHAF, se a preparação dos citotóxicos pelos TDT está conforme as 

respetivas OP, através de visualização de imagens da embalagem primária, capturadas 

por uma câmara fotográfica incorporada na CFLv.   

6. Validação das preparações finais de medicamentos citotóxicos. As preparações finais 

(embalagens primárias) são reembaladas em manga termosselada (embalagem 

secundária), protegidas da luz, e libertadas, através do transfere para a zona negra, 

aproximadamente 1 hora após a confirmação inicial dada pelos enfermeiros (Anexo XIII). 

Na zona negra, os TSS fazem uma nova validação do conteúdo das preparações, e 

colocam-nas em contentores referentes a “cadeirões”, “camas” ou “cateteres” de acordo 

com a localização dos respetivos doentes no Hospital de Dia ou no Serviço de 

Internamento.  

7. Dispensa das preparações finais de medicamentos citotóxicos. Considera-se que os 

citotóxicos estão dispensados quando são entregues aos doentes no Hospital de Dia ou 

no Serviço de Internamento. Os TSS são responsáveis pela entrega dos citotóxicos aos 

AO ou enfermeiros que realizam o transporte dos citotóxicos da UFO para os SC, em 

contentor fechado, inquebrável e refrigerado (se aplicável) 
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Pelo exposto, a UFO apresenta diariamente um papel fundamental na prestação de 

cuidados de saúde a doentes oncológicos, garantindo a produção personalizada de 

fármacos citotóxicos de qualidade, eficazes e seguros.  

Na UFO, os nossos grupos de trabalho tiveram a oportunidade de intervir nas diferentes 

etapas dos processos diários de validação das prescrições médicas, de preparação e de 

dispensa de citotóxicos. Numa primeira fase, observámos o processo de validação das 

prescrições médicas pelos TSS via GHAF, destacando o cuidado dos TSS em contactar os 

médicos aquando incerteza das dosagens de citotóxicos prescritas; e elaboramos cálculos 

necessários para emissão de OP referentes a bombas perfusoras. Numa segunda fase, 

ajudamos os TSS na preparação dos tabuleiros para manipulação dos citotóxicos, 

colocando o material necessário nos tabuleiros e elaborando rótulos identificativos. 

Aparentemente simples, esta atividade foi bastante enriquecedora, na medida em que 

promoveu o nosso contacto primário com medicamentos oncológicos exclusivos de uso 

hospitalar. Numa terceira fase, tivemos a oportunidade de acompanhar o processo de 

manipulação dos citotóxicos pelos TDT na zona branca. Para além de integrarmos a equipa 

da UFO nas suas atividades diárias, presenciámos algumas situações excecionais, 

nomeadamente, paragens na linha de produção devido a condições não adequadas do 

diferencial de pressão dentro da zona branca, e cuidados redobrados de 

higiene/assepsia/segurança dentro da UFO devido à possibilidade de contágio durante o 

surto de sarampo. 

 

2.4. Fracionamento de medicamentos para reembalagem 

O fracionamento da medicação tem como principal objetivo disponibilizar doses não 

existentes no mercado a partir de formulações previamente comercializadas. Sem promover 

alterações na qualidade e nas caraterísticas físico-químicas do medicamento, esta atividade 

tem como objetivo secundário promover ao máximo da utilização dos medicamentos, sem 

desperdício [34]. Os medicamentos passíveis de fracionamento devem ter essa informação 

indicada no respetivo RCM.  

No âmbito do nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar neste processo de 

fracionamento, tanto na produção de estéreis como não estéreis, nomeadamente no 

fracionamento de comprimidos e de ampolas (exemplo, Bevacizumab). No fracionamento 

de ampolas, destacamos a quantidade de “doses” que se consegue obter a partir de um só 

frasco de medicamento, evidenciando a importância deste processo para a racionalização 

da medicação.  

 

3. Distribuição 

A distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados é da responsabilidade dos 

SF. Esta distribuição garante a satisfação das prescrições referentes a doentes em regime 
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de internamento, essencialmente através da distribuição clássica e da DID, e aos doentes 

em regime de ambulatório. 

 

3.1.  Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no CHP e está 

dividido em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, Serviços 

Clínicos (SC), consultas, veículos médicos de emergência e farmácias satélites, como as 

farmácias do CMIN e da UFO. O principal objetivo deste sistema de distribuição é o 

fornecimento de medicamentos, que pode ocorrer, após o pedido de reposição de stock, em 

formato eletrónico ou manual. A reposição por stocks é feita no local após contagem das 

unidades consumidas, obedecendo a quantitativos previamente estudados e acordados 

entre os SC e os SF, para que todos os procedimentos inerentes à administração da 

medicação e à gestão de stocks por parte da farmácia estejam facilitados, assegurando 

desta forma um stock fixo no respetivo local [9]. Existem também no CHP dois armazéns 

informatizados (um no bloco operatório e outro nos cuidados intensivos) com o sistema 

semiautomático Pyxis Medstation®. Dentro da distribuição clássica podem ainda verificar-se 

três processos, ainda que, como anteriormente referido, todos sigam quantidades de stock 

acordadas entre os SC e os SF. O primeiro sistema ocorre em Hospital Logistics System, 

em que os SC e os SF vão trocando caixas SUC® cheias por vazias. O segundo sistema 

consiste na reposição por unidades consumidas e, por último, o terceiro processo consiste 

na reposição por Kanban [9]. 

No decurso do nosso estágio participámos na reposição de stock dos diferentes serviços 

abrangidos pelos 3 circuitos. Foi-nos ainda proporcionada uma visita ao Pyxis Medstation® 

dos cuidados intensivos, onde auxiliamos também na reposição do respetivo stock. 

 

3.2.  Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição em regime de ambulatório tem como missão “assegurar a distribuição de 

medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes, incluindo os doentes do 

ambulatório, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das 

características dos mesmos” [10]. Este meio de distribuição surge devido à necessidade de 

maior controlo e vigilância na utilização de determinadas terapêuticas associadas a efeitos 

adversos mais graves. Desta forma, este regime de distribuição tenta potenciar a adesão 

dos doentes à terapêutica. Para além desta vertente, a cedência destes medicamentos, feita 

de forma totalmente gratuita, procura melhorar a qualidade de vida dos utentes, já que os 

mesmos podem fazer o tratamento em casa, num ambiente mais confortável, reduzindo os 

custos associados ao internamento.  

A medicação cedida neste regime deve constar no FNM, que está em constante 

atualização, e pode estar aprovada por uma de duas vias:  através de diplomas legais que 
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constam no Diário da República ou através do Conselho de Administração do CHP (CA) e 

pela CFT. Alguns exemplos de patologias comuns que estão autorizadas nestes diplomas 

(Anexo III) são: insuficiência renal crónica e profilaxia de rejeição aguda de transplante renal, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose quística e doenças oncológicas. Neste 

caso, é feita uma comparticipação total por parte do Estado, sendo que muitos destes 

medicamentos não estão disponíveis em farmácia comunitária, devido ao seu uso 

controlado e custo bastante elevado. No caso de patologias que não estão descritas e 

aprovadas no Diário da República, como é o caso da hepatite B, a autorização é dada pelo 

CA e pela CFT e os custos são totalmente suportados pelo CHP.  

Há ainda uma outra situação que deve ser referida: as utilizações off-label, ou seja, o uso 

de medicamentos para indicações não descritas no Resumo das Características do 

Medicamento (RCM). Esta situação pode acontecer mesmo numa patologia aprovada por 

diplomas legais. No entanto, para que possa ser cedido de forma gratuita, e dado que é para 

uma utilização off-label, é necessária uma aprovação pela CFT. Nestes casos, os custos 

são suportados na íntegra pelo CHP.  

A UFA localiza-se nos SF do CHP, sendo constituída por uma sala de espera para os 

utentes e 4 balcões de atendimento, devidamente sinalizados, sendo um dos postos de 

atendimento localizado num gabinete separado. Esta unidade tem um horário de 

funcionamento das 9h às 17h de segunda a sexta. A medicação encontra-se num módulo 

de gavetas, organizando-se por patologias, e dentro destas por ordem alfabética, segundo 

a DCI e pelo princípio FEFO. Além disso, existem ainda frigoríficos, onde se localizam os 

medicamentos que necessitam de ser conservados entre 2-8ºC, e estantes onde estão 

armazenados parte dos produtos de nutrição. Alguns produtos da UFA em excedente 

localizam-se no APF.  

Para que a dispensa dos medicamentos possa ser feita em regime de ambulatório é 

necessário que o utente apresente uma prescrição válida, isto é, uma prescrição eletrónica 

de acordo com as normas estabelecidas com modelo apropriado de prescrição médica para 

a UFA, que contenha dados de identificação do doente; DCI do medicamento; forma 

farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura do 

prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica ou, caso seja 

necessário, verificar nas deliberações da CFT se o doente se encontra autorizado [11]. 

Normalmente, a prescrição está em formato eletrónico, mas existem exceções, como é o 

caso das prescrições de medicamentos hemoderivados e de prescrições do serviço de 

Gastrenterologia e Nutrição (Anexos IV e V). Nestes casos, é necessário registar o número 

do lote e o respetivo CAUL. No que toca à dispensa de medicamentos, estes devem, sempre 

que possível, ser cedidos nas suas embalagens originais.  
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Durante a dispensa, para que a terapêutica seja segura, eficaz e de qualidade, um 

parâmetro importante é a quantidade a dispensar, que está assente nas instruções de 

trabalho do CHP, onde se define que qualquer medicamento pode ser dispensado até 3 

meses desde que: o montante do seu valor total seja inferior a 100€; para doentes residentes 

em qualquer área, ou até 300€, se residirem fora do distrito do Porto, sendo que acima 

destes montantes, a medicação apenas pode ser dispensada para 1 mês. A medicação para 

doentes transplantados renais ou hepáticos, pode, excecionalmente, ser cedida até 3 meses 

[12].  

Outro aspeto importante é a informação ao doente, pelo que, na primeira vez que o 

mesmo faz o levantamento do tratamento em ambulatório, deve ser-lhe fornecida 

informação detalhada, por exemplo, através da entrega de folhetos informativos elaborados 

pelos SF (Anexo VI). Além desta informação, deve também ser entregue um termo de 

responsabilidade (Anexo VII), que será assinado pelo doente, onde refere quem é 

responsável pelo levantamento, transporte, acondicionamento e toma de forma correta e no 

qual pode delegar essas funções a outra pessoa da sua confiança. O farmacêutico é ainda 

responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, como 

contentores de risco biológico, seringas, malas térmicas de transporte, de forma a promover 

a segurança e o sucesso da mesma.  

No final da dispensa, o farmacêutico deve ainda confirmar se há medicação pendente 

daquela prescrição para ser levantada posteriormente. Em caso afirmativo, deve ser 

impresso um documento que refira a medicação pendente, que é entregue ao doente para 

que, numa próxima, possa levantar a medicação em falta.  

Se por algum motivo ocorrer a devolução de algum medicamento, é também da 

responsabilidade do farmacêutico fazer a gestão da medicação devolvida, verificando a 

origem do medicamento, as condições de conservação, se está em conformidade com as 

normas exigidas de integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se os 

medicamentos em dose unitária se apresentam devidamente rotulados.  

A UFA pode, em situações concretas, estabelecidas no DL nº 206/2000, de 1 de 

setembro, e autorizadas pelo Ministério da Saúde, proceder à venda de medicamentos 

como, por exemplo, em circunstâncias excecionais, em ocorra o comprometimento do 

acesso ao medicamento, por descontinuidades no fornecimento ou distribuição do mesmo 

[13,14]. 

Neste setor tivemos a oportunidade de preparar a medicação a ser dispensada de 

nutrição e fibrose quística, organizar a medicação devolvida, fazer a dispensa ao balcão e 

verificação de lotes. 
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3.3.  Distribuição Individual Diária: sistema em dose unitária  

A Distribuição Individual Diária (DID) é o setor dos SF que objetiva a distribuição diária 

de medicamentos e de PF, maioritariamente sob sistema de distribuição em dose unitária, 

aos doentes dos SC de Internamento do CHP. No processo de distribuição diária participam 

TSS, que são responsáveis pela validação das prescrições médicas e pela respetiva 

dispensa e devoluções dos fármacos prescritos; uma equipa constituída por TDT, 

responsáveis pela identificação, individualização e aviamento dos medicamentos e gestão 

de stocks [15]. Desta forma, o espaço físico da DID envolve três áreas distintas, isto é, uma 

sala que integra vários computadores para validação e dispensa de medicamentos pelos 

TSS (Anexo VIII, 1); e duas salas com aparelhos próprios para fracionamento e aviamento 

de medicamentos em dose unitária pelos TDT. As atividades diárias dos TSS na DID são 

baseadas no conceito “Plan-Do-Check-Act”, que visa a implementação de um ciclo de 

planeamento, de execução, de verificação e de atuação sobre os serviços prestados [16].  

 

3.3.1.  Validação e monitorização das prescrições médicas 

O processo de validação e monitorização das prescrições médicas pelos TSS inicia-se 

com a entrada das prescrições médicas no software GHAF (via GHAF ou via Portal Interno 

do CHP) à medida que os enfermeiros do serviço de internamento confirmam que os doentes 

estão aptos para receber tratamento. A entrada das prescrições médicas via GHAF é um 

processo em constante atualização, uma vez que, dirigindo-se a doentes internados, as 

prescrições são frequentemente alteradas. Por este motivo, o setor da DID está aberto 

durante 24 horas para garantir a distribuição da medicação diária de cada doente atualizada. 

No sistema informático, as prescrições ficam agrupadas consoante o serviço de 

internamento de origem. Os TSS iniciam a validação dos grupos de prescrições, 

obedecendo a uma ordem de trabalho pré-estabelecida, que indica quando e qual o grupo 

de prescrições a ser validado. Caso existam prescrições assinaladas como urgentes, estas 

são prioritárias face à ordem de validação pré-estabelecida. De um modo sucinto, validar a 

prescrição médica consiste em verificar se o perfil farmacoterapêutico prescrito para o 

doente está de acordo com as suas características fisiológicas, condições de administração 

e duração do tratamento [16-18]. Em caso de não conformidades, é essencial que os TSS 

intervenham diretamente no momento da validação, normalmente contactando os 

médicos/enfermeiros envolvidos, a fim de otimizar a farmacoterapia antes da sua dispensa. 

Para além da validação das prescrições eletrónicas via GHAF, os TSS são responsáveis 

pela validação de prescrições via manual, nomeadamente, referentes a medicamentos de 

controlo especial não sujeitos a distribuição em dose unitária (fármacos estupefacientes, 

psicotrópicos, hemoderivados, anti-infeciosos, nutrição artificial, antídotos, insulinas, 

material de penso). As prescrições deste tipo de fármacos são efetuadas em impressos 

específicos e têm PV limitados, isto é, estupefacientes e psicotrópicos em Modelo nº1509 
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da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com validade de 24 horas; hemoderivados 

em Modelo nº1804 da INCM com validade de 24 horas [19]. Os TSS validam estas 

prescrições através do preenchimento de campos referentes a receção/validação nos 

impressos.  

Adicionalmente, é importante referir que a validação por farmacêuticos das prescrições 

médicas tem tido um impacto significativo no uso racional dos medicamentos, na redução 

de efeitos adversos à saúde, e consequentemente nos custos associados. Atualmente, 

procura-se que este processo de análise da medicação integre o conceito da reconciliação 

terapêutica, incorporando dados relativos, por exemplo, a medicamentos não sujeitos a 

receita médica, produtos naturais e suplementos alimentares [17, 20].  

 

3.3.2.  Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos  

Após validação das prescrições médicas, independentemente de via GHAF ou manual, 

os TSS fazem o débito no software GHAF da medicação a ser dispensada por doente. 

Considerando as prescrições médicas via GHAF de medicamentos sujeitos ou não a 

distribuição em dose unitária, os TSS emitem listagens da medicação a ser dispensada de 

cada serviço de internamento via GHAF ou manual após débito. Primariamente, são 

emitidas listas com revertências, uma vez que a medicação dos doentes pode ser alterada 

ao longo do dia; posteriormente, caso se verifiquem revertências e a medicação já tenha 

sido dispensada, os TSS emitem novas listas sem revertências que incluem as alterações 

propostas [15]. Os medicamentos e PF a dispensar são preparados pelos TDT, que se 

regem pelas listagens emitidas pelos TSS. Os TDT aviam a medicação por processo manual 

ou semiautomático. De notar que se a medicação prescrita for distribuída em dose unitária, 

os TDT têm de proceder previamente ao fracionamento da medicação (Anexo VIII, 4). 

O processo manual consiste em dispensar o stock avançado da DID, que se encontra 

alocado nas torres e nas células, respetivamente, para medicamentos de menor e de maior 

rotatividade. O aviamento semiautomático realiza-se através da solicitação de 

medicamentos pelo TDT ao dispensador automático de medicamentos Pharmapick®, que é 

constituído por um conjunto de gavetas, cada uma com um medicamento. Trata-se de um 

aviamento feito por medicamento e não por doente, na medida em que o Pharmapick® 

dispensa apenas um medicamento de cada vez. Ambos os processos de aviamento visam 

a posterior colocação da medicação unitária em carros constituídos por malas (Anexo VIII, 

2). Cada mala é referente a um SC de internamento e é constituída por gavetas (cassetes 

de unidose). Por sua vez, cada gaveta é referente a um doente e contém a medicação 

individual em dose unitária para 24h. Medicação revertida, cuja primária já tenha sido 

entregue, não é colocada nos carros, mas depositada em caixas SUC® dentro de envelopes 

identificados após aviamento manual.  
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No processo de dispensa de medicamentos prescritos via manual, utiliza-se geralmente 

o aviamento manual. Contudo, no caso de medicamentos sujeitos a controlo especial, o 

aviamento não é realizado nas instalações da DID, mas no APF, ao abrigo dos decretos-lei 

e despachos aplicáveis, sob responsabilidade dos TSS. Destacam-se os estupefacientes e 

psicotrópicos (morfina, fentanilo, fenobarbital, petidina, etc.) que estão alocados numa sala 

de acesso restrito no APF, à qual apenas os TSS têm acesso. O aviamento deste tipo de 

medicamentos implica que a medicação e respetiva documentação de receção/débito sejam 

colocadas pelos TSS em caixas fechadas, inquebráveis, identificadas com o nome do 

serviço de Internamento de destino e refrigeradas se aplicável (Anexo VIII, 3 e 5). Após 

aviamento, toda a medicação dispensada na DID é entregue por AO nos SC de 

internamento.  

Na DID, os nossos grupos de trabalho participaram ativamente nos processos diários de 

validação e de dispensa dos medicamentos e produtos farmacêuticos prescritos. 

Observámos a validação das prescrições médicas e respetivas intervenções farmacêuticas, 

colaborando com a disponibilização de informação sobre medicamentos através do software 

UpToDate. Destacamos a nossa participação numa intervenção farmacêutica invulgar, em 

que revemos toda a informação bibliográfica sobre um fármaco de uso veterinário que iria 

ser administrado excecionalmente a um doente. Validámos requisições de 

estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados, através do preenchimento dos 

respetivos impressos. Relativamente ao processo de dispensa, efetuámos, diariamente, o 

débito via GHAF de estupefacientes e psicotrópicos e respetivo aviamento com preparação 

das caixas na sala restrita. Consideramos que a repetição desta atividade diária teve um 

papel fundamental na nossa familiarização com o software GHAF. Também auxiliámos no 

aviamento de medicação revertida, organizando a medicação em dose unitária em caixas 

SUC®. Esta atividade permitiu-nos contactar com os processos diários efetuados pelos TDT 

nos diferentes suportes de aviamento, células, torres e Pharmapick®.  

 

4. Investigação e Desenvolvimento 

No CHP, as atividades de ID são essenciais para o desenvolvimento dos cuidados de 

saúde. Assegurando o cumprimento da legislação em vigor e das recomendações 

internacionais de Boas Práticas Clínicas (BPC), todas as atividades de ID são realizadas em 

coerência com os princípios e regras em vigor no CHP [35]. 

 

4.1. Ensaios Clínicos 

No âmbito da promoção do desenvolvimento de novos medicamentos para introdução no 

mercado ou para a introdução de um medicamento já comercializado com uma nova 

indicação terapêutica, é essencial a realização de ensaios clínicos (EC). O DL nº 46/2004, 

19 de agosto, carateriza um EC como sendo qualquer tipo de investigação no Homem que 
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objetive a caraterização de Medicamentos Experimentais (ME) a nível farmacológico, 

farmacodinâmico, farmacocinético e dos efeitos adversos associados. O objetivo principal 

da realização dos EC assenta na determinação da segurança e eficácia dos ME [36]. O EC 

corresponde à segunda fase de investigação dos ME, podendo ser classificado em 

diferentes formas. Quanto à fase de desenvolvimento, o EC pode distinguir-se em 4 fases, 

I, II, III ou IV que envolvem, respetivamente, grupos de pessoas saudáveis, pequenos e 

grandes grupos de indivíduos doentes, e grandes grupos de doentes após atribuição da AIM 

(estudo de interações medicamentosas e efeitos adversos). A classificação do EC pode 

ainda ser feita de acordo com o desenho experimental, número de centros intervenientes, 

nível de ocultação e aleatorização [37]. 

Para o normal funcionamento do EC estão envolvidas um conjunto de intervenientes em 

total cooperação como o promotor, autoridades reguladoras, investigador, sujeito de 

investigação e, com especial importância, o farmacêutico [37]. O promotor, cuja função é a 

de conceção, gestão e financiamento do EC, faz uma visita de pré-estudo aos possíveis 

centros de ensaios. Após a aprovação do centro pelo promotor e do estudo pelas 

autoridades reguladoras, como o INFARMED e a Comissão de Ética para Investigação 

Clínica, é realizada uma visita de iniciação. [37] Esta visita, conduzida por um monitor, 

entidade denominada pelo promotor para acompanhamento do estudo até ao seu término, 

tem como propósito treinar toda a equipa envolvida para os procedimentos do EC. A 

sistematização destes procedimentos em Procedimentos Normalizados de Trabalho (SOP) 

é função do farmacêutico responsável pela unidade e têm como objetivo facilitar o 

cumprimento das BPC assim como garantir a qualidade de todo o EC [37]. Nos SF, as 

instalações atribuídas para o setor dos EC seguem as BPC. O espaço é composto por duas 

salas contíguas: o gabinete de trabalho e a sala de armazenamento dos ME. 

 

4.2. Circuito do Medicamento Experimental 

O medicamento experimental (ME) tem a si um circuito associado, estritamente 

controlado, da responsabilidade do farmacêutico. Como primeiro procedimento do circuito 

do ME, surge a receção, onde é confirmada a quantidade de embalagens rececionadas, 

bem como o estado de integridade das mesmas, prazos de validade e forma farmacêutica. 

Por vezes, as encomendas surgem acompanhadas por um Data Logger cuja principal 

funcionalidade é o registo de temperatura durante o transporte. Caso sejam detetados 

desvios de temperatura, a medicação é colocada em quarentena à espera de resposta do 

promotor [38]. Nesta fase é necessário preencher o formulário de receção (Anexo XV), bem 

como notificar o promotor da receção através de métodos pré-estabelecidos (IVRS – 

Interactive Voice Response System -  ou IWRS – Interactive Web Response System) [37,38]. 

O acondicionamento da medicação é feito por número de kit e por estudo. A medicação 

de frio é armazenada no frigorifico, à temperaturas de 2 a 8ºC, e a medicação de temperatura 
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ambiente é sujeita à temperatura entre os 15 e 25ºC. Estas condições são também 

controladas com Data Logger cuja informação é avaliada quinzenalmente. Todos os desvios 

de temperatura devem ser notificados ao promotor, e de forma semelhante ao que ocorre 

na receção, a medicação deve ser colocada em quarentena [38].  

Podendo ou não ser sujeita a manipulação prévia, a medicação é dispensada pelo 

farmacêutico, na presença de prescrição médica, feita em impresso próprio de acordo com 

o protocolo (Anexo XVI). A medicação dispensada deve conter o número do processo do 

doente e a data em que foi feita a dispensa. Neste procedimento deve ser preenchido o 

formulário de dispensa por kit e/ou por doente (Anexo XV). Comummente, o doente que 

efetua o levantamento da medicação traz consigo as embalagens vazias e/ou a medicação 

não utilizada. Esta medicação devolvida é contabilizada e registada nos formulários de 

devolução (Anexo XV). O promotor é responsável pela destruição da medicação, 

respeitando normas previamente estabelecidas, podendo atribuir essa função ao CHP. 

Intercaladas com o circuito do ME, surgem as auditorias e visitas do periódicas do monitor, 

com o objetivo de garantir a linearidade do processo e o correto funcionamento do estudo 

[38]. No final do estudo toda a documentação deve ser arquivada, de acordo com o 20º 

artigo do DL 102/2007, por um período mínimo de 5 anos após a conclusão do estudo. A 

maioria dos promotores solicita que esse arquivo seja feito por um período de 15 anos, como 

tentativa de uniformização do procedimento dos estudos multicentralizados. [38] 

No nosso estágio foi possível intervir em praticamente todas estas etapas de 

implementação e realização dos EC. A participação em visitas de iniciação permitiu-nos 

conhecer mais detalhadamente alguns estudos a ser iniciados nos SF do CHP. Após estas 

visitas, tivemos a oportunidade de redigir o respetivo SOP. Adicionalmente, pudemos 

conhecer estudos já em vigor através da leitura dos respetivos protocolos, bem como 

participar em todo o CdM de diferentes EC, preenchendo as fichas de receção, dispensa e 

devolução, e selecionando a medicação a dispensar ao utente. Para obtermos um 

conhecimento mais avançado sobre a logística dos EC foi-nos ainda disponibilizada a 

possibilidade de realização de um curso online sobre este tema (https://tghn.org/) (Anexo 

XVII) e sobre BPC (ICH GCP E6) (Anexo XVIII). 
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III. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA E CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

Como prestador de serviços de saúde, o farmacêutico tem como responsabilidade educar 

o doente para a sua doença e para a sua terapêutica de forma a promover o uso racional da 

medicação. Contudo, a função do farmacêutico não se restringe apenas à educação do 

doente. A intervenção farmacêutica é essencial para a implementação de processos de 

reconciliação terapêutica, dos quais o doente só pode beneficiar [39]. A reconciliação 

terapêutica corresponde a um processo no qual a medicação do doente é analisada sempre 

que sejam realizadas alterações na medicação. O objetivo deste processo é evitar 

discrepâncias, nomeadamente omissões, duplicações ou doses inadequadas, e assim 

promover a adesão à medicação e prevenir incidentes relacionados com a terapêutica [40]. 

Reserva-se ao farmacêutico a função de avaliação de perfis do uso dos 

medicamentos/PF através de diferentes indicadores (efeitos adversos, por exemplo) e de 

estudos retrospetivos ou prospetivos. A partir desta a avaliação, o farmacêutico tem como 

função a elaboração de pareceres técnicos para introdução ou eventual substituição de 

medicação [39]. No âmbito dos cuidados farmacêuticos, o farmacêutico pode atuar na 

identificação de possíveis interações farmacológicas entre medicamentos prescritos e 

noutros problemas relacionados com os medicamentos [41]. Após a identificação destes 

aspetos o farmacêutico deve comunicá-los aos clínicos de forma a prevenir os resultados 

negativos associados à medicação [42]. Durante o nosso estágio, podemos ter um papel 

proativo ao nível da intervenção farmacêutica através da elaboração de um folheto 

informativo a ser disponibilizado na UFA (Anexo VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Geral de Santo António  
 

20 
 

IV. CONCLUSÃO 

De forma a resumir a nossa experiência nos serviços farmacêuticos do HGSA, realizamos 

uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) (Anexo XIX), na qual 

salientamos alguns dos pontos que para nós se destacaram ao longo destes dois meses. 

Como pontos fortes (Strengths) destacamos a organização dos setores dos SF com 

distribuição de tarefas bem definidas pelos diferentes profissionais de saúde; e a presença 

de uma equipa multidisciplinar que garante um maior apoio ao doente quer na sua educação 

quer na promoção da saúde pública em geral. Relativamente aos pontos fracos 

(Weaknesses), do nosso ponto de vista, o sistema de rotatividade dos TSS pelos vários 

sectores não permite a sua especialização nos mesmos e consequentemente afeta a 

produtividade e a qualidade do trabalho realizado. Um outro aspeto é a localização dos 

serviços farmacêuticos, mais concretamente da UFA. Segundo a legislação atual, a UFA 

deveria ter um acesso pelo exterior do hospital o qual não se verifica e dificulta a 

acessibilidade dos doentes à farmácia, o que em alguns casos pode ser um obstáculo. 

Relativamente às oportunidades (Opportunities), salientamos o facto do HGSA promover a 

formação contínua dos seus colaboradores e estagiários, frisando que tivemos a 

oportunidade de participar em duas formações extra-estágio. Contudo, a falta de recursos 

humanos é uma ameaça (Treats) à qualidade e ao normal funcionamento dos SF e ao 

cumprimento das tarefas diárias, dado que conduz à sobrecarga dos colaboradores. Posto 

isto, o balanço global da nossa passagem pelos SF do HGSA é positivo. Ao longo destes 

dois meses, tivemos a possibilidade de conhecer a realidade um SF com as suas limitações 

e qualidades, o que para nós se revelou uma aprendizagem. Vemos potencial de 

melhoramento e expansão das atividades diárias realizadas e que no futuro isso se traduza 

quer na melhoria das condições de trabalho quer na qualidade com que é prestado. 
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Anexos 

Anexo I - Cronograma do plano individual de estágio curricular. 

 

Anexo II – Sistema de gestão de stocks por cartão Kanban   
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Anexo III – Patologias abrigadas por diploma legal para distribuição em Ambulatório. 

 

Patologias abrigadas por diploma legal para distribuição em Ambulatório 

Acromegália 

Antiepilético e Anticonvulsivante 

Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular, Artrite Psoriática, Artrite Reumatóide, Espondilite 
Anquilosante, Psoríase em placas 

Deficiência da Hormona de Crescimento na criança, Síndrome de Turner, Perturbações do 
Crescimento, Síndrome de Prader-Will, Terapêutica de substituição em adultos 

Doença de Crohn e Colite Ulcerosa 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

Esclerose Múltipla 

Fibrose Quística 

HCV 

Hiperfenilalaninemia em doentes com Fenilcetonúria e em doentes com deficiência em 
tetrahidrobiopterina 

IRC e transplantes renais 

Oncologia 

Polineuropatia Amiloidótica Familiar 

Paraplegias Espásticas Familiares e Ataxias Cerebelosas Hereditárias 

Profilaxia de Rejeição Aguda do Transplante Hepático 

Profilaxia de Rejeição Aguda do Transplante Renal 

Síndroma de Lennox-Gastaut 

Tuberculose 

VIH 
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Anexo IV – Modelo Nº1804 da INCM – impresso para 

requisição/distribuição/administração de Hemoderivados. 
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Anexo V - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, em 

regime de ambulatório, usado pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição. 
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Anexo VI - Folheto Informativo elaborado por grupo de estagiários. 
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Anexo VII - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório. 
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Anexo VIII – (1) Sala para atividades diárias dos TSS; (2) Carro de aviamento; (3) 

Caixas para dispensa de estupefacientes e psicotrópicos; (4) Medicamento em dose 

unitária; (5) Exemplo de dispensa de hemoderivados.   
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(2) (3) 

(4) 
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Anexo IX - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis. 
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Anexo X - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica. 
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Anexo XI - Exemplo de ordem de preparação de um manipulado não estéril. 
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Anexo XII - Exemplo de um rótulo de um manipulado não estéril. 

 

 

 

 

Anexo XIII – Exemplo de tabuleiro com material necessário para preparação e 

reembalagem de medicamento Mesna sob forma de bomba perfusora. (a) Mesna; (b) 

bomba perfusora; (c) dois rótulos identificativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Anexo XIV – Cálculos de volumes de Mesna e de solução diluidora necessários para 

emissão de OP de medicamento Mesna sob forma de bomba perfusora, prescrita para 

perfundir 1800 mg de fármaco durante 18h.  

 

Dados: Cada frasco de Mesna contém 400 mg de Mesna/4 mL. A bomba perfusora prescrita 

apresenta uma velocidade de fluxo de 10 mL/h associada a um tempo de perfusão máximo de 

27h, um volume máximo de 270 mL e um volume residual de 8 mL. 

 

• Concentração de Mesna por frasco 

= 400 mg/ 4 mL = 100 mg/mL de Mesna 

 

• Volume de Mesna necessário para preparar medicamento com 1800 mg de Mesna e 

com concentração de Mesna de 100 mg/mL 

= 1800 mg/(100 mg/mL) = 18 mL de Mesna  

 

• Volume total de medicamento a ser perfundido durante 18h, considerando o uso de 

bomba perfusora com capacidade de 10 mL/h 

= 18 h x 10 mL/h = 180 mL de medicamento 

 

• Correção do volume de Mesna necessário para preparar medicamento a ser perfundido 

durante 18h, considerando o uso de bomba perfusora com capacidade de 10 mL/h e 

volume residual de 8 mL  

= 18 mL de Mesna            180 mL de medicamento 

                          x              180 + 8 mL de medicamento 

                                ⇔ x = (18 x (180 + 8))/180 = 18,8 mL de Mesna  

 

• Volume de solução diluidora necessário para preparar medicamento, considerando o 

volume de Mesna a adicionar e o uso de bomba perfusora com capacidade de 10 mL/h 

e volume residual de 8 mL  

= (180 +8) – 18,8 = 169,2 mL  
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Anexo XV - Accoutabillity Record, Registo de Receção, Dispensa e Devolução por 

número de kit. 
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Anexo XVI - Modelo de Prescrição de Medicamentos de Ensaio Clínico.  
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Anexo XVII - Certificado do curso online sobre “Introduction to Clinical Practices”. 
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Anexo XVIII - Análise SWOT. 
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