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Resumo  
O presente relatório pretende traçar os principais conhecimentos adquiridos ao 

longo destes três meses e meio de estágio profissionalizante na Farmácia do 

Calendário.   

Na primeira parte deste relatório, encontram-se descritas as principais atividades 

da farmácia, bem como funções que fui assimilando e colocando em prática, desde a 

receção e conferência de encomendas, atendimento ao público, gestão de stocks, 

controlos de prazos de validade, entre outras funções. Na segunda parte, encontram-se 

descritos os trabalhos práticos que fui desenvolvendo, ao longo do período de estágio, 

com base nas necessidades que fui encontrando na população. Os trabalhos 

desenvolvidos dizem respeito ao projeto “Phuturo Saudável”, à prestação de informação 

sobre doença venosa crónica (DVC), à realização de rastreios cardiovasculares e ainda 

a um projeto piloto relacionado com polimedicação e esquemas de individualização 

terapêutica. Estes trabalhos constituíram uma mais valia para mim a título pessoal e 

profissional, mas também para a própria farmácia.   
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1 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

PARTE I – Atividades realizadas no decurso do Estágio 

Curricular  
 

1. A Farmácia do Calendário  

A FdC iniciou a sua atividade em instalações situadas no número 94 da Rua da 

Liberdade. Em 2009, foi adquirida pelos atuais proprietários e em dezembro de 2010 

mudou para as atuais instalações, de modo a obter condições mais adequadas para 

melhor servir os seus utentes.  

Atualmente a FdC está localizada na Avenida de França, 1361, Loja 1, na 

freguesia de Calendário, Vila Nova de Famalicão. A farmácia encontra-se aberta todos 

os dias das 8.30h às 21h de segunda a sexta-feira, ao sábado das 9h às 20.30h e ao 

domingo e feriados das 9h ás 13h. Quando designada como farmácia de serviço está 

aberta durante toda a noite, até ao horário de abertura do dia seguinte.  

A FdC encontra-se próxima do centro da cidade, do Centro de Saúde de Vila 

Nova de Famalicão, Clínica Vale do Ave (CLIAVE) e de agrupamentos de escolas, o 

que conjugado com o horário de funcionamento alargado permite servir uma população 

muito diversificada, com um consumo, essencialmente, de classe média-alta.  

1.1 Programa de estágio na Farmácia do Calendário 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Meses de 
estágio 

Atividade 
realizada 

Abril Maio Junho Julho 

Armazenamento e 
reposição de 

produtos 

3 de abril – 14 de julho 

Receção e 
conferência de 
encomendas 

 9 de abril – 14 de julho 

Atendimento ao 
público 

 16 de abril – 14 de julho 

Medição de 
parâmetros 
bioquímicos 

 9 de abril – 14 de julho 

 

1.2 Espaço físico 

Na FdC é possível distinguir 9 áreas, as quais cumprem com o descrito no artigo 

nº29 do Decreto de Lei nº 307/2007 [1], são elas: 
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▪ Área de atendimento ao público: correspondente à primeira área à qual os 

utentes têm acesso. Aqui é realizado o atendimento, aconselhamento e a 

dispensação dos medicamentos. Nesta área, existe uma zona de espera com 

cadeiras, informações quer em revistas quer através de um ecrã informativo, 6 

balcões de atendimento, uma balança e variados produtos de cosmética e 

higiene corporal (PCHC), dermofarmácia, obstetrícia e puericultura, entre muitos 

outros.   

▪ Gabiente de atendimento individualizado: correspondente à área onde há um 

contacto mais personalizado e próximo com o utente e onde são realizadas as 

avaliações dos parâmetros bioquímicos e da pressão arterial (PA), as quais tive 

oportunidade de realizar. Ainda nesta área são administrados medicamentos 

injetáveis e vacinas que são parte integrante do Plano Nacional de Vacinação 

(PNV).  Consultas de nutrição, podologia e audiologia são também realizadas 

nesta área.  

▪ Gabinete de estética: correspondente à área onde são realizadas, de forma 

ocasional, ações de promoção de dermofarmácia e cosmética, por parte de 

várias marcas, e também tratamentos estéticos, prestados semanalmente, por 

uma esteticista mediante marcação.  

▪ Área de armazenamento primário: correspondente à primeira área de 

armazenamento, onde se encontram os medicamentos com maior frequência de 

venda, sendo a área de armazenamento mais próxima dos balcões de 

atendimento. Aqui os medicamentos encontram-se armazenados em gavetas e 

organizados segundo as seguintes categorias: medicamentos éticos, 

medicamentos genéricos, xaropes, sistemas transdérmicos, e carteiras, 

medicamentos para tratamento da asma, medicamentos injetáveis, produtos de 

aplicação vaginal, enemas, gotas, pomadas e solutos, medicamentos de uso 

veterinário e ampolas bebíveis.  Nesta área existem ainda 3 armários, sendo que 

o primeiro se destina ao armazenamento de produtos de penso e desinfeção, 

bem como outros dispositivos médicos (DM), o segundo destina-se ao 

armazenamento de leites infantis bem como outros produtos alimentícios e o 

terceiro destina-se ao armazenamento de produtos de dermofarmácia, cremes, 

produtos de higiene íntima, chás e repelentes de insetos. É ainda nesta área que 

se encontra um frigorifico que se destina ao armazenamento de produtos 

termolábeis, numa gama de temperaturas de 2 a 8 ⁰ C controlada por termómetro 

eletrónico.    
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▪ Armazém avançado: correspondente à área onde se encontram os stocks de 

medicamentos e outros produtos, assim como de produtos psicotrópicos e 

estupefacientes.  

▪ Posto de receção e realização de encomendas: correspondente à área onde 

ocorre o processo de receção das encomendas e onde existe todo o material 

necessário para esse efeito, como computador, leitor de código de barras, 

telefone e telemóvel, fax, impressora normal, fiscal e de etiquetas.   

▪ Gabinete da direção técnica: correspondente à área onde são realizadas todas 

as tarefas e discutidas todas as ações inerentes à direção técnica.   

▪ Laboratório: correspondente à área de produção e controlo de medicamentos 

manipulados. Apesar de existir esta área, a maioria dos produtos manipulados 

dispensados na FdC é produzida na Farmácia Aliança ou na Farmácia dos 

Clérigos. 

▪ Instalações sanitárias: área destinada exclusivamente ao uso por parte da 

equipa da FdC. 

1.3 Equipa técnica 

A FdC tem como quadro farmacêutico a diretora técnica (DT), Dra. Alexandra 

Esteves, a Dra. Marta Pinto, sendo que na sua ausência da direção técnica esta assume 

o papel de farmacêutica adjunta e ainda o Dr. Pedro Monteiro. A equipa é ainda 

composta por cinco técnicos de farmácia, sendo estes a Alice Campo, Ana Filipa 

Ribeiro, Hernâni Carvalho e Juliana Silva.  

1.4 Fontes de informação científica e formação contínua  

Tabela 2. Formações realizados durante o período de estágio curricular 

Tema Data Local Duração 

Curso geral Esthederme® 10 de abril Hotel Porto Palácio 4h30 

Doença Venosa Crónica 28 de maio Hotel Tryp Expo 

Porto 

3h 

Solares da Bioderma® 4 de junho FdC 1h30 

Dr. Browns® 4 de junho FdC 1h30 

Heliocare® 15 de junho FdC 1h30 

 

2. Gestão Farmacêutica  

2.1 Sistema informático 

Atualmente, a informática desempenha um papel fundamental na gestão 

farmacêutica, além de que constitui um auxílio na redução do erro humano. Desta forma, 
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a FdC opta por utilizar o Sifarma2000®, o qual foi desenvolvido pela Glintt, sendo o 

mesmo gratuito e totalmente adequado ao quotidiano da farmácia comunitária. Assim, 

tarefas como gestão de stocks, encomendas, reservas, devoluções bem como 

contabilidade e faturação são algumas das quais podem ser realizadas com o auxílio 

deste programa informático.  

Além disso, o Sifarma 2000® revelou-se fundamental durante o meu estágio, 

nomeadamente no que diz respeito ao atendimento, ao permitir um rápido 

esclarecimento de eventuais dúvidas que me surgiam relativamente à posologia, 

indicações terapêuticas e contraindicações, reações adversas e interações 

medicamentosas. Como a grande parte dos utentes opta por fazer a medicação sempre 

do mesmo laboratório, o Sifarma 2000® foi essencial para consultar a medicação e 

respetivo laboratório que cada utente habitualmente fazia. 

2.2 Encomendas e aprovisionamento  

2.2.1 Seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Na FdC as encomendas são feitas essencialmente a 3 armazenistas: Cooprofar 

Medlog, Botelho&Rodrigues, Alliance Healthcare. Os produtos comercializados são 

selecionados com base num conjunto de variáveis, como por exemplo: condições de 

aquisição oferecidas por cada fornecedor; capacidade de armazenamento da farmácia, 

no momento da compra; margem de lucro oferecida; opinião dada pelos utentes, 

relativamente a um produto, mesmo que este não seja muito atrativo do ponto de vista 

lucrativo para a farmácia.   

2.2.2 Gestão de stocks 

Uma farmácia, dado tratar-se de um local de dispensa de produtos 

extremamente importantes para a manutenção da saúde de muitos utentes, deve 

possuir uma quantidade de bens ou produtos num determinado momento – stock – de 

modo a satisfazer as necessidades desses utentes. Desta forma, a gestão de stock de 

uma farmácia é fundamental para a rentabilidade da mesma, pois a falta de produtos 

pode resultar, algumas vezes, na perda de clientes e o excesso deles pode significar 

prejuízo para a farmácia. Por este motivo, esta gestão implica o estabelecimento de um 

stock mínimo e máximo de cada produto.  

Estabelecer um máximo e mínimo de produtos envolve fatores como a 

sazonalidade do produto, determinados hábitos relacionados com as prescrições 

médicas de uma dada região, fatores relacionados com possíveis bonificações para 

farmácia aquando da realização de encomendas de grande volume, capacidade do 

armazém da farmácia e ainda lançamento de determinadas promoções publicitárias.  



Relatório de estágio | Farmácia do Calendário 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

 

5 
 

Para o processo de gestão o Sifarma2000® revela-se um instrumento 

fundamental, pois permite fixar, para determinado produto, um nível mínimo e máximo 

de stock, o qual pode ser modificado em qualquer altura. O stock mínimo é bastante 

importante, pois sempre que esse nível é atingido é sugerida, por parte do sistema 

informático, a encomenda do produto em questão aquando da realização da encomenda 

diária.  

Apesar de nunca ter realizado de forma autónoma encomendas diárias, que 

estão diretamente relacionadas com a gestão de stocks, pude acompanhar de perto o 

trabalho dos colaboradores que as realizavam e, dessa forma, colocar todas as 

questões que me pareciam pertinentes para que pudesse perceber todo o processo 

envolvido. 

Durante a fase de atendimento, a gestão de stock também se revelou 

fundamental, já que recorrendo ao sistema informático era-me possível saber se o 

produto que me estava a ser pedido se encontrava em stock na farmácia e qual o 

número de unidades que estavam disponíveis. No entanto, nem sempre este valor 

estava de acordo com o stock real e sempre que esta discrepância era detetada por 

mim, procurava registar num formulário para que mais tarde pudesse ser acertado.  

2.2.3 Fornecedores e realização de encomendas 

A maioria dos produtos farmacêuticos são adquiridos via distribuidores 

grossista/armazenista, no entanto, alguns desses produtos são comprados diretamente 

aos laboratórios produtores. Esta última forma de aquisição é a mais utilizada para a 

realização de compras de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e 

produtos de dermofarmácia e cosmética, uma vez que esta via é aquela onde são 

conseguidas, para a farmácia, as melhores condições económicas. A FdC compra, 

diretamente aos laboratórios, produtos farmacêuticos via delegado de informação 

médica ou por via de uma plataforma do grupo de compras.  

Relativamente às compras efetuadas via distribuidores grossistas, estes são 

escolhidos tendo em conta fatores como a qualidade do serviço prestado, as condições 

financeiras que são oferecidas, flexibilidade relativamente à realização de devoluções 

e, também, a rapidez na entrega. A FdC trabalha, essencialmente, com três 

distribuidores grossistas, a Cooprofar Medlog, Alliance Healthcare e a 

Botelho&Rodrigues, Lda. Ao trabalhar com mais do que um distribuidor grossista, a FdC 

consegue, desta forma, reduzir o risco de ocorrência de rutura de stock, ter maior 

flexibilidade para adquirir produtos esgotados num determinado armazenista e garantir 

uma resposta mais eficiente às necessidades dos utentes.  

Durante o meu período de estágio, tive oportunidade de fazer acompanhamento 

de três tipos de encomendas: 
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Diárias: realizadas de forma regular ao longo do dia, uma de manhã, outra à tarde e 

outro ao fim do dia. Quando os produtos atingem o nível mínimo de stock é sugerida 

uma encomenda dos mesmos, sendo que o número sugerido corresponde ao suficiente 

para atingir o stock máximo. Esta sugestão é, posteriormente, analisada pelos 

responsáveis pelas encomendas, podendo estes decidir, mediante fatores como o 

histórico de compras e vendas ou as condições oferecidas, adicionar ou remover 

produtos à encomenda. Depois de ponderadas estas variáveis, a encomenda é então 

aprovada e enviada ao fornecedor.  

Instantâneas: realizadas, geralmente, quando um determinado produto que o utente 

procura não está disponível. Neste caso, o produto pode ser encomendado via 

telefónica ou via online. Estas duas vias permitiam-me verificar se os produtos estavam 

disponíveis no fornecedor, o respetivo preço e a data prevista para a entrega do produto, 

pelo que desta forma conseguia deixar, desde logo, o utente informado.  Dependendo 

do fornecedor, optava por meios diferentes para realizar este tipo de encomendas. 

Utilizava o Sifarma2000® para a Cooprofar Medlog e Alliance Healthcare e o telefone 

para a Botelho&Rodrigues. Para este tipo de encomendas está também incluído o 

projeto Via Verde do Medicamento [2]. Este projeto abrange uma lista de medicamentos 

de forma a que quando a farmácia não tem stock de um produto, possa recorrer a esta 

via excecional como forma de o obter, mediante uma receita médica válida.  

Manuais: realizadas, tal como as encomendas instantâneas, por via online ou por ou 

via telefónica. No entanto, estas encomendas são realizadas, geralmente, para produtos 

rateados/esgotados ou para produtos cujo CNP (código nacional do produto) seja 

desconhecido. Para este tipo de encomendas não é gerado um registo no sistema 

informático pelo que é necessário, aquando da chegada da encomenda, criar uma 

encomenda manual através do Sifarma2000®, no menu Gestão de Encomendas, e só 

posteriormente dar receção à mesma.  

2.2.4 Receção e conferência de encomendas  

As encomendas provenientes de cada armazenista chegavam à farmácia em 

“banheiras”, que representavam caixas seladas, devidamente identificadas com o nome 

do fornecedor e da farmácia de destino. As encomendas de produtos de dermofarmácia 

e cosmética, realizadas diretamente aos respetivos laboratórios, chegavam 

normalmente em caixas de cartão também elas devidamente seladas e identificadas.  

Sempre que uma encomenda chegava à farmácia, verificava se o número de 

volumes descritos na guia correspondia ao número de volumes que, efetivamente, 

tinham sido entregues.  De seguida, abria a caixa selada onde se encontrava a fatura e 

na qual devia constar sempre o nome e código dos produtos, o número de unidades 



Relatório de estágio | Farmácia do Calendário 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

 

7 
 

enviadas, o preço de venda à farmácia (PVF), imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 

descontos e bonificações (em determinados casos).  

Os produtos de frio, que devem ser armazenados entre temperaturas de 2 a 8⁰C, 

devem ser prioritários no que diz respeito à receção de uma encomenda. Assim, deve-

se abrir sempre as caixas térmicas onde se encontram os produtos de frio e verificar se 

o número de unidades encontradas na caixa, corresponde ao número de unidades 

descritas na fatura e proceder então à sua receção e armazenamento.  

Para além disso, medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, que são 

sujeitos a um controlo bastante rigoroso, devem ser também rececionados e 

armazenados com uma atenção prioritária. Estes medicamentos vêm sempre 

acompanhados de uma guia de requisição especial, a qual vem sempre em duplicado, 

e é designada de Anexo X – Requisição de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. A guia da farmácia era arquivada para, posteriormente, a Dra. Marta 

assinar e reenviar para o armazenista. Este processo era realizado com uma 

periodicidade de 6 em 6 meses.  A guia do fornecedor era arquivada pela farmácia por 

um período não inferior a 3 anos [3-5].  

De seguida, procedia à receção das encomendas no Sifarma2000®, no menu 

“Receção de Encomendas”, sendo que primeiramente efetuava o preenchimento do 

código de leitura da fatura e colocava, também, o valor total faturado.  A partir do leitor 

ótico ou através do CNP de cada produto é possível fazer-se o registo dos produtos 

recebidos. Nesta fase, devem ser tidos em conta parâmetros como o estado de 

conservação dos produtos, o prazo de validade, o preço de venda ao público (PVP) e a 

margem para a farmácia dos MNSRM. É ainda necessário prestar atenção aos MSRM 

e MNSRM que são comparticipados, para assim verificar se o PVP apresentado na 

embalagem corresponde ao PVP apresentado no Sifarma2000®. No que diz respeito a 

MNSRM, não comparticipados, ou produtos de dermofarmácia e cosmética é necessário 

também verificar o PVP, pois este valor é calculado pela própria farmácia tendo em 

conta o PVF, IVA e a margem de comercialização (MC).  

Após esta fase, verificava para cada produto recebido, se o PVF registado no 

Sifarma2000® correspondia ao PVF que tinha sido, efetivamente, faturado. Caso 

contrário, procedia à correção desse valor, por forma a que este correspondesse ao 

valor total faturado e registado aquando da receção das encomendas.  Assim, quando 

ambos os valores monetários coincidiam dava por encerrado o processo de receção da 

encomenda.  

Sempre que chegavam produtos novos à farmácia, criava de imediato uma ficha 

do produto e estipulava o PVP de acordo com o PVF, IVA e MA. 
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2.2.5 Preço do medicamentos e produtos farmacêuticos 

Durante o meu período de estágio, sempre que rececionava uma encomenda, 

procedia, no final da mesma, à verificação e retificação do preço, isto é, do PVF de cada 

produto farmacêutico.    

Para todos os produtos farmacêuticos com preço inscrito na cartonagem (PIC) 

estabelecido pelo INFARMED, como por exemplo MSRM, verificava apenas se o 

mesmo estava concordante com o PVP indicado pelo sistema informático. Caso não 

houvesse concordância, verificava o stock existente na farmácia para aquele produto. 

Se existisse stock, procedia à atualização do preço no Sifarma2000®, caso contrário, 

identificava o produto com uma etiqueta com a designação de “Novo PVP”, de modo a 

que os produtos que já se encontravam em stock, e ainda com PVP antigo, fossem 

dispensados em primeiro lugar.   

No que diz respeito a MNSRM e produtos de venda livre, cada farmácia 

estabelece e etiqueta o PVP nas embalagens dos respetivos produtos, pelo que este 

valor pode variar de farmácia para farmácia. No caso da FdC, os preços destes produtos 

são definidos de acordo com o escalão de IVA, isto é, produtos com IVA a 23% 

acrescentava-se uma MC entre 26 e 28% e produtos com IVA a 6% acrescentava-se 

uma MC de 25%. As exceções a esta regra dizem respeito aos leites, papas e fraldas 

em que as margens são mais baixas, da ordem dos 6%, como uma medida de marketing 

e tentativa de fidelização dos clientes que procuram este tipo de produtos e que, muitas 

vezes, acabam por levar produtos adicionais.  

2.3 Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Após o processo de receção de encomendas, os produtos devem ser devidamente 

arrumados, de modo a ser possível manter as condições de conservação dos mesmos 

e a tornar mais rápido e fácil o acesso a estes produtos, aquando da sua dispensa e do 

controlo dos PV.  

Ao longo do meu estágio, sempre que possível, realizava esta tarefa, armazenando 

os vários medicamentos e produtos farmacêuticos nas áreas já descritas no ponto 1.1. 

Este armazenamento era realizado por mim de acordo com o princípio FEFO (first 

expired, first out), ou seja, os produtos com curto PV eram armazenados numa área 

mais acessível para que, desta forma, fossem dispensados em primeiro lugar, evitando 

eventuais quebras de stock. Além disso, para produtos nos quais não constavam PV, 

seguia sempre o princípio FIFO (first in, first out), isto é, colocava sempre os produtos 

que eram recebidos pela farmácia em primeiro lugar de modo mais acessível, para que 

estes fossem os primeiros a ser dispensados.  
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 Os medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos, salvo o seu 

enquadramento legal, eram armazenados isoladamente dos restantes medicamentos, 

em sala fechada, e os medicamentos termolábeis armazenados no frigorifico.  

2.3.1 Controlo de prazos de validade 

O controlo de prazos de validade é fulcral para garantir que as propriedades, 

composição e eficácia terapêutica dos medicamentos seja mantida.  O controlo de 

prazos de validade era realizado por mim sempre que procedia à receção de uma 

encomenda, mas também procedi a este controlo mensalmente, através de uma lista  

que contem todos os prazos de validade de produtos que expiram nos três meses 

seguintes, sendo que essa lista era obtida através do programa Sifarma2000®.  

A maior dificuldade encontrada por mim durante a execução desta tarefa, foi o facto 

de nem sempre a lista obtida através do sistema informático se encontrar atualizada, o 

que dificultava este processo, uma vez que a FdC possui stocks grandes. Sempre que 

encontrava produtos nesta situação, separava-os de modo a tentar que estes fossem 

escoados ou então tentar que fossem, posteriormente, devolvidos ao fornecedor.  

2.3.2 Devolução de produtos a fornecedores  

No decurso do estágio, tive oportunidade de proceder a algumas devoluções. Estas 

foram executadas por mim no sentido de devolver produtos ao fornecedor, caso se 

encontrassem com embalagem danificados, com PV a expirar, deterioração do produto, 

retirada do lote do mercado por ordem do INFARMED ou enganos no envio dos 

produtos.  

Através do Sifarma2000®, emitia uma nota de devolução ao fornecedor, que incluía 

o nome do produto e o motivo pelo qual a devolução estava a ser efetuada. 

Posteriormente, o fornecedor regularizava a devolução, sendo que nessa situação podia 

ser efetuada a troca do produto, ser concedido crédito ou não ser aceite a devolução. 

2.4 Processamento e conferência do receituário 

A dispensa de MSRM pressupõe que o utente apenas pague uma parte do custo 

do medicamento, ficando a restante parte ao encargo das restantes entidades 

comparticipantes, como é o caso do Sistema Nacional de Saúde (SNS).  

Atualmente, a grande maioria dos utentes desloca-se à farmácia com receitas 

eletrónicas, as quais, após correta validação e dispensa, não necessitam de qualquer 

tipo de processamento. No entanto, alguns utentes, por vezes, ainda chegam à farmácia 

com receitas manuais, sendo que estas necessitam de um correto processamento de 

validação, de forma manual, para que o SNS as aceite como válidas e, dessa forma, 

efetue a comparticipação.   
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O processamento das receitas manuais deve iniciar-se pela verificação do 

correto preenchimento da receita por parte do prescritor, da justificação pelo facto de 

estar a recorrer a uma receita manual, da assinatura por arte do prescritor e da data. No 

verso da receita, é impresso aquilo que foi dispensado ao comparticipante, o lote e 

número da receita. Após esta fase, a receita é datada, carimbada e assinada quer pelo 

utente quer pelo profissional que precede à dispensa.  

Posteriormente, o responsável pelo receituário organiza-o por organismo 

comparticipante em lotes de 30 receitas, ordenadas por número e lote, ao mesmo tempo 

que realiza uma verificarão extra de cada receita, de modo a conferir se os 

medicamentos que foram dispensados coincidem com os prescritos, se o organismo de 

comparticipação foi corretamente aplicado e se a receita se encontra assinada, datada 

e carimbada.  

Apesar de nunca ter realizado esta tarefa sozinha, acompanhei de perto o Dr. 

Pedro na realização da mesma. Sempre que tinha dúvidas em alguma etapa do 

processo supracitado, toda a equipa da FdC me esclarecia com a maior brevidade.   

 Quando os lotes são completados, procede-se então ao seu encerramento 

informático no Sifarma2000®, sendo impresso, posteriormente, o “verbete de 

identificação do lote”, o qual tem a sua informação resumida e é carimbado e assinado.  

 Na eventualidade de ter sido detetado algum erro, deve-se contactar o utente ou 

o médico prescritor, no sentido de tentar corrigir esse erro. Estas tarefas são efetuadas 

diariamente, de modo a que a correção de eventuais irregularidades possa ser efetuada 

com a maior brevidade possível.   

 Uma vez por mês é emitido em triplicado a “Relação Resumos de Lotes”, que 

contem, de forma resumida, a informação em cada um dos verbetes, com a importância 

a pagar pelos utentes e pelo SNS [6, 7]. A “Fatura Final Mensal” para cada uma das 

entidades comparticipantes é também emitida.  

 Todo este processamento relativo às receitas manuais de medicamentos 

comparticipados pelo SNS e dispensados no mês anterior, é enviada para o Centro de 

Conferência de Faturas, por correio, até ao dia 5 de cada mês. Por outro lado, as 

receitas respeitantes a sistemas e subsistemas de saúde são enviadas para a ANF 

(Associação Nacional de Farmácias) até ao dia 10 de cada mês.  

 Se forem detetadas irregularidade em alguma receita, a mesma é recusada e 

devolvida por parte da entidade comparticipante, com a devida justificação.  Se a 

irregularidade for corrigida, as receitas podem ser reenviadas no mês seguinte.  

3. Aconselhamento de medicamentos e produtos de saúde 

Todas as etapas logísticas e de gestão até agora descritas neste relatório, têm como 

principal objetivo assegurar uma dispensa mais eficiente dos medicamentos aos 
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utentes. Uma farmácia bem gerida tem muito maior potencial para ser uma farmácia 

onde o aconselhamento ao utente é mais rápido, eficiente e personalizado. Assim 

sendo, um farmacêutico, como profissional de saúde, é muito mais de que um mero 

dispensador de “caixas”, o farmacêutico é um promotor de saúde que tem como dever 

zelar pela mesma.   

Foi essencialmente na fase de aconselhamento farmacêutico que passei a maior 

parte do meu estágio, o que me permitiu lidar de perto com variadas situações que me 

fizeram aprender e crescer enquanto profissional de saúde.  

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)  

Para efeito legais, a farmácia comunitária apenas pode dispensar MSRM mediante 

a apresentação de uma receita médica válida e prescrita por um profissional de saúde 

devidamente habilitado para o efeito, tais como médicos e médicos dentistas [8]. 

Todos os medicamentos designados como sujeitos a receita médica são desta forma 

considerados por, em determinadas circunstâncias, tais como utilização para fins 

distintos daqueles a que se destinam, utilização em quantidades consideráveis ou 

utilização sem uma vigilância médica, poderem constituir um perigo, direta ou 

indiretamente, para a saúde publica [8]. Nesta categoria também se inserem 

medicamentos cuja sua atividade e efeitos adversos careçam de um aprofundamento 

científico, bem como medicamentos destinados a serem administrados por via 

parentérica [8].  

3.1.1 Validação de prescrições médicas 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de lidar com diferentes tipos de 

prescrições médicas, o que foi bastante importante para me familiarizar com as suas 

diferentes características e, assim, proceder à sua correta validação. 

Receitas manuais 

Apesar da utilização deste tipo de receitas se encontrar em declínio, estas 

exigiram uma especial atenção da minha parte, dada a elevada responsabilidade 

associada ao processo de validação das mesmas. Este tipo de prescrição médica está 

previsto para situações excecionais, tal como acima referido, e que devem estar 

devidamente justificadas no canto superior direito da mesma. Além disso, para que 

estas receitas sejam válidas não podem conter qualquer tipo de ranhura, nem serem 

preenchidas com lápis ou tintas de caneta diferentes.  

Dado o facto de estas receitas não serem renováveis, uma vez que apenas têm 

validade durante 30 dias, é impreterível que a data à qual a mesma tenha sido prescrita 

esteja corretamente preenchida. Durante a dispensa, tive sempre em atenção o facto 
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de a receita se encontrar assinada, com vinheta do médico prescritor e, se aplicável, 

com vinheta do local de prescrição.  

Relativamente a dados do utente, na receita tem de constar nome e número do 

SNS e, nos casos em que se aplica, número de beneficiário da entidade financeira. Se 

o utente beneficiar de um regime de comparticipação especial, o mesmo tem de estar 

devidamente identificado pelas letras “R” (pensionista) ou “O” (regime especial com 

menção ao diploma legal) [9, 10].   

Receitas eletrónicas 

Correspondem à maioria das receitas atualmente prescritas. Durante o meu 

período de atendimento, tornei-me consciente do quão este tipo de receitas, inseridas 

em sistemas informáticos, podem minimizar o erro humano e aumentar a segurança no 

trabalho.  

Ao introduzir este tipo de receitas no programa Sifarma2000®, surge-nos uma 

lista em que apenas constam os produtos que coincidem com a denominação comum 

internacional (DCI) dos produtos que foram prescritos. No final do atendimento, o 

mesmo programa exige que haja uma verificação dos produtos que vamos dispensar, 

por meio da leitura física do código nacional do produto (CNP). Caso o CNP do produto 

que foi prescrito não coincida com o produto ao qual se fez a leitura física, como sendo 

aquele que se vai dispensar ao utente, o sistema emite-nos um alerta de modo a que 

haja uma verificação da nossa parte e uma troca pelo correto. Dado o facto de existirem 

produtos com a mesma substância ativa, do mesmo laboratório, por vezes da mesma 

cor, com dosagens e quantidades diferentes, podem acontecer, de uma forma errónea, 

trocas de produtos, daí que a dupla verificação informática dos mesmo seja tão 

importante, para evitar que estes erros aconteçam.    

As receitas podem ser renováveis, contendo até 3 vias com validades de 60 dias 

cada uma, para tratamentos de longa duração, como é o caso de antidiabéticos, 

antihipertensores, etc. Para tratamentos de curta duração, como por exemplo com 

benzodiazepinas, as receitas não são renováveis e apresentam uma validade de 30 dias 

[11].  

Dentro das receitas eletrónicas, tive oportunidade de contactar quer com receitas 

eletrónicas em papel (materializadas), quer com receitas eletrónicas sem papel 

(desmaterializadas).  

No que respeita às receitas desmaterializadas, estas tornaram-se obrigatórias a 

partir do dia 1 de abril de 2016 no SNS [12]. Apesar de se tratarem de receitas 

eletrónicas sem papel, o prescritor pode optar por fornecer uma guia de tratamento em 

papel ao utente, de modo a poder esclarecê-lo da melhor forma. Ainda assim, o utente 

recebe sempre os dados essenciais à dispensa de receita, nomeadamente, o número 
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da receita, o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção por SMS, 

dispensando, desta forma, a apresentação da guia em papel.  

Este modelo de prescrição de medicamentos passou a ser feito, essencialmente, 

por DCI, isto é, através da identificação da substância ativa do medicamento a 

prescrever. Contudo, existem exceções, nomeadamente, quando determinado 

medicamento de marca ainda não possui uma forma genérica ou quando o médico 

prescritor ativa alguma das seguintes exceções previstas: a) medicamento com margem 

ou índice terapêutico estreito; b) reação adversa prévia a um medicamento com a 

mesma substância ativa (SA) já reportada pelo INFARMED e c) tratamento com duração 

superior a 28 dias. Para as exceções a) e b) é obrigatório que o farmacêutico dispense 

o medicamento que foi prescrito, no entanto, para a exceção c) o mesmo já não se 

verifica, ou seja, o farmacêutico pode dispensar um medicamente diferente do prescrito, 

desde que o mesmo seja equivalente e com preço menor ou igual ao prescrito.  

Uma grande vantagem deste tipo de receitas é o facto de a limitação do número 

de produtos por receita ser menor, isto é, para tratamentos de curta e de longa duração 

podem ser prescritos até um máximo de 2 a 6 unidades por produto, respetivamente. 

Além disso, o utente pode ir levantado as unidades que pretende, por exemplo, uma de 

cada vez, desde que a mesma se encontre dentro do prazo de validade.  

Para que a receita seja válida e aceite pelo Sifarma2000® tem que conter: a) 

número de receita; b) identificação do médico prescritor; c) local de prescrição e 

respetivo código; d) dados do utente corretamente preenchidos com nome e número do 

SNS; e) entidade comparticipante; f) medicamento/s e número de embalagens; g) 

posologia e duração de tratamento; h) comparticipações especiais; i) data e validade da 

receita.  

3.1.2 Regime de comparticipação 

Tal como supramencionado no ponto 2.4 Processamento e conferência de 

receituário, existem várias entidades que podem comparticipar uma percentagem do 

preço dos medicamentos aos utentes [13].  

Existem quatro escalões de comparticipação, A - 90%, B -  69%, C- 37% e D -15%, 

no Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos do SNS, sendo que estes 

escalões variam em função da classe farmacoterapêutica dos medicamentos [13].  

Os Regimes Especiais de Comparticipação correspondem à maior percentagem de 

comparticipações e são aplicados em função da categoria em que o beneficiário se 

enquadra, como por exemplo, pensionistas com baixos rendimentos, doentes com 

patologias específicas (Parkinson, lúpus, etc…) ou doentes cujas comparticipações são 

estabelecidas por um despacho especial que deve ser mencionado pelo prescritor [13]. 

O protocolo de diabetes foi, de facto, um dos regimes de comparticipação especial com 
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que mais contactei durante o meu período de estágio, o que me levou a concluir que 

este protocolo representa uma enorme despesa para o SNS, visto que as insulinas, 

agulhas, seringas e lancetas são 100% comparticipadas e as tiras teste para o controlo 

da glicemia 85% [13].  

Além das entidades comparticipantes públicas, tais como o SNS e ADSE, existem 

entidades privadas e semiprivadas que também comparticipam medicação, tais como 

empresas bancárias, seguradoras, entre outras. Os utentes podem beneficiar de um 

sistema (exemplo, SNS) e de um subsistema (exemplo, ADSE) de saúde em simultâneo, 

desde que apresente o cartão de beneficiário válido do subsistema a que tem direito.  

3.1.3 Medicamentos genéricos e preços de referência  

Os MG correspondem a medicamentos que contêm uma substância ativa igual a um 

determinado medicamento original e que obedeceram a ensaios de bioequivalência, isto 

é, foram submetidos a uma avaliação indireta da sua segurança e eficácia [14]. Apesar 

desta bioequivalência, os medicamentos originais são mais caros comparativamente 

com os genéricos, dado o facto de os primeiros terem exigido um maior investimento 

por parte do seu laboratório. Durante o meu estágio, fui-me apercebendo que existe 

uma grande controvérsia em torno dos MG na população, no entanto, procurei sempre 

passar esta mensagem aos utentes, de modo a tranquiliza-los relativamente à utilização 

deste tipo de medicamentos.  

Relativamente ao Sistema de Preços de Referência (SPR), este abrange 

medicamentos comparticipados pelo SNS e para os quais existem MG autorizados, 

comparticipados e comercializados. O preço de referência é calculado através da média 

dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado para o conjunto de medicamentos 

equivalentes no qual se inclua, pelo menos, um MG [14].  

3.1.4 Estupefacientes e/ou psicotrópicos  

Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes são sujeitos, legalmente, a um 

controlo rigoroso e estrito dado o elevado risco de dependência que estes 

medicamentos são capazes de provocar [15].  

Existe uma legislação com todas as substâncias que se encontram classificadas 

nesta categoria [15], sendo que destas se destacam o fentanilo, o metilfenidato ou a 

buprenorfina como tendo sido aqueles que mais dispensei. 

No decurso do meu estágio, tive oportunidade de realizar os dois principais controlos 

no âmbito deste tipo de medicamentos, isto é, durante a receção e conferência de 

encomendas, tal como já referido o ponto 2.2.4, e durante o atendimento.   

No decurso da dispensa de um medicamento psicotrópico e/ou estupefaciente é 

exigida a apresentação de um documento de identificação e, ainda, o preenchimento de 
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dados tanto relativos ao utente como ao adquirente (podendo ser a mesma pessoa ou 

não).   

Após a dispensa do medicamento é emitido um registo de saída que fica arquivado 

na farmácia por um período não inferior a 3 anos. No caso da FdC, cabe à Dra. Marta 

enviar para o endereço eletrónico mapas_subscontroladas@infarmed.pt, até ao dia 8 

de cada mês, a listagem de todos os medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

que foram dispensados ao longo do mês anterior, bem como os comprovativos de 

dispensa. Até ao dia 31 de janeiro de cada ano é também feito um balanço de entradas 

e saídas deste tipo de medicamentos na farmácia. Durante o meu período de estágio 

não realizei esta tarefa de uma forma autónoma, no entanto, acompanhei muito de perto 

o trabalho na Dra. Marta durante a realização do mesmo.  

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Nesta categoria encontram-se todos os medicamentos que não contemplem as 

condições mencionadas para os MSRM, sendo por isso, na sua maioria, produtos não 

comparticipados. Este tipo de medicamentos tem que estar incluídos na listagem 

prevista pela legislação, de situações que são passíveis de automedicação. Sempre que 

um utente me solicitava dispensa ou aconselhamento de um MNSRM, tentava sempre 

questioná-lo sobre os sintomas, de modo a tentar perceber se estaria perante algum 

problema que devesse ser encaminhado para o médico. Caso se tratasse de uma 

situação ligeira ou comum, tais como constipações, alergias, obstipação, tentava 

transmitir medidas não farmacológicas ao utente e se necessário dispensava MNSRM, 

fornecendo todas a informações relevantes, tais como a posologia e possíveis reações 

adversas. Além disso, tinha sempre o cuidado, quando dispensava um MNSRM, de 

alertar o doente para que o mesmo se dirigisse ao médico caso, mesmo com a toma 

daquele medicamento, os sintomas se prologassem.  

Nesta categoria podem ainda diferenciar-se os MNSRM de venda exclusiva em 

farmácias (MNSRM-EF), os quais, tal como a própria designação indica, apenas podem 

ser dispensados em farmácia, pois para alguns destes medicamentos o 

aconselhamento farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa pode ser crucial.  

Dentro dos MNSRM-EF encontram-se o Ácido acetilsalicílico (Aspirina®), Brometo de 

butilescopolamina + Paracetamol (Buscopan compositum®), Ácido fusídico (Fucidine®), 

Ibuprofeno 400 mg (Brufen®), entre outros.  

Durante o meu período de atendimento os MNSRM que mais me solicitavam eram 

os analgésicos e anti-inflamatórios (Ananase®, Brufen®), antigripais (Cêgripe®, 

Ilvicon®), antiácidos (Gaviscon®, Kompensan®), laxantes (Microlax®, Doce Alívio®), 

antidiarreicos (Imodium rapid®), medicamentos para dor de garganta (Mebocaína®, 

Strepfen®).  
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Dado que tive oportunidade de realizar o estágio durante uma fase mais quente do 

ano, acabei por dispensar bastantes cremes e géis para queimaduras e picadas de 

insetos, tais como o Biafine® e o Fenistil® e ainda cremes e pensos para herpes labial, 

como o Zovirax duo®.  

3.3 Outros medicamentos e produtos de saúde  

3.3.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

De acordo com o INFARMED, um PCHC corresponde a “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, as limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os 

odores corporais” [16]. Esta categoria de produtos é muito vendida nas farmácias, muito 

porque os utentes prezam pela qualidade do serviço farmacêutico e sabem que é um 

local ondem podem encontrar um aconselhamento fidedigno do produto.  

A grande variedade deste tipo de produtos é extremamente elevada, o que torna inviável 

ter stock de todo o tipo de artigos, por isso, a farmácia opta sempre por possuir os PCHC 

que mais se adequam à população que frequenta a farmácia e ao tipo de produtos que 

são mais procurados pelos utentes. Desta forma, a FdC opta por trabalhar com marcas 

como a Bioderma®, Vichy®, Caudalie®, Institut Esthederm®, Sesderma®, Martiderm®, 

La Roche-Posay® e Eucerin®, tendo sido com estas que mais contactei.  

 Os PCHC que mais me solicitaram no decurso do estágio foram cremes 

hidratantes de rosto e corpo, principalmente para situações de acne, pigmentação de 

pele, pele atópica, rugas e também champôs de reforço capilar, produtos de higiene oral 

(pasta dentífricas, colutórios), produtos de higiene íntima e ainda protetores solares.  

 Uma das minhas grandes dificuldades no decurso do estágio foi precisamente 

para com estes produtos, pois há uma vasta gama de marcas, tornando-se difícil saber, 

de entre todas elas, qual aconselhar. No entanto, a FdC permitiu-me assistir a 

formações de algumas destas marcas de PCHC, de modo a que pudesse melhorar a 

qualidade do meu aconselhamento.   

3.3.2 Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

A FdC dispõe de uma grande quantidade de produtos de diversas marcas de 

obstetrícia, como, por exemplo, protetores de mamilos, bombas de extração de leite, 

cintas, de puericultural, como fraldas, biberões, tetinas, chupetas, mordedores e de 

nutrição infantil, como leites e papas.  

Dentro da grande variedade de marcas, deste tipo de produtos, com os quais a FdC 

trabalha destacam-se a Chicco®, Suavinex®, Nutribén®, Aptamil®, Dr. Brown’s®.  
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Dentro desta gama de produtos, sem dúvida que aqueles que mais dispensei foram 

leites Aptamil® e biberões da Dr. Brown’s®. Esta última marca tem sido muito 

aconselhada por pediatras dado o facto de possuírem biberões com uma válvula, capaz 

de remover o ar que se encontra no interior do biberão, sendo que por isso previnem 

cólicas, otites e, ainda, preservam o leite materno.  

3.3.4 Suplementos alimentares  

Esta gama de produtos também corresponde a uma das que mais dispensei no 

decurso de muitos dos meus aconselhamentos.  

A maioria dos utentes procura este tipo de produtos de modo a combater o cansaço 

físico e/ou mental, promover a concentração, a perda de peso e a reduzir o volume e/ou 

a celulite. Na situação referente ao cansaço físico e/ou mental acabava por aconselhar 

suplementos que contivessem na sua constituição magnésico, tais como o Absorvit® 

Magnésio ou Magnesium®-B, em cápsulas ou Magnesona® ou Magnoral®, em 

ampolas. Para a perda de peso e redução da celulite aconselhava produtos à base de 

drenantes, tais como DrenaSlim®, Lynfase®.  

Outro suplemento alimentar muito dispensado por mim foi o Biofast®, um complexo 

equilibrado de vitaminas, probióticos e pré-bióticos. Este produto era dispensado 

essencialmente em casos de diarreia. Ao longo do estágio, reparei que muitos utentes, 

após uma situação de dejeção diarreica, recorrem à farmácia em busca de Immodium 

rapid®, o qual é um antidiarreico com capacidade para parar os movimentos intestinais, 

de venda livre. No entanto, muitas vezes, não se consegue ter uma rápida perceção se 

se trata de uma diarreia de origem infeciosa ou de uma situação de intolerância 

alimentar. Caso se trate de uma diarreia infeciosa, as dejeções funcionam como um 

mecanismo de defesa do organismo, no sentido de eliminar o agente infecioso, pelo que 

parar a motilidade intestinal pode comprometer a defesa do próprio organismo. Assim 

sendo, tentava passar esta mensagem aos utentes e promover a utilização de pró e pré-

bióticos de reidratação e promover uma educação alimentar.  

 Outro tipo de produtos que podem ser englobados na gama de suplementos 

alimentares são os produtos fitoterapêuticos, os quais são obtidos a partir de misturas 

de plantas com propriedades medicinais [17]. A cáscara-sagrada e/ou sene são alguns 

dos compostos fitoterapêuticos presentes, por exemplo, no Chá Herbis nº11® ou 

Manasul®. Durante o estágio, procurei verificar se os utentes, quando requeriam este 

tipo de produtos, os utilizavam de forma regular ou esporádica. Caso se tratasse de uma 

forma regular, tentava sempre transmitir a ideia de que não o deveriam fazer, 

fornecendo alternativas relacionadas com a alimentação e exercício físico e transmitindo 

a ideia de que poderiam estar a mascarar, de certa forma, um sinal do organismo, de 

que algo a nível intestinal estaria menos bem [18].  



Relatório de estágio | Farmácia do Calendário 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

 

18 
 

3.3.5 Produtos e medicamentos de uso veterinário  

Relativamente a este tipo de produtos foi uma dificuldade para mim, dado que ao 

longo do meu percurso académico, senti que houve falta de formação no que diz 

respeito a esta área.  

Relativamente aos produtos de uso veterinário mais vendidos na FdC, encontram-

se a Pilusoft®, contractivos para gatas e cadelas, a Megecat®, exclusivamente utilizada 

como contracetivo em gatas e os desparasitantes externos e internos, como Eliminal®, 

Frontline® e Advantix®.  

3.3.6 Dispositivos médicos  

De acordo com o INFARMED, os dispositivos médicos correspondem a “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios” [19].  

Dentro dos dispositivos médicos mais dispensados encontram-se aqueles que 

fazem parte do protocolo da diabetes, tais como, lancetas e tiras teste para controlo da 

glicemia, os quais são normalmente acompanhados de prescrição médica.  

Outros produtos como compressas e materiais de penso, seringas, boiões para 

recolha de amostras biológicas, meias de compressão, preservativos e testes de 

gravidez foram outros dos dispositivos que também tive oportunidade de dispensar. 

Destes, para mim, destacaram-se as meias de compressão, dado o facto de não ter 

grande conhecimento sobre esta matéria e, portanto, ter sido mais difícil não só 

selecionar a meia adequada para o utente, como também aconselhar e informar sobre 

os benefícios das mesmas.  

4. Prestação de cuidados de saúde  

A farmácia comunitária não funciona apenas como um local onde os utentes vão 

comprar os seus medicamentos. Na verdade, muitos utentes encontram na farmácia a 

primeira porta de entrada na busca de uma solução para as suas dúvidas ou problemas 

de saúde. Desta forma, a farmácia presta também cuidados de saúde e 

acompanhamento. 

4.1 Determinação da pressão arterial 

A determinação da PA representou, sem dúvida, um dos serviços mais prestados 

por mim aos utentes. Procedia à medição da pressão arterial a qualquer altura do dia, 

pois de facto trata-se de uma determinação simples, não invasiva e que não requer 

condições de jejum para ser realizada. Além disso, é recomendada por médicos a sua 

determinação de forma regular, de modo a que estes profissionais possam avaliar a 
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necessidade de uma intervenção farmacológica ou a eficácia da terapêutica 

estabelecida.  

Antes de dar início à determinação da pressão arterial, começava por questionar 

o utente se era hipertenso e fazia alguma medicação dirigida para a hipertensão arterial. 

Por norma, realizava sempre três medições e determinava a média, dado que pode 

haver um erro associado à primeira medição, devido ao facto de a pessoa ainda não se 

encontrar relaxada. Se os valores determinados fossem muito elevados, questionava o 

utente se tinha tomado algum estimulante como o café, se tinha realizado uma larga 

caminhada até chegar à farmácia ou se sentia tonturas e/ou dores de cabeça.   

4.2 Medição de parâmetros bioquímicos e antropométricos  

Sempre que procedia à determinação da glicemia, colesterol e triglicerídeos 

procurava sempre comparar os valores obtidos com os de referência. Primeiramente, 

questionava o utente se era diabético ou se tinha colesterol ou triglicerídeos elevados 

habitualmente. Caso os valores obtidos fossem superiores aos de referência, 

aconselhava os utentes para que estes ficassem esclarecidos acerca do significado que 

o resultado obtido poderia ter na sua saúde e o pudessem retificar. Além disso, 

questionava os utentes se estavam a cumprir com a prescrição e quais os seus hábitos 

de alimentação e exercício físico, tentando sempre promover o reforço à terapêutica e 

a alteração do estilo de vida, caso o utente se mostrasse recetivo.  

Na FdC existe ainda uma balança que determina o peso, a altura, o índice de 

massa corporal (IMC) e percentagem de massa gorda.  

4.3 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis  

A administração de vacinas, ausentes do PNV, e de outros medicamentos 

injetáveis é disponibilizada pela FdC, permitindo aos utentes cumprirem as prescrições 

médicas de forma mais cómoda e rápida.  

Para a prestação deste serviço, a farmácia tem dois farmacêuticos devidamente 

creditados com curso de administração de injetáveis e de suporte básico de vida (SBV), 

de acordo com o exigido legalmente. Os medicamentos mais frequentemente 

administrados são anti-inflamatórios (Voltaren®) e relaxantes musculares (Relmus®), 

administrados por via intramuscular e ainda medicamentos como o Bydureon® e o 

Lovenox® administrados por via subcutânea.  

4.4 VALORMED 

O programa VALORMED é referente a uma sociedade sem fins lucrativos, que 

tem por base a recolha de resíduos e/ou embalagens vazias de medicamentos fora do 

PV, de forma a assegurar que estes são descartados de forma segura e sem risco de 

contaminação ambiental [20]. Este programa é possível graças à consciencialização e 
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colaboração de indústrias farmacêuticas, Distribuidores e Farmácias [20]. Materiais 

como o papel, plástico e vidro são reciclados ou então incinerados de forma segura, 

com valorização energética dos restantes resíduos [21].  

Na FdC são recolhidos, em média, resíduos suficientes para encher dois dos 

contentores disponibilizados. Uma vez cheios, estes contentores são entregues aos 

distribuidores, sendo que para isso, recorria ao programa Sifarma2000®, onde colocava 

o distribuidor ao qual seria entregue o contentor, bem como, a referência do mesmo, 

para que este fosse posteriormente recolhido.  

4.5. Consultas de nutrição, podologia e audiologia  

Estas consultas são prestadas por profissionais credenciados, mediante 

marcação prévia. As consultas de nutrição ocorrem todas as segunda e quintas, entre 

as 19h e as 20.30h, sextas, entre as 8.30h e as 9h e sábados, entre as 9h e as 13h, 

conforme disponibilidade da Dra. Ana Pedro. Neste tipo de consultas são tratados 

problemas de excesso de peso e obesidade, assim como défices alimentares. As 

consultas de podologia são realizadas pela Dra. Liliana Rajão todas as quartas à tarde. 

Mensalmente, são ainda disponibilizadas consultas de audiologia, sendo a marcação da 

exclusiva responsabilidade da Casa Sonotone Audiosom.  
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PARTE II –Projetos realizados no decurso do Estágio 

Curricular  
 

1. Phuturo Saudável  

1.1 Enquadramento  

Após a minha chegada à FdC, falei com a minha orientadora para tentar perceber 

de que forma se poderia desenvolver um projeto com relevância para a prática 

profissional do farmacêutico, que envolvesse a comunidade e que fosse adequado ao 

local de estágio. Atendendo ao meu pedido, a minha orientadora falou com a DT a qual 

teve uma ideia de projeto, não dirigido somente a mim, mas a toda a equipa da FdC, de 

modo a que o mesmo pudesse ser estendido a longo prazo.  

Dado o facto de vivermos numa época em que cada vez mais o número de 

crianças com excesso de peso é maior, e também o facto de se saber que esse excesso 

pode conduzir, mais tarde, ao desenvolvimento de doenças crónicas, é importante 

educar as crianças, e sempre que possível os pais, no sentido de as consciencializar 

dos riscos que correm.  

Para o desenvolvimento deste projeto foram 

pensados e discutidos três pontos fulcrais. Primeiro, o 

farmacêutico não se trata de um mero dispensador de 

medicamentos, acima de tudo, o farmacêutico é um 

profissional de saúde que, como tal, deve zelar pela 

mesma e agir de modo a promover a saúde pública. 

Segundo, a FdC encontra-se próxima de várias escolas, 

o Agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco e o 

Agrupamento de escolas D. Sancho I. Terceiro, a FdC 

possui uma equipa multidisciplinar, jovem e dinâmica, 

sendo constituída não só por farmacêuticos e técnicos de 

farmácia como também por uma nutricionista.  Após se 

consolidar a ideia do projeto, tive oportunidade de o 

apresentar à comunidade no Centro Social de Calendário 

(figura1 e anexo 1), onde, nomeadamente, estiverem 

presentes pais de algumas crianças que foram avaliadas 

e referenciadas para o mesmo.  

Figura 1. Apresentação do projeto à 

comunidade no CSC. 
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1.2 Objetivos 

Avaliar crianças com excesso de peso na comunidade e promover estratégias 

de reeducação alimentar. Além disso, pretende-se também afirmar a farmácia como um 

espaço promotor de saúde e fomentar hábitos de vida saudável.  

1.4 Fundamento teórico    

A obesidade ou o excesso de peso são definidos como a acumulação anormal 

ou excessiva de gordura, que pode prejudicar consideravelmente a saúde, sendo 

habitualmente resultante de um desequilíbrio calórico (maior ingestão calórica e menor 

gasto energético) [22]. Para classificar o sobrepeso geralmente é utilizado o índice de 

massa corporal (IMC), o qual é definido como o peso em quilogramas dividido pelo 

quadrado da altura em metros (kg/m2). Crianças com IMC acima do percentil 95, para a 

sua idade e peso, são consideradas obesas e com IMC entre o percentil 85 e 95 são 

consideradas como tendo excesso de peso. 

De acordo com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), 

28,5% das crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos têm excesso 

de peso e destas, 12,7% são obesas [23]. Estes números apontam para que 1 em cada 

3 crianças tenha excesso de peso. Ao longo dos últimos 25 anos, cada vez é maior o 

número de crianças com excesso de peso, devido aos maus hábitos alimentares, isto é 

ingestão de alimentos e bebidas com alto teor calórico e baixo teor de nutrientes, e ao 

sedentarismo instalado pela “geração dos computadores e telemóveis”, o que levou a 

obesidade e o excesso de peso a serem referidos como a pandemia do século XXI [23]. 

Além disso, a obesidade já é considerada como a segunda causa de morte evitável no 

Mundo [23]. 

É cada vez maior o número de estudos que apontam para uma relação entre 

obesidade infantil e o desenvolvimento de doenças crónicas, tais como diabetes mellitus 

do tipo 2 e alterações do foro cardiovascular, como hipertensão arterial, em idade adulta 

[24]. Se não se contraria esta tendência a esperança média de vida destas crianças 

tende a ser cada vez mais curta [25].  

Além dos problemas físicos decorrentes do excesso de peso, a obesidade 

acarreta também problemas psicológicos, como ansiedade e depressão, baixa 

autoestima e problemas sociais como bullying [23]. 

De acordo com o Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), os 

esforços para reverter a pandemia de obesidade devem partir da comunidade e, acima 

de tudo, dos profissionais de saúde que compreendem os efeitos devastadores que a 

obesidade pode acarretar, além de que possuem as ferramentas ideias para 

promoverem a reeducação alimentar das crianças e dos pais.  
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1.4.1 Obesidade e o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 

A obesidade tem sido cada vez mais associada a uma resistência à insulina com 

consequente risco de desenvolvimento de diabetes do tipo 2 [26].  

As células adiposas acumulam lípidos o que provoca a sua hipertrofia [27]. O 

tecido adiposo, reconhecido como um órgão endócrino, produz substâncias 

biologicamente ativas, as adipocinas, as quais desempenham uma ação reguladora  do 

metabolismo energético, bem como apetite, sensibilidade à insulina, inflamação e 

aterosclerose [28]. As adipocinas com funções biológicas mais importantes são a 

leptina, inibidor do ativador do plasminogénio (PAI-1), fator de necrose tumoral α (TNF-

α), interleucina 6 (IL-6), resistina e adiponectina [29].  

No decorrer da hipertrofia do tecido adiposo, é gerada uma “resposta de stress” 

que conduz à ativação de macrófagos, os quais juntamente com os adipócitos 

aumentam a secreção, localmente, de substâncias pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6, 

resistina, ácidos gordos), promotoras de resistência à insulina [30]. Além disso, durante 

este processo, a libertação de adiponectina, hormona com propriedades anti-

inflamatórias, por parte dos adipócitos hipertróficos, é diminuída [31]. O desequilíbrio 

entre substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias conduz ao aparecimento de 

adipócitos resistentes à insulina, o que promove o aumento da lipólise. 

Consequentemente, verifica-se um aumento de ácidos gordos livres em circulação o 

que promove a sua utilização por parte dos músculo esqueléticos, que deixam de captar 

e utilizar glicose, além de que, estimulam a gliconeogénese hepática. Assim sendo, este 

processo resulta num aumento da glicose em circulação e, portanto, num estado 

hiperglicémico [32]. Como resultado, as células β pancreáticas aumentam a produção 

de insulina, na tentativa de manter níveis de glicose sanguíneos controlados. Contudo, 

este aumento acaba por resultar, mais tarde, no desgaste das células pancreáticas, o 

que faz com que estas, sejam incapazes de produzir insulina em quantidades suficientes 

[33].      

1.4.2 Obesidade e o desenvolvimento de hipertensão arterial 

O excesso de peso, especialmente quando associado com o aumento da 

gordura visceral, desempenha um papel determinante para o aparecimento da 

hipertensão arterial.  

O aumento da reabsorção renal desempenha um papel importante na elevação 

da pressão sanguínea associada ao excesso de peso, pelo que indivíduos obesos 

requerem pressões sanguíneas mais elevadas para manter o balanço de sódio, o que 

conduz a natriurese com pressão renal prejudicada [34].  Os três principais fatores que 

parecem prejudicar a natriurese da pressão renal e o aumento da pressão arterial (PA) 

durante o ganho excessivo de peso são: a compressão física dos rins pela gordura 
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dentro e fora dos mesmos, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA) e aumento da atividade do sistema nervoso simpático [35].  

A pressão renal causada pelo aumento da gordura visceral e peritoneal em torno 

dos rins conduz, consequentemente, a um aumento da compressão das veias renais, 

vasos linfáticos, ureteres e parênquima renal. Estudos apontam para que o excesso de 

gordura em torno dos rins conduza à inflamação dos mesmos, o que compromete a sua 

função [36]. Além disso, rins disfuncionais são apontados como uma das causas mais 

comuns de hipertensão secundária.   

O SRAA é um dos principais mecanismos de controlo da PA e do balanço hídrico 

do organismo. A hormona com maior atividade biológica deste sistema é a angiotensina 

II (Ang II), a qual é produzida sequencialmente pela quebra de péptidos derivados de 

um substrato molecular, o angiotensinogénio (Agt). O Agt é convertido, por ação de uma 

enzima produzida ao nível o rim (renina), a angiotensina I (Ang I), que por sua vez é 

convertida em Ang II, por ação da enzima de conversão da angiotensina II (ECA) [37]. 

Vários estudos revelam que há de facto uma ativação inapropriada do SRAA em 

pacientes obesos, no entanto, o mecanismo pelo qual essa ativação ocorre parece ser 

multifatorial [38, 39]. Apesar desta ativação multifatorial, há evidências de um aumento 

da expressão e secreção de angiotensinogénio pelo tecido adiposo, nos estados de 

obesidade, o que apoia o papel de uma ativação local do SRAA na disfunção deste 

tecido [40]. Além disso, o aumento da produção de Ang II pelo tecido adiposo 

perivascular contribui para o comprometimento da função vascular [41].  

 Relativamente à ativação do sistema nervoso simpático, verifica-se que a 

obesidade induz a ativação deste sistema, principalmente por aumento da atividade do 

nervo simpático renal (NSR), o qual estimula a secreção de renina e a reabsorção renal 

do sódio [34]. 

 Pelos pontos acima citados pode-se constatar que a obesidade pode levar ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial por diversos fatores, no entanto, estes estão 

essencialmente relacionados com a disfunção renal, maioritariamente provocada pela 

inflamação e/ou compressão exercida pelo excesso de gordura.    

1.3 Métodos 

 Os pais de crianças que se encontravam na condição de obesidade e/ou excesso 

de peso foram informados de modo a que essas crianças pudessem ser 

intervencionadas. Através de parcerias com outras instituições, como o Agrupamento 

de Escolas Camilo Castelo Branco, foi também feito o recrutamento de crianças que se 

encontravam em condição legível.  A intervenção passou por duas fases, a intervenção 

nutricional e a intervenção farmacêutica. 
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• Intervenção nutricional 

 Dado o facto de durante o meu percurso académico ter tido formação 

relativamente à alimentação humana, pude pôr em prática alguns conhecimentos 

adquiridos, nomeadamente, no que diz respeito à avaliação de curvas de percentis de 

algumas crianças. Apesar de a intervenção nutricional ser mais especificamente 

direcionada a um nutricionista, fui eu e alguns farmacêuticos que procedemos ao 

processo de anamnese e avaliação física das crianças, ficando a nutricionista 

responsável pela elaboração dos planos nutricionais.  

 Durante a avaliação física, as crianças eram medidas e pesadas. Para 

determinar o peso, foi utilizada uma balança de bioimpedância elétrica (Inbody® 270), 

a qual determina a composição corporal, índice de massa corporal (IMC), percentagem 

de massa gorda (PMG), relação entre a massa muscular e massa gorda e, ainda, 

apresenta a curva ou percentil de IMC [anexo 2].  

 As curvas do IMC fazem parte do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil desde 2005 

[42]. As crianças avaliadas que apresentavam um IMC dentro do intervalo de percentil 

de 85 a 95 ou superior a 95, foram notificadas para que houvesse a sua continuidade 

no projeto [anexo 3]. 

• Intervenção farmacêutica 

A primeira fase desta intervenção passa por uma interação com as crianças de modo 

a ensiná-las como ler rótulos (figura 1), para que estas possam, no seu dia a dia, 

perceber quais os alimentos que devem ingerir em maior ou menor quantidade. Assim 

sendo, são fornecidos às crianças rótulos de alimentos ocultos, um cartão 

descodificador de rótulos e três cartões de avaliação (verde, amarelo e vermelho).  

O cartão descodificador de rótulos é sugerido pelo Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da Direção Geral de Saúde (DGS), sendo 

que a partir dele é possível comparar a informação dos rótulos de alimentos ou bebidas 

por 100g ou 100ml [anexo 4]. Este cartão está ainda dividido por cores, verde, amarelo 

e vermelho, sendo que alimentos constituídos, maioritariamente, por nutrientes da gama 

verde devem ser ingeridos com maior frequência do que os da gama vermelha.  

Após explicar este processo às crianças, estas tinham de fazer a comparação 

dos rótulos de alimentos ocultos, que lhes eram fornecidos, com o cartão descodificador. 

Após esta comparação, as crianças atribuíam um cartão verde caso achassem que o 

alimento deveria ser consumido frequentemente ao longo da semana, o cartão amarelo 

para alimentos a serem consumidos moderadamente na semana e o cartão vermelho 

para alimentos que não deviam ingerir frequentemente ao longo da semana, mas que o 

poderiam fazer uma a duas vezes por mês. No final da análise, o rótulo era 

descodificado, mostrando às crianças qual o alimento correspondente [anexo 5].  
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 Com este jogo educativo, pretendia, essencialmente, despertar a curiosidade 

das crianças pelo desconhecido, o facto de não saberem o alimento que estavam a 

analisar, e, ao mesmo tempo, ensiná-las a entender como analisar um rótulo no seu dia 

a dia e perceber se podem consumir determinado alimento em maior ou menor 

quantidade. Além deste jogo 

educativo, realizei ainda uma sopa 

de letras com nomes de várias frutas 

de modo a despertar a atenção das 

crianças e a estimular o seu interesse 

pelo projeto e pela importância do 

consumo destes alimentos [anexo 6]. 

Outra atividade que desenvolvi, 

consistia em mostrar alimentos às 

crianças e, de seguida, mostrar-lhes 

quanto tempo de determinada 

atividade física tinham que efetuar 

para perder as calorias 

correspondentes a esse alimento 

[anexo 7].   

1.4 Resultados, discussão e conclusão 

 Poder partilhar esta experiência com crianças/adolescentes foi algo muito 

gratificante para mim. A adesão superou as minhas expectativas e, talvez pelos desafios 

lançados, as crianças mostraram-se muito participativas. Poder trabalhar numa causa 

de sensibilização dos mais jovens, no que concerne à alimentação, no sentido de 

promover um “phuturo” mais saudável para eles e, dessa forma, contribuir para uma 

promoção da saúde publica a longo prazo, foi algo que me enriqueceu quer a nível 

pessoal, quer profissional.   

 

2. Doença Venosa Crónica  

2.1 Enquadramento 

No decurso do meu período de estágio, verifiquei que um elevado número de 

utentes sofria de insuficiência venosa crónica e que, a grande maioria, não sabia 

exatamente do que se tratava ou, muitas vezes, já revelavam sinais e sintomas, mas 

não achavam importante iniciar um tratamento, dado que ainda não apresentavam 

manifestações claramente visíveis.  

Figura 2. Interação com um dos grupos de crianças. 
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2.2 Objetivos  

Transmitir informação sobre a doença aos utentes, desde sintomas, 

manifestações clínicas, tratamentos disponíveis, entre outros. Averiguar o nível de risco 

a que a população está exposta e possíveis associações de causa efeito, entre 

comportamentos e desenvolvimento de DVC, através de um questionário. Aprofundar 

os meus conhecimentos acerca da patologia e das medidas de tratamento.  

2.3 Métodos  

Elaborei panfletos informativos que foram entregues aos utentes [anexo 8], com 

informação sobre prevalência da doença, fatores de risco, fisiopatologia e tratamentos. 

Elaborei também um inquérito [anexo 9], que foi divulgado na farmácia e nas redes 

sociais da mesma, de modo a que a população pudesse contribuir no estudo com as 

suas respostas. A análise de dados relativa aos inquéritos foi realizada em Excel®. 

2.4 Fundamento teórico  

2.4.1 Epidemiologia e fatores de risco  

À semelhança de outros países ocidentais, em Portugal, a DVC tem uma elevada 

prevalência, afetando cerca de 35% da população adulta, sendo mais incidente nas 

mulheres 60% do que nos homens 40% [43].  Dado tratar-se de uma doença crónica 

não tem cura, pelo que a prevenção é essencial [44]. Além disso, um individuo com DVC 

sem tratamento durante 5 anos pode ver a patologia avançar 2 ou mais estádios de 

severidade [44].  

Os principais fatores de risco envolvidos nesta patologia são: a idade, género 

feminino, gravidez, menopausa, contraceção, predisposição familiar, obesidade, 

permanecer parado durante longos períodos (de pé ou sentado), obstipação, tabaco e 

ambientes muito quentes [45]. Atualmente, a explicação consensualmente aceite para 

a maior incidência de DVC em mulheres está relacionada com a mudança nos níveis de 

hormonas, como a relaxina e a progesterona. Estas hormonas exercem um efeito 

vasodilatador, o qual pode conduzir ao enfraquecimento da parede dos vasos 

sanguíneos, causando hipertensão venosa e, consequentemente, aumento da pressão 

sobre as válvulas venosas. Assim, situações como gravidez, medicação de substituição 

hormonal ou contraceção, em que há intensa variação dos níveis destas hormonas, 

podem conduzir a um aumento da suscetibilidade da mulher para a patologia [46, 47]. 

Ambientes demasiado quentes provocam vasodilatação periférica, o que conduz a uma 

diminuição da circulação venosa. Assim sendo, calor excessivo, depilação com ceras 

quentes, banhos quentes e saunas podem prejudicar o mecanismo hemodinâmico [48].  
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2.4.2 Anatomia e fisiopatologia do sistema venoso 

O sistema venoso dos membros inferiores é constituído por dois tipos de veias: 

as superficiais (veias visíveis) e as veias profundas (veias não visíveis), localizadas na 

camada subcutânea e na musculatura da perna, respetivamente. Numa situação 

fisiológica normal, o sangue flui das veias superficiais até às veias profundas, para assim 

atingir o coração e ser reoxigenado [47].  

Além das veias, este sistema contem válvulas unidirecionais, sendo a sua função 

direcionar o fluxo sanguíneo até ao coração [47]. Assim sendo, o fluxo sanguíneo está 

dependente do bom funcionamento das válvulas e de músculos propulsores para 

permitir o retorno do sangue ao coração contra a gravidade [49].  

Falhas ao nível do sistema valvular, conduzem ao refluxo venoso, no qual o 

sangue não é impulsionado eficazmente até ao coração e, assim sendo, flui no sentido 

contrário [50]. Este processo acaba por conduzir a uma situação de hipertensão venosa, 

a qual culmina com o aparecimento de veias varicosas [50].  

Relativamente ao mecanismo fisiopatológico da doença, este carece de 

consenso científico. Pensa-se que o refluxo sanguíneo e a hipertensão venosa, podem 

aumentar a tensão ao nível da parede das veias, o que, por sua vez, conduz a um 

aumento dos níveis de metaloproteinases (MMP), as quais são responsáveis pela 

degradação da matriz extracelular, remodeling tecidular e aumento da dilatação venosa, 

o que culmina na dilatação valvular. Além deste mecanismo, a hipertensão venosa pode 

também conduzir a uma disfunção das células endoteliais e inflamação, o que acentua 

o processo de anormalidade hemodinâmica [51].  

2.4.3 Dos sinais e sintomas ao diagnóstico  

Os principais sintomas associados à DVC são sensação de pernas cansadas e 

pesadas, dor nas pernas, comichão, pés e tornozelos inchados, dormência nas pernas 

e cãibras noturnas [52]. Numa fase inicial, a patologia é discreta e não provoca 

alternações visíveis. No entanto, com o passar do tempo começam a surgir 

telangiectasias (derrames), veias varicosas (varizes) e edema. Mais tarde, poderão 

advir alterações da pele, a qual fica mais escura e rígida, sendo que esta situação pode 

conduzir a um quadro de infeções da pele, conhecidas como erisipela e ainda ao 

aparecimento de úlceras ativas ou cicatrizadas [53].  

Para classificar a DVC recorre-se à classificação CEAP (C – clínica; 

E  –  etiológica; A – anatómica; P – fisioatológica), a qual é reconhecida 

internacionalmente e nos permite diferenciar os diversos tipos de estádios da 

doença  [54]. Dentro desta classificação CEAP, a classificação clínica assume uma 

relevante importância (anexo 10), uma vez que pode ser realizada por uma simples 

observação (avaliação física). A classificação C0S representa aquela em que ainda não 
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há sinais visíveis, havendo, no entanto, sintomas [54]. A partir da classificação C1 há o 

aparecimento dos sinais clínicos. 

Além do diagnóstico baseado na história clínica e exame físico, existem ainda 

os questionários CIVIQ, os quais contemplam preguntas que visão avaliar o impacto da 

patologia na qualidade de vida das pessoas.  Não obstante, o principal método de 

diagnóstico baseia-se no exame de Eco-Doppler, o qual permite estimar o fluxo de 

sangue através dos vasos sanguíneos, mediante o recurso a ultrassons, permitindo 

determinar a localização e morfologia das alterações [55].    

2.4.4 Medidas de tratamento 

A DVC não tem cura e além disso é uma patologia evolutiva que tende a agravar, 

por isso, a implementação de medidas de tratamento é desde logo importante, de modo 

a diminuir a progressão das complicações. As medidas higieno-dietéticas, a toma de 

fármacos venoativos, assim como a utilização de meias de compressão podem ser 

iniciadas em qualquer fase da doença.  

• Medidas higieno – dietéticas 

No que diz respeito à DVC, as medidas de prevenção devem ser as primeiras a 

adotar, de modo a evitar a doença. E é aqui que o aconselhamento farmacêutico se 

torna fulcral. As medidas hiegieno-dietéticas que procurei transmitir aos utentes que 

apresentavam sintomas e sinais de DVC são: evitar a posição ortostática durante longos 

períodos de tempo, de modo a evitar a estagnação do sangue nas veias; praticar um 

desporto adequado, como fazer caminhadas, natação e ciclismo que promovem o fluxo 

do sangue ao coração, mas também exercícios com pesos para tonificação dos 

músculos das pernas, dado que estes desempenham um papel crucial no mecanismo 

de propulsão do sangue; evitar ambientes muito quentes, pois tal como já referido, 

prejudica o retorno venoso e, portanto, em épocas mais quentes deve-se aconselhar 

duches de água fria, seguido de massagens nas pernas de baixo para cima;  prevenir a 

obstipação e o excesso de peso, de modo a reduzir o aumento da pressão sanguínea, 

aconselhando a ingerir mais água e alimentos ricos em fibra; evitar roupas muito 

apertadas e deixar de fumar [48].  

• Fármacos venoativos  

Os fármacos venoativos são capazes inibir as reações inflamatórias, reduzir a 

hiperpermeabilidade capilar e restaurar o tónus venoso, conduzindo assim a uma 

proteção contra a impotência valvular e, consequentemente, à redução do refluxo 

venoso [56]. Estudos prospetivos evidenciam que o recurso a fármacos venoativos 

reduzem os sintomas da doença e que, por sua vez, a descontinuidade do tratamento 

conduz ao seu retorno [57, 58].  
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No anexo 11 encontra-se uma lista de substâncias venoativas passíveis de 

serem adquiridas em Portugal, sem necessidade de receita médica [59]. Dentro desta 

lista de fármacos destaca-se o flavonoide diosmina (figura 3), presente em dois 

medicamentos: o Daflon® e o Venex®. A diosmina é sintetizada a partir da Hesperidina, 

extraída da espécie Rustaceace aurantiaeae, através de uma reação de 

desidrogenação que promove a oxidação da dupla ligação no anel C. No caso do 

Daflon®, a diosmina é posteriormente submetida a um processo de micronização, o qual 

promove uma absorção mais rápida e eficaz da diosmina a nível intestinal (60% 

absorção), quando comparado com as fórmulas não micronizadas (32,7% de absorção) 

[60].  Além disso, a diosmina micronizada apresenta um excelente perfil de tolerância, 

podendo ser combinada com a maioria da medicação. 

Na DVC a dosagem de diosmina é de 500mg, sendo a dose diária habitual de 

dois comprimidos, tomados como dose única ou em duas tomas repartidas. 

• Meias de compressão 

As meias de compressão são sem dúvida uma das principais medidas de 

tratamento da DVC, dado que funcionam como segundos músculos propulsores, 

auxiliando a bomba venosa periférica. De entre os vários efeitos mediados pelas meias 

de compressão destacam-se: a melhoria do fluxo linfático; o aumento do fluxo de sangue 

venoso, pelo facto de melhorar a eficiência da bomba do musculo esquelético; redução 

do refluxo venoso, por promover uma melhoria das válvulas venosas; redução da 

inflamação e do edema; redução do risco de tromboembolismo e melhoria da 

microcirculação e oxigenação cutânea [61].  

As meias elásticas devem ser prescritas em função da gravidade de cada caso, 

dado que existem meias com diferentes tipos de compressão. De acordo com Draft 

European Standard, a qual procurou uniformizar os graus de compressão na Europa, é 

possível distinguir-se 4 tipos de compressão: Grau 1 (ligeira) – 18 a 21 mmHg; Grau 2 

(médio) – 23 a 32 mmHg; Grau 3 (forte) – 34 a 36 mmHg; Grau 4 (extra-forte) – superior 

a 49 mmHg [62]. De acordo com as diferentes classificações CEAP são estabelecidos 

diferentes graus de compressão, sendo que essa relação se encontra representada no 

anexo 12. 

Figura 3. Estrutura química da diosmina. 
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É importante ter sempre em conta que, consoante o local da perna, a pressão 

exercida pelas meias elásticas deve ser diferente, caso contrário pode provocar efeitos 

secundários severos, tais como a esteasse sanguínea. A compressão maior deve ser 

exercida ao nível dos gémeos, dado que é entre eles que se localiza a bomba venosa 

periférica [63].  

2.5 Resultados, discussão e conclusão 

Relativamente ao inquérito realizado, foram obtidas 117 respostas, 

maioritariamente do sexo feminino (87,2%) e com idades compreendidas entre os 16 e 

os 25 anos (55%). As respostas completas encontram-se no anexo 13.  

De modo a avaliar a relação causal entre exposição a fatores de risco e 

desenvolvimento de patologia, calculei os valores de OR (Odds Ratio) que é indicativo 

da possibilidade (chance) de a exposição a determinado fator estar associada ao 

desenvolvimento da doença [64]. Sempre que o valor de OR é superior a 1, significa 

que a exposição está fortemente associada ao aparecimento da doença [64]. Foi 

possível calcular os valores de OR para os seguintes fatores de risco: fumar, 

permanecer muito tempo de pé ou sentado, apresentar casos de patologia venosa na 

família (hereditariedade), usar frequentemente roupa apertada e/ou saltos altos, tomar 

a pílula ou outra medicação de substituição hormonal e gravidez. Para os fatores de 

risco como fumar (OR=1,4), apresentar casos de patologia venosa na família (OR=2,7), 

tomar a pílula ou outra medicação de substituição hormonal (OR=1,6) e gravidez 

(OR=4,0), obteve-se um valor de OR superior a 1, pelo que se pode concluir que existe 

uma grande possibilidade de a exposição, a estes fatores de risco, estar associada ao 

desfecho de doença. No entanto, para os fatores de risco como permanecer muito 

tempo de pé ou sentado (OR=0,4) e usar frequentemente roupa apertada e/ou saltos 

altos (OR=0,7), obteve-se um valor de OR inferior a 1, pelo que não se pode concluir 

que exista uma elevada possibilidade de a exposição estar associada ao desfecho de 

doença. É de salientar que, a resposta dada aos fatores de risco cujo valor de OR foi 

superior a 1 é muito mais inequívoca e objetiva, comparativamente com a resposta dada 

em relação aos fatores de risco cujo valor de OR foi inferior a 1, sendo que esse facto 

pode condicionar o resultado final.  Além disso, é de ressaltar que estarmos perante um 

estudo epidemiológico que, como tal, tem uma série de víeis (distorções) associados. 

Perante uma análise gráfica dos resultados (figura 4), pode-se concluir que as 

manifestações clínicas da doença (derrames, varizes, úlceras) são muito mais comuns 

no sexo feminino do que no masculino, o que está de acordo com a literatura descrita. 

Relativamente às manifestações clínicas da doença em função da faixa etária, pode-se 

concluir, graficamente, que o aumento da idade favorece o aparecimento de derrames, 

varizes e/ou úlceras (figura 5). Quanto aos conhecimentos relativos à utilização dos 
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fármacos venoativos, verifica-se que a população mais jovem apresenta um maior nível 

de desconhecimento comparativamente com a mais velha (figura 6), possivelmente pelo 

facto de a patologia ter maior incidência com a idade, pelo que, por experiência, pessoas 

de faixas etárias mais elevadas tenham maior consciência dos tratamentos a realizar.   
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Figura 4. Manifestações clínicas de DVC por sexo. 

Figura 5. Manifestações clínicas da DVC por faixa etária. 

Figura 6. Conhecimento relativo ao uso de fármacos venoativos por faixa etária. 
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3. Rastreios Cardiovasculares  

3.1 Enquadramento 

Ao longo do meu período de estágio, constatei que os medicamentos que mais 

frequentemente dispensava eram dirigidos ao tratamento de doenças crónicas, 

nomeadamente, hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia. Enquanto 

dispensava os medicamentos dirigidos para as doenças crónicas referidas, tentava 

conversar com os utentes, no sentido de apurar se estes estavam a aderir corretamente 

à terapêutica e se regularmente faziam uma avaliação do estado de hipertensão, 

glicemia e/ou colesterol. Durante este período, conclui que, na maioria das vezes, os 

utentes não realizam uma avaliação destes parâmetros de forma regular. Assim, 

considerei importante propor um dia no qual eu pudesse realizar rastreios 

cardiovasculares, gratuitamente, na farmácia.  

3.2 Objetivos  

Prestar um serviço de saúde gratuito e individualizado à população e, ao mesmo 

tempo, informações sobre medidas não farmacológicas, importantes para 

complementar as eventuais farmacológicas já implementadas. Além disso, recolher 

dados da população participante no rastreio de modo a avaliar o risco cardiovascular da 

mesma. 

3.3 Métodos  

Dado que os rastreios foram realizados exclusivamente por mim, para que 

houvesse uma maior organização, realizei uma ficha de inscrições [anexo 14] com 

intervalos de 15 minutos, pois assim, poderia prestar um serviço mais individualizado. 

De modo a promover o evento, realizei um cartaz que se encontra no anexo 15.  

Durante os rastreios, recolhi informações relativas à idade dos utentes e se estes 

eram ou não fumadores, além de ter tomado nota dos valores de glicemia, colesterol, 

triglicéridos e tensão arterial de cada utente, assim como se eram do sexo feminino ou 

masculino. A partir dos dados recolhidos e utilizando as tabelas de risco cardiovascular 

para adultos [65], determinei o SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). A 

restante análise dos dados, obtidos com os rastreios, foi realizada em Excel®. 

3.4 Fundamento teórico  

As doenças cardiovasculares são consideradas como a primeira causa de morte 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde [66]. Além disso, é também uma das 

causas de morte que mais facilmente pode ser prevenida mediante a introdução de 

alterações do estilo de vida, tais como a redução do consumo de sal, a prática de 

exercício físico e a cessação tabágica [67]. 
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O risco cardiovascular parece estar associação com patologias como 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia e a diabetes, sendo que todas elas podem ser 

controladas mediante medidas farmacológicas e não farmacológicas [68]. Apesar da 

hipertensão e da diabetes poderem ser facilmente diagnosticadas, ambas podem 

coexistir frequentemente no mesmo individuo, uma vez que são partilhados aspetos 

relacionados com fatores de risco e fisiopatologia em ambas as condições [69].  

A diabetes está associada quer a complicações macro como microvasculares 

[68]. A hiperglicemia crónica, assim como a resistência à insulina, desempenham um 

papel significativo no início de complicações vasculares que envolvem mecanismos 

como: o aumento da formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), stress 

oxidativo e inflamação [68].  

Os AGEs são compostos que resultam de danos irreversíveis, consequentes de 

reações entre açucares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos [70]. A hiperglicemia 

tem capacidade para acelerar a produção de AGEs, os quais estimulam a produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS), que por sua vez promovem ainda mais a formação 

de AGEs [71]. Estes compostos são capazes de interagir com dois tipos de recetor: os 

recetores scavenger e os recetores para AGEs (RAGE) [71]. Enquanto que os primeiros 

eliminam os produtos de glicação avançada, os segundos medeiam respostas de 

sinalização celular que envolvem o fator de crescimento transformador (TNF-β) e a 

indução de E-seletinas, fator de crescimento endotelial vascular (EDGF) e citosinas 

inflamatórias (IL-1β; IL-6 e TNF-α) [72]. Na diabetes, estas vias de sinalização estão 

amplificadas ao nível das células musculares lisas, o que conduz a fibrose, calcificação 

e efeito pró-trombótico, promovendo a lesão vascular [72]. A existência adicional de 

comorbilidades como a hipertensão arterial acelera a vasculopatia [73].  

A complexidade da diabetes e o seu impacto na hemodinâmica do organismo 

são as duas principais razões que fazem com que não exista um, mas sim vários 

medicamentos dirigidos para a patologia [74]. Das várias classes de fármacos 

existentes, é possível diferenciar a insulina, sulfunilureias, biguanidas, secretagogos de 

curta duração – glinidas, glitazonas, inibidores da alfa-glucosidase, inibidores da 

dipeptidilpeptidase IV e os análogos do GLP-1 [74].  Os efeitos secundários, reações 

adversas e mecanismo de ação variam de fármaco para fármaco, pelo que a opção por 

determinada classe terapêutica precisa de ser minuciosamente investigada [74]. Além 

disso, os três principais mecanismos de ação destas classes de fármacos estão 

relacionados com a estimulação da secreção de insulina, diminuição da resistência à 

insulina e redução da absorção da glicose. No entanto, a investigação por estratégias 

que reduzam o processo inflamatório e o stress oxidativo, que se verifica na diabetes e 

que promove a vasculopatia, tem vindo a aumentar, sendo que há cada vez mais 
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estudos a apontar os AGEs e RAGEs como potenciais alvos terapêuticos para prevenir 

e reduzir a doença cardiovascular (DCV) na diabetes [75].  

As desordens lipídicas ao nível do colesterol e dos triglicerídeos, assim como ao 

nível do metabolismo de lipoproteínas, são frequentemente associadas ao 

desenvolvimento e progressão de doenças ateroscleróticas. As três principais classes 

de proteínas transportadoras de lípidos são: VLDL (lipoproteína de muito baixa 

densidade), LDL (lipoproteína de baixa densidade) e HDL (lipoproteína de alta 

densidade) [76]. Os triglicerídeos são transportados essencialmente pelas VLDL, 

enquanto que o colesterol é transportado maioritariamente pelas LDL e em menor 

extensão pelas HDL [76]. Vários estudos apontam as HDL como fator de proteção 

cardiovascular, uma vez que estas transportam colesterol dos tecidos periféricos até ao 

fígado, para que aí possa ocorrer a sua excreção [77].  

A visão clássica do processo ateroscleróticos envolve a acumulação passiva de 

lípidos na superfície das paredes das artérias, o que conduz à deposição dos lípidos 

com formação de placas que podem causar uma obstrução desses vasos [78]. A 

obstrução de artérias, por sua vez, pode limitar o suprimento de sangue para os tecidos 

alvo, com consequente perde de viabilidade desses tecidos [78]. Estes eventos podem 

culminar em problemas cardiovasculares ateroscleróticos, como enfarte agudo do 

miocárdio (EAM), acidente vascular cerebral (AVC), angina de peito, entre outros [78]. 

No entanto, houve uma crescente compreensão da natureza dinâmica das células da 

parede vascular, o que levou à introdução de novos conceitos que envolvem mediadores 

inflamatórios na patogénese da aterosclerose [76]. De facto, o colesterol LDL tem 

capacidade para atravessar endotélio disfuncional (que pode ser danificado pela 

diabetes e pelo tabagismo) e ser oxidado por macrófagos e células musculares lisas. 

Isto conduz à libertação de fatores de crescimento, citosinas e moléculas de adesão, 

gerando uma inflamação que acaba por atrair um maior número de monócitos para o 

local [79]. Resultante da acumulação de LDL oxidadas por parte dos macrófagos, 

surgem as células espumosas, as quais têm tendência a depositar, levando ao 

aparecimento de placas de aterosclerose (figura 7) [79]. A infiltração de células 

inflamatórias, a morte de células musculares lisas por apoptose e a degradação de 

matriz extracelular por ação de metaloproteinases (MMPs), conduz à formação de uma 

placa vulnerável, formada por uma fina camada fibrosa e com um núcleo rico em lípidos 
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[79]. Sendo que a rutura desta placa pode resultar numa trombose, a qual pode ser 

suficiente para levar à oclusão do vaso [79].  

Além da diabetes e das desordens lipídicas, a hipertensão arterial é, por si só, 

um dos maiores fatores de risco das diferentes doenças cardiovasculares [80]. Apenas 

uma pequena fração da população apresenta hipertensão de uma forma isolada, dado 

que a maioria apresenta fatores de risco cardiovasculares adicionais [80]. Além disso, 

quando presentes concomitantemente, a hipertensão e os restantes fatores de risco 

cardiovasculares (diabetes, colesterol) podem potencializar-se mutuamente, levando a 

um risco cardiovascular total maior do que a soma dos seus componentes individuais 

[80]. 

O risco de sofrer de uma doença aterosclerótica e as suas complicações 

cardiovasculares, risco cardiovascular global, pode ser avaliado através de diferentes 

escalas [81]. O objetivo desta avaliação de risco, é o de identificar grupos de indivíduos 

que devem ser tratados e aconselhados de forma a prevenir uma DCV [81]. As escalas 

de risco mais frequentemente utilizadas são a escala de Framingham, e o SCORE, 

sendo que esta última corresponde à mais utilizada na Europa, incluindo em Portugal 

[81]. O SCORE corresponde ao risco absoluto de DCV fatal aos 10 anos, tendo sido 

elaborado por várias sociedades Europeias, sendo baseado em bases de dados mais 

extensas do que as do estudo Framingham [82]. O SCORE encontra-se dividido em 

duas tabelas, sexo masculino e feminino, ambas subdivididas em duas outras, 

fumadores e não fumadores. A pressão arterial sistólica, a idade (40 aos 65 anos) e o 

valor de colesterol estão divididos em escalões [65]. 

As modificações do estilo de vida são umas das principais medidas a adotar para 

a prevenção do risco cardiovascular. Dentro destas medidas destacam-se o exercício 

físico, a dieta, a cessação tabágica e a redução do consumo de álcool. Além destas 

medidas, é importante reforçar a correta adesão à terapêutica no que diz respeito a 

Figura 7. Processos celulares no desenvolvimento de placas ateroscleróticas. 
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terapêuticas farmacológicas [83]. Fármacos anti-hipertensores, anti-lipidémicos e anti-

diabéticos são os mais utilizados para controlo e prevenção das DCV [83]. Fármacos 

anti-lipidémico, como as estatinas, são inclusive utilizados como medida de prevenção 

em indivíduos com histórico de DCV, como por exemplo enfarte ou AVC, mesmo que 

esses indivíduos não apresentem níveis de colesterol alterados [83]. Desta forma, torna-

se crucial elucidar aos doentes sobre a necessidade da terapia imposta, de modo a 

melhorar a adesão e, dessa forma, os resultados terapêuticos.       

De acordo com a DGS, os valores de colesterol total e triglicerídeos devem ser 

iguais ou inferiores a 190 mg/dL e 150 mg/dL, respetivamente [84]. Os valores de 

glicemia em jejum devem ser iguais ou inferiores a 110 mg/dL e pós-prandial não 

superiores a 200 mg/dL[85]. Relativamente ao valor de pressão sistólica e diastólica, os 

valores devem ser inferiores a 120 e 80 mmHg, respetivamente [86]. 

3.5 Resultados, discussão e conclusão 

  Participaram no rastreio 23 pessoas, das quais 73,9% eram mulheres e 26,1% 

homens. Relativamente à faixa etária, a maior adesão correspondeu à faixa entre os 60 

e 69 anos (39,1%).  

 Relativamente à determinação do risco SCORE, este foi calculado apenas para 

indivíduos com idades compreendidas entre os 50 e 65 anos, dado que o intervalo de 

idades indicado ao nível das tabelas SCORE é de 45 a 65 anos. Foram identificados 4 

indivíduos com risco baixo (<1%), 5 indivíduos com risco médio (≥1% e <5%) e 1 

indivíduo com risco médio alto (≥5% e <10%). É possível concluir que, dos indivíduos 

legíveis para o cálculo do risco SCORE, a maioria apresentava um valor que deve ser 

tido em consideração, para evitar desfechos cardiovasculares fatais.   

Quanto à análise de dados em relação ao sexo dos participantes (anexo 16), é 

possível verificar que nas mulheres o valor médio de glicemia e colesterol foi de 126 

mg/dL e 184 mg/dL, respetivamente, enquanto para os homens esses valores foram de 

162 mg/dL e 200 mg/dL, respetivamente. No que concerne ao valor médio de 

triglicerídeos, para homens e mulheres, obteve-se um valor de 113 mg/dL e 128 mg/dL, 

respetivamente. No que diz respeito aos valores médios de pressão sistólica e 

diastólica, por sexo, para as mulheres obtiveram-se valores de 122 e 72 mmHg, 

respetivamente, e para os homens de 130 e 69 mmHg. Com base nestes resultados, 

apenas se pode concluir que ao nível da pressão arterial sistólica e diastólica entre 

sexos não há diferenças significativas, dado não se ter verificado uma grande 

heterogeneidade de resultados.  

No que diz respeito à análise de dados em relação à faixa etária (anexo 17), é 

possível verificar que para os valores de pressão arterial por faixas etárias, estes se 

apresentam relativamente semelhantes em todos os grupos, havendo apenas uma 
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ligeira subida no grupo de mais de 80 anos, o que é normal, dado tratar-se de uma idade 

onde há desregulação autonómica relacionada com a idade, sendo necessárias 

variações mais amplas da PA para desencadear uma elevação compensatória 

apropriada da frequência cardíaca [87]. Relativamente ao valor médio de glicemia e 

colesterol, verifica-se que a faixa etária dos 50-59 anos é aquela que apresenta menor 

e maior valor médio, respetivamente. 

De um modo geral, não foi possível concluir quanto a diferenças significativas no 

que diz respeito a valores médios de colesterol, glicemia e triglicerídeos, quer entre 

faixas etárias, quer entre géneros, dado que o próprio estudo apresenta distorções. Em 

primeiro lugar, pelo facto de existir um reduzido número de amostra (n=23) da 

população, em segundo lugar, pelo facto de existir uma enorme heterogeneidade nos 

resultados obtidos e, em terceiro lugar, pelo facto de o fator pós-prandial não ter sido 

tido em conta.  

O feedback obtido, em relação aos rastreios realizados, foi muito positivo e de uma 

maneira geral fiquei satisfeita por poder contactar e prestar um serviço aos utentes. 

Além disso, dado que realizei esta tarefa sozinha, estes rastreios foram muito 

importantes para o meu crescimento enquanto estagiária, pois adquiri mais prática no 

que diz respeito à determinação destes valores e pude praticar mais a minha 

comunicação clínica com os utentes.  

 

4. Polimedicação e terapêutica individualizada 

4.1 Enquadramento 

Em comunicação com utentes idosos, durante o meu período de estágio, fui-me 

apercebendo de muitos problemas relacionados com medicamentos e dosagens, assim 

como de adesão à terapêutica. Por diversas vezes, utentes idosos vinham levantar as 

suas medicações e comentavam que não se lembravam se já tinham tomado o 

medicamento da manhã e que, por isso, quando chegassem a casa o iriam tomar. Isto 

levava-me a questionar sobre o risco a que estes doentes estariam expostos.  

Este problema constante, fez-me tomar consciência que é necessário adotar 

medidas para contornar a situação e para promovermos a saúde dos utentes, em 

especial dos mais idosos. Desta forma, após uma reflexão sobre o tema, surgiu-me uma 

possível alternativa, a da realização de um esquema de individualização terapêutica, 

que acabei por propor à FdC, a qual me deu total liberdade para, mediante os recursos 

que tinha disponível, pôr em prática a minha sugestão.  
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4.2 Objetivos  

Promover uma melhor adesão à terapêutica, bem como a administração do 

medicamento certo à hora certa e, ainda, diminuir os erros de dosagem.  

4.4 Métodos  

  Dado que iria começar pela primeira vez a testar este modelo na FdC, e que o 

iria realizar de forma completamente autónoma, propus apenas a um casal de idosos, 

utentes de há vários anos na farmácia, a sua participação, tendo explicado todos os 

passos do projeto, que iria funcionar como piloto.  

 Após a aceitação do convite por parte do casal de utentes, combinei com os 

mesmos que trataria de todas as semanas proceder à individualização dos seus 

medicamentos em sacos, com as respetivas indicações de administração. Além disso, 

tratei de verificar nas suas prescrições médicas, quais as alturas do dia em que 

deveriam fazer a administração dos medicamentos, sendo que para ambos, as 

indicações eram referentes a manhã, almoço e noite.   

 Para cada utente, preparei então cartões com a indicação da altura do dia que 

deveriam realizar a toma (manhã, almoço e noite), sendo que tive o cuidado de inserir 

símbolos de modo a tornar essa informação inequívoca. Cada cartão continha o nome 

do utente, a medicação e a hora e dia da toma. Para medicamentos que não podiam 

ser individualizados, por estarem armazenados em frascos, foi colocada a imagem do 

medicamento no cartão de modo a funcionar como alerta. Após aderir os cartões aos 

sacos de plástico, verificava qual o medicamento e em que quantidade deveria colocar 

em cada um. Por último, procedia então ao fecho dos sacos através de um selador de 

plástico. As imagens referentes a um dos esquemas de individualização terapêutica de 

cada um dos utentes encontra-se no anexo 18.  

 Além disto, propus ainda a este casal que fossem devolvendo os sacos de 

plástico de modo a ser possível a sua reutilização ou até mesmo a sua correta 

reciclagem.  

4.5 Fundamento teórico  

 O aumento do número de idosos tem representado um grande desafio para os 

serviços e profissionais de saúde [88]. Entre 1961 e 2001, a população idosa aumentou 

de 8 para 16%, havendo projeções que apontam para um valor de 32% até 2050 [89]. 

Em consequência disso, verificou-se uma alta prevalência de doenças crónicas que 

acabam por conduzir a esquemas terapêuticos prolongados e à chamada polimedicação 

[89].  

 A polimedicação é definida como o consumo de, pelo menos, cinco 

medicamentos diferentes e pode conduzir, se não for bem controlada, a consequências 
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severas [90].  A eficácia de uma terapia está dependente de um cumprimento dos 

esquemas posológicos, pelo que é importante que os profissionais de saúde adotem 

medidas para promover uma correta adesão à terapêutica [91]. Além disso, em pessoas 

de idade, o esquecimento de toma de um medicamento é um problema comum e é 

especialmente provável quando um doente toma vários medicamentos 

simultaneamente [92].  

4.5 Resultados, discussão e conclusão 

Após dar início ao esquema de individualização posológica, o feedback obtido 

quer por parte do casal de utentes alvo, quer por parte da equipa da FdC foi muito 

positivo. O casal confessou estar mais tranquilo relativamente à toma dos 

medicamentos e que o facto de a sua medicação se encontrar individualizada por dia, 

facilitava muito as tomas, pois assim não faziam trocas de caixas de medicamentos e 

não incorriam em esquecimentos. Relativamente ao facto de um dos medicamentos não 

poder ser individualizado, o utente revelou ter cumprido corretamente com as tomas, 

uma vez que a imagem do medicamento (Trausan®), inscrita no cartão, evitava o seu 

esquecimento. Ainda assim, é de salientar que para se aplicar este esquema a um maior 

número de utentes na farmácia, seria necessário aumentar o número de recursos 

humanos da equipa, dado ser um trabalho que envolve responsabilidade, organização 

e concentração para que não existam erros.  Além disso, há ainda situações, que não 

se verificaram no caso deste casal, mas que se podem verificar noutros utentes. Para 

cada caso, há necessidade de se adequar as individualizações terapêuticas, 

nomeadamente no que diz respeito a alertas, em situações de medicamentos que não 

possam ser individualizados, em casos da toma de meio comprimido ou ainda em casos 

de toma de um medicamento algum tempo antes dos seguintes, por exemplo, protetores 

gástricos (figura 8).  

A adoção de esquemas de individualização terapêutica pode assim levar a um 

melhor controlo de doenças crónicas e agudas, conduzir à diminuição de erros humanos 

associados à posologia e melhorar a adesão à terapêutica 

Figura 8. Exemplos de alertas em esquemas de individualização terapêutica. 
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Anexos 

 

 

 

 

Anexo 1. Apresentação, em formato Power Point, exposta à comunidade no CSC 

 

Anexo 2. Relatório obtido através da balança InbodyAnexo 3. Apresentação, em formato Power Point, exposta 
à comunidade no CSC 
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Anexo 2. Relatório obtido através da balança Inbody 

 

Anexo 4. Cartões descodificadores de rótulosAnexo 5. Relatório obtido através da 
balança Inbody 
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Anexo 3. Curvas de percentil de acordo com o IMC 

 

Anexo 8. Exemplos de rótulos mistério e respetivos alimentosAnexo 9. Curvas de percentil de 

acordo com o IMC 

Anexo 4. Cartões descodificadores de rótulos 

 

Anexo 6. Curvas de percentil de acordo com o IMCAnexo 7. 

Cartões descodificadores de rótulos 



Relatório de estágio | Farmácia do Calendário 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

 

52 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Exemplos de rótulos mistério e respetivos alimentos 

 

Anexo 10. Sopa de letras com nomes de frutasAnexo 11. Exemplos de rótulos mistério e 

respetivos alimentos 
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SOPA DE LETRAS 
Encontra as várias frutas que se encontram escondidas na tabela abaixo. 

Há 10 palavras para encontrares. Boa sorte!! 

 

 

Anexo 6. Sopa de letras com nomes de frutas 

 

Anexo 12. Quadro com Kcal consumidas e gastas por alimento e atividade, respetivamente. Exemplos de 

imagens utilizadas na atividade educativaAnexo 13. Sopa de letras com nomes de frutas 
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Anexo 7. Quilocalorias ingeridas por alimento e gastas por atividade e respetivas imagens. 
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Anexo 8. Panfleto informativo sobre DVC. 

 

Anexo 14. Questionário sobre DVCAnexo 15. Panfleto informativo sobre DVC. 
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Anexo 9. Questionário sobre DVC 

 

Anexo 13. Respostas obtidas no inquérito sobre DVCAnexo 16. 

Questionário sobre DVC 
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Classificação CEAP Sinais 

C0S Sem sinais visíveis ou palpáveis de DVC 

C1 Telangiectasias e veias reticulares 

C2 Varizes (mais de 3 mm de diâmetro) 

C3 Edema 

C4a Pigmentação ou eczema 

C4b Lipodermatoesclerose ou atrofia branca 

C5 Úlcera venosa cicatrizada 

C6 Úlcera venosa ativa 

Anexo 10. Classificação CEAP e grau de compressão recomendado. 

Anexo 11. Lista de substância ativas utilizadas na DVC. 

Anexo 12. Classificação CEAP e grau de compressão recomendado. 



Relatório de estágio | Farmácia do Calendário 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

 

59 
 

 

87.2%

12.8%

Género

Feminino Masculino

88.89%

11.11%

Fumador

Não Sim

21.37%

78.63%

Casos de patologia venosa na família

Não Sim

16.24%

83.76%

Passar muito tempo em pé ou sentado

Não Sim

64.96%

35.04%

Usar roupa apertada e/ou saltos altos

Não Sim

55%

20%

16%

6%
3%

Idades

26-35 anos

36-45 anos

46-55 anos

56-65 anos

> 65 anos

Anexo 13. Respostas obtidas no inquérito sobre DVC  

 

Anexo 14. Folha de marcação para os rastreiosAnexo 13. Respostas obtidas no inquérito sobre 

DVC  
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44.44%

55.56%

Manifestações clínicas

Não Sim

82.91%

17.09%

Tratamentos

Não Sim

55.56%

44.44%

Fármacos venoativos podem ser usados 
em qualquer fase da doença?

Não Sim

27.35%

72.65%

Pernas pesadas e cansadas

Não Sim

65

31

7

0 10 20 30 40 50 60

Toma a pílula ou alguma medicação de
substituição hormonal

Está ou já esteve grávida

Está ou já esteve na menopausa

Se é do sexo feminino assinale asseguintes questões
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10

11

12

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Cirurgia

Fármacos venoativos

Meias de compressão

Tipo de tratamento realizado

Anexo 14. Folha de marcação para os rastreios 
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Anexo 15. Cartaz publicitário aos rastreios cardiovasculares 

 

Anexo 16. Valores médios de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por sexo.Anexo 

15. Cartaz publicitário aos rastreios cardiovasculares 
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Anexo 16. Valores médios de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por sexo. 

 

Anexo 17. Valor médio de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por faixa 

etária.Anexo 16. Valores médios de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por 

sexo. 
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Anexo 17. Valor médio de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por faixa etária. 

 

Anexo 17. Valor médio de glicemia, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial por faixa etária. 
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Anexo 18. Medicação individualizada, por manhã, almoço e noite, de dois utentes. 

 

Anexo 1217. Classificação CEAP e grau de compressão recomendado.Anexo 18. Medicação 

individualizada, por manhã, almoço e noite, de dois utentes. 

Utente 1 Utente 2 
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1. Introdução 

1.1 Organização do estágio 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital Universitário Dr. 

Peset insere-se no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, através do programa de mobilidade Erasmus+ Estágios, que 

permitiu pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso 

académico.  

Durante os dois meses e meio de estágio tive oportunidade, através do 

acompanhamento das atividades diárias dos farmacêuticos e da dinâmica dos demais 

funcionários, de contactar com a realidade hospitalar, o que contribuiu para consolidar 

a minha formação como estudante de Ciências Farmacêuticas e futura profissional de 

saúde.  

O estágio curricular decorreu entre o dia 15 de janeiro e o dia 30 de março, o que 

corresponde a um total de 55 dias.  

O estágio iniciou-se com uma rotação por cada Unidade Funcional (UF) durante 

duas semanas e meia, desde 15 até 31 de janeiro, como demonstrado na tabela 1, que 

tinha como objetivo demonstrar o trabalho realizado pelos farmacêuticos em cada UF e 

promover a minha familiarização em cada uma dessas unidades, bem como com todos 

os profissionais que as integram. Após as primeiras semanas de rotação tive 

oportunidade de realizar um mês de estágio na UF de sistema integral de dispensa 

individualizada de medicamentos e, no último mês, na unidade de farmacotecnia. No 

final do período de estágio, realizei uma exposição oral (anexo 1) sobre alguns trabalhos 

desenvolvidos.  

 

Tabela 1. Cronograma das duas semanas e meia de rotação inicial 

15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 

Visita aos SF UFPE SIDIM-Cirúrgicos Farmacocinética Farmacocinética 

22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 

Feriado UTP-Oncologia UFPE SIDIM-Médicas UFPE 

29/01 30/01 31/01   

Farmacotecnia 
e Gestão 

Farmacotecnia 
e Gestão 

UTP-NP   
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1.1 Objetivo do estágio curricular em Farmácia Hospitalar 

No Hospital Universitário Dr. Peset os SF estavam responsáveis por tutelar o meu 

estágio curricular, o qual tinha como objetivo permitir-me conhecer e aprender as 

funções que um farmacêutico hospitalar realiza diariamente, através do 

acompanhamento de um profissional durante todo o período laboral. Para além disso, 

este estágio atuou no sentido de fornecer os conhecimentos, aptidões e atitudes 

requeridos no âmbito da Farmácia Clínica, preparando assim o futuro farmacêutico para 

poder dar resposta às necessidades da sociedade em relação à elaboração, ao controlo, 

à dispensa e ao aconselhamento dos medicamentos aos doentes, de modo a conseguir 

resultados na prevenção de doenças e na restauração da saúde, melhorando a 

qualidade de vida destes. 

 

1.2 Organização dos Serviços Farmacêuticos: 

No hospital os SF estão divididos em 11 UFs e cada uma das unidades tem um 

Farmacêutico Adjunto Especialista responsável pelo trabalho que lá se denvolve. As UF 

que fazem parte dos SF são as seguintes: UF1: Unidade de Farmacotecnia (FCT); UF2: 

Unidade de Consultoria e Qualidade Farmacoterapêutica; UF3: Unidade de 

Farmacocinética Clínica (FCC); UF4: Unidade de Atenção a Pacientes Externos (UFPE); 

UF5: Unidade de Gestão de Medicamentos (GM); UF6: Unidade de Ensaios Clínicos 

(EC); UF7: Serviço Farmacêutico de Atenção Primária (AP); UF8: Sistema Integral de 

Dispensa Individualizada de Medicamentos (SIDIM); UF9: Unidade de Terapia 

Parenteral (UTP); UF10: Unidade de Docência e Investigação Clínica; UF11: Unidade 

de Coordenação de Processos Farmacoterapêuticos Integrados.  

Quanto aos recursos humanos, os SF contam com o trabalho de farmacêuticos 

(adjuntos e residentes), entre eles um chefe de serviço e um chefe de secção, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares administrativos, um técnico superior 

de laboratório e de estudantes, quer de Ciências Farmacêuticas, quer de Enfermagem 

ou de Auxiliares de Enfermagem.  

Em Espanha, para se exercer funções nos SF de um hospital é necessário ter o 

título de Especialista em Farmácia Hospitalar. Esse título apenas se obtém depois de 4 

anos de residência num hospital, formando-se o Farmacêutico Interno Residente (FIR) 

sob a supervisão dos especialistas (farmacêutico adjunto). 
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2. Rotação inicial 

Tal como referido anteriormente, o estágio teve uma primeira parte que consistiu 

numa rotação de duas semanas e meia por algumas das UFs dos SF, isto é, estive duas 

vezes em cada UF durantes estas semanas. Nesses dias, acompanhava os 

farmacêuticos adjunto e residente que aí trabalhavam, de modo a poder observar e 

participar, sob a sua orientação, nas funções por eles desempenhadas e, assim, 

familiarizar-me com o papel desempenhado pelo farmacêutico na farmácia hospitalar. 

De todas as UF que constituem os SF do hospital, apenas pude estar durante o 

período de rotação em 5 delas, nomeadamente, UF1, UF3, UF4, UF5, UF8 e UF9. 

 

2.1 Descrição das atividades das unidades funcionais incluídas 

na rotação inicial: 

 

2.1.1 UF1: Unidade de Farmacotecnia 

Como realizei parte do restante tempo de estágio após a semana de rotação 

nesta UF, as suas atividades e a minha participação durante o estágio estão descritas 

em pormenor mais à frente neste relatório.  

 

2.1.2 UF3: Farmacocinética Clínica 

A unidade de farmacocinética tem como principal objetivo seguir, de forma 

individualizada, pacientes que recebem medicação com um perfil farmacocinético 

variável entre doentes e com margem terapêutica estreita. O objetivo final da 

monitorização farmacocinética é a melhoria dos tratamentos farmacoterapêuticos 

recebidos pelos pacientes mediante individualização. 

De entre os fármacos mais solicitados para serem monitorizados, por terem uma 

estreita margem terapêutica, destacam-se a digoxina, antibióticos como amicacina, 

vancomicina, gentamicina e outros aminoglucosídeos, fármacos imunossupressores, 

como é o caso do tacrolimus e everolimus e de alguns antiepiléticos como a fenitoína e 

o ácido valpróico.  

No caso concreto deste hospital, existem muitos pedidos de monitorização de 

imunossupressores, nomeadamente de tacrolimus e everolimus, uma vez que são 

realizados, no mesmo, muitos transplantes renais. Dado tratar-se de uma medicação 

crónica, os pacientes devem ser frequentemente seguidos e as concentrações 

plasmáticas destes fármacos monitorizadas de modo a conseguir ajustar devidamente 

a dose e alcançar o sucesso da terapêutica, ou seja, evitar que sejam administradas 

doses subterapêuticas ou tóxicas. Nesta unidade, também são determinadas, embora 
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com menos frequência que os fármacos anteriormente referidos, concentrações de 

paracetamol e antidepressivos tricíclicos quando há alguma suspeita de intoxicação, 

quer acidental quer por tentativa de suicídio.  

A determinação da concentração dos fármacos nos fluidos biológicos (sangue 

ou plasma) são realizadas de acordo com as técnicas estabelecidas para o fármaco ou 

metabolito que se pretende determinar. Nesta unidade, estas determinações são 

executadas pela técnica superior de laboratório, que atua desde a preparação da 

amostra até à manipulação do equipamento Architect®. Este equipamento, através de 

uma tecnologia de imunoanálise de micropartículas quimiluminescentes, quantifica os 

fármacos pela presença de antigénios, anticorpos e analitos nas amostras em análise.   

Os farmacêuticos desta unidade, após receberem os valores obtidos a partir do 

Architect®, têm como principal função avaliar esses mesmos valores de modo a 

averiguarem se deverá ser realizado algum ajuste posológico. Desta forma, recorrendo 

a um programa informático de farmacocinética, o PKS®, é possível, a partir de uma base 

de dados populacional, fazer um ajuste posológico para cada paciente. Esta análise é 

muito útil para a interpretação de cada caso por parte do farmacêutico, relativamente ao 

facto de o doente estar ou não a responder à farmacoterapia, sendo também útil para 

auxiliar na elaboração de recomendações a emitir aos médicos sobre ajustes 

posológicos a ser adotados. 

Quando estive nesta unidade, tive oportunidade de proceder, sob supervisão da 

técnica de laboratório, ao tratamento das amostras a serem sujeitas à determinação dos 

fármacos pedidos e de acompanhar o trabalho dos dois farmacêuticos residentes, que 

me ensinaram como trabalhar com o software e como proceder para obter todas as 

informações clínicas do doente, para dessa forma se poder realizar uma nota informativa 

para o médico.  

Dos casos que tive oportunidade de analisar, em conjunto com os farmacêuticos, 

destacou-se o de uma paciente que apresentava uma concentração de digoxina de 

1,64ng/mL. A digoxina teria sido prescrita à paciente pelo facto de esta apresentar 

insuficiência cardíaca. Tendo em conta que a concentração deste fármaco, numa 

situação de insuficiência cardíaca, deve estar situada entre 0,5 e 1,0ng/mL, rapidamente 

se pode concluir que a paciente apresenta uma concentração do fármaco acima do 

intervalo de valores estabelecidos. A paciente encontrava-se a tomar 0,125µg de 

digoxina, o que corresponde a metade de um comprimido, não correspondendo a uma 

excessiva dose. Desta forma, levantou-se a hipótese de a hora da colheita da amostra, 

para a determinação de digoxina da paciente, não corresponder à hora da concentração 

vale (concentração mínima entre duas tomas). Desta forma, a partir desta análise, foi 
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possível concluir que a concentração elevada de digoxina se devia a uma hora de 

colheita errada.  

 

2.1.3 UF4: Unidade de Atenção Farmacêutica a Pacientes Externos 

Nesta unidade promove-se a atenção farmacêutica a pacientes externos, com o 

propósito de conseguir resultados ótimos que melhorem a qualidade de vida dos 

pacientes e obter um resultado farmacoterapêutico adequado, assim como garantir o 

uso racional do medicamento. 

As principais atividades realizadas nesta unidade são a de informar e aconselhar 

os pacientes externos de modo a promover o uso racional do medicamento, bem como 

a adesão à terapêutica. Por esta unidade são abrangidos os pacientes que não estão 

internados no hospital (pacientes externos) mas que necessitam de medicação para uso 

em ambulatório que apenas pode ser dispensada pelos serviços farmacêuticos do 

hospital, ou então, medicamentos que necessitam de vigilância e controlo, de acordo 

com a legislação em vigor, como é o caso dos medicamentos estrangeiros ou utilizados 

off label, ou seja, sem indicação terapêutica para determinado tratamento.  Dentro dos 

medicamentos aqui dispensados encontram-se, essencialmente, os imunossupressores 

para transplantes renais; os anti-retrovíricos para a Hepatite B, C e vírus da 

imunodeficiência humana adquirida (HIV); os medicamentos para a esclerose múltipla, 

artrite reumatoide e infertilidade feminina. 

Para que os objetivos desta unidade sejam cumpridos existem protocolos de 

Atenção Farmacêutica e folhas de informação ao paciente, que ajudam a orientar a 

entrevista feita pelo farmacêutico ao doente externo. Estas folhas incluem conselhos 

nutricionais, informação sobre a doença, forma de apresentação da medicação, 

instruções para a administração e conservação do tratamento e os principais efeitos 

adversos e contra-indicações, tudo numa linguagem simples e de fácil compreensão 

para poder abranger todos os pacientes. Estas folhas com as informações permitem 

uma aproximação do doente ao tratamento a que está a ser submetido, ajudando assim 

a alcançar o sucesso terapêutico. 

Quando estive nesta unidade tive a oportunidade de assistir a todas as 

entrevistas feitas aos doentes, tanto pela farmacêutica residente como pela 

farmacêutica adjunta, o que me permitiu perceber todos os passos de uma entrevista 

desde a explicação da doença até à dispensação do medicamento. A dispensa do 

medicamento, no processo de atenção farmacêutica, tem que ser feita de forma 

responsável, tendo em conta a história clínica e farmacoterapêutica do mesmo, bem 

como analisar a prescrição médica para garantir que não há nenhum erro associado. 

Para isso, antes de receber o doente, o farmacêutico deve validar a prescrição, 
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confirmando o tratamento com a prescrição e com o diagnóstico através do Orion 

Clinic®, um programa informático que permite ter acesso a todos os dados da história 

clínica do paciente e, só depois, iniciar a consulta, onde conversa efetivamente com o 

doente, entrevistando-o, para avaliar a adesão à terapêutica instituída ou promover a 

adesão a este caso seja um início de tratamento. No final, dispensa e faz o seu registo 

no Farmasyst®, assim como o registo da programação da próxima consulta na UFPE, 

de acordo com a consulta que terá do médico. 

 

2.1.4 UF5: Unidade de Gestão de Medicamentos 

Esta unidade tem como funções garantir a adequada aquisição, receção, 

distribuição e dispensação de medicamentos, de acordo com o Decreto-Lei 29/2006 de 

Espanha, de 26 de julho, que regula o uso racional de medicamentos e produtos 

sanitários. O principal objetivo é o de assegurar a disponibilidade de todo o 

medicamento requerido no hospital, de forma imediata e com o mínimo custo.  

Entre as principais atividades aqui realizadas encontram-se o controlo de 

estupefacientes e psicotrópicos: receção e armazenamento, revisão das existências e 

caducidades, validação das prescrições específicas de estupefacientes e reposição nos 

sistemas de dispensação (OmnicellTM) situados nos serviços de cuidados intensivos, 

reanimação, bloco operatório e urgências. O sistema OmnicellTM permite a dispensa de 

medicamentos de forma automática por unidade, mantendo-os numa gaveta fechada 

isolados e, desta forma, há uma atualização constante das suas existências, bem como, 

um aumento do controlo e da segurança na utilização destes medicamentos. 

A gestão do stock dos medicamentos dos serviços farmacêuticos é feita com a 

ajuda de sistemas automatizados, como são os carrosséis de medicamentos e os 

programas informáticos de gestão Ulises® e Farmasyst©.  

Pela unidade está responsável um farmacêutico residente, o qual dedica apenas 

parte do seu tempo durante um dia a executar estas tarefas, uma vez que é o mesmo 

que é responsável pela unidade de farmacotecnia. Assim sendo, o farmacêutico apenas 

teve oportunidade de me explicar o funcionamento geral e quais as suas funções nesta. 

Pude ainda participar na reposição de medicamentos nos OmnicellTM quando o 

acompanhei aos locais onde estes estão situados. 
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2.1.5 UF8: Sistema Integral de Dispensa Individualizada de 

Medicamentos em Dose Unitária 

Como realizei parte do restante tempo de estágio após a semana de rotação 

nesta UF, as suas atividades e a minha participação durante o estágio estão descritas 

em pormenor mais à frente neste relatório.  

 

2.1.6 UF9: Unidade de Terapia Parenteral 

O objetivo da UTP é uma farmacoterapia racional, segura, eficiente e adequada 

para o paciente, mediante a validação farmacêutica da prescrição, preparação e 

dispensação de tratamentos parenterais. O serviço de Farmácia do Hospital 

Universitário Dr. Peset, caracteriza-se por prestar serviço com uma Unidade de Terapia 

Parenteral Centralizada, ou seja, preparam-se todos os medicamentos de administração 

parenteral dos pacientes com SIDIM na UTP, além dos medicamentos perigosos de 

todo o hospital. Nesta unidade, destacam-se como atividades principais a validação 

farmacêutica de diferentes processos da cadeia farmacoterapêutica; preparação e 

dispensação de nutrições parenterais, tratamentos intravenosos especiais, (anticorpos 

monoclonais, antivirais, fatores eritropoéticos, antibióticos, corticóides…) e tratamentos 

antineoplásicos; transcrição das prescrições de diferentes serviços que carecem de 

prescrição eletrónica, no caso do paciente ambulatório, no programa Farmis-Oncofarm©, 

como são, reumatologia, oftalmologia, medicina digestiva, urologia, nefrologia e 

neurologia e, por último, a dispensação de antineoplásicos orais através da UFPE.  

 

3. Unidade de Farmacotecnia 

O objetivo principal da unidade de farmacotecnia é adequar uma forma 

farmacêutica à dose correspondente de um princípio ativo para cobrir as necessidades 

terapêuticas de um determinado paciente, seja por não existir um medicamento 

comercializado para esta necessidade, ou por existir uma forma de dosificação não 

adequada para o paciente. Além disso, no ambiente hospitalar, todo o medicamento 

deve estar corretamente identificado, quer no que diz respeito à unidade dispensada, 

princípio ativo, dose, lote e caducidade. 

Neste sentido, a manipulação de medicamentos nesta unidade cumpre as 

normas de correta elaboração e de controlo de qualidade estabelecidas no Real-Decreto 

175/2001 de Espanha. 

As atividades que se realizam nesta unidade vão desde a elaboração de 

fórmulas magistrais e de preparados oficinais, seguindo os Protocolos Normalizados de 

Trabalho (PNT) e controlo de qualidade (de carácter organolético, microbiológico e 
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galénico) estabelecidos pelo farmacêutico adjunto responsável pela unidade, sempre 

sob consulta bibliográfica do Formulario Nacional e da Real Farmacopea Española.  

Todas as preparações são elaboradas, registadas e etiquetadas utilizando o 

Magisfor®, um programa informático que auxilia na preparação de fórmulas magistrais. 

Outras das funções de um farmacêutico na unidade de farmacotecnia está 

relacionada com a revisão e validação de medicamentos reembalados pelos auxiliares; 

gestão de entradas e saída de matérias-primas utilizando o programa informático 

Magisfor®; reembalar todas as unidades de especialidades farmacêuticas que não 

contêm na embalagem original a informação mínima para ser dispensada no SIDIM. 

Durante os dois dias das primeiras semanas de rotação inicial que estive nesta 

unidade pude acompanhar o farmacêutico residente, sendo-me permitido observar 

todos os passos para a preparação de um medicamento manipulado, bem como, 

proceder à sua elaboração. Desta forma, nesta unidade consegui por em prática todos 

os conhecimentos teóricos adquiridos na faculdade, ao longo do curso, no que diz 

respeito à preparação de medicamentos estéreis, em sala branca, nomeadamente, 

colírios de clorohexidina, soro autólogo e vancomicina. No final da sua preparação, 

direcionava-me ao Laboratório de Microbiologia com uma alíquota da preparação para 

confirmar a sua esterilidade. Também me foi permitido preparar outros medicamentos 

não estéreis como o xarope de dexametasona.  

Após as semanas de rotação inicial fiquei uns tempos nesta unidade. Por esta 

altura já me foi permitido proceder à preparação de soluções orais de vancomicina, 

colírios de vancomicina, tobramicina, clorohexidina e soro autólogo, e assistir também 

à preparação de intravítreas. Nesta altura procedi também à realização de um PNT para 

o controlo microbiológico das fórmulas magistrais oftálmicas. Com este procedimento, 

qualquer farmacêutico ou técnico que fosse proceder à preparação de uma dessas 

formulações sabia como tinha de agir para proceder ao controlo de qualidade da 

preparação elaborada.  

 

4. Sistema Integral de Dispensa Individualizada de Medicamentos 

em Dose Unitária  

O objetivo do SIDIM é a dispensação, a partir da validação da prescrição médica 

por parte do farmacêutico, das doses de medicamentos necessárias para cada paciente 

que se encontre internado no hospital, num determinado período de tempo de 

administração tendo em conta o princípio dos “5 Rights”, isto é, paciente correto, 

medicamento correto, dose correta, periodicidade correta e via de administração 

correta. Realizam-se 3 dispensações diárias em diferentes turnos, de manhã (às 8h), à 
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tarde (às 15h) e à noite (às 22h) e, portanto, cada dispensa apenas inclui a medicação 

necessária para aquele período do dia, permitindo que haja um maior controlo sobre a 

medicação, bem como uma menor probabilidade de erros, fazendo-se uma 

monitorização continuada da evolução do doente. 

A validação dos tratamentos deve atuar de forma a melhorar a qualidade dos 

mesmos através da identificação de oportunidades de melhora da farmacoterapia e, 

para isso, o farmacêutico deve seguir a evolução clínica dos doentes durante o tempo 

de internamento e validar os tratamentos com base nos protocolos incluídos na 

publicação Guía Farmacoterapéutica (GFT) da Comissão de Farmácia e Terapêutica do 

Departamento de Salud Valencia – Doctor Peset. Este documento é um manual 

elaborado com base na evidência científica e no consenso clínico e farmacoterapêutico 

que visa uniformizar a terapêutica para que o doente possa receber a melhor terapia, 

nas melhores condições e utilizando os métodos e sistemas de administração mais 

adequados a cada caso e durante o tempo necessário, promovendo o Uso Racional do 

Medicamento através de critérios de segurança, eficácia e custo (eficiência) [1]. Caso o 

medicamento prescrito pelo médico não esteja incluído no GFT, o farmacêutico deve 

fazer um intercâmbio para um outro que lá esteja presente, desde que essa prescrição 

não seja devidamente justificada pelo médico.  

Para a validação das prescrições médicas os farmacêuticos utilizam o programa 

informático Orion Clinic©, o qual permite o contacto direto do médico com o farmacêutico 

e faz chegar as prescrições ao SF. Para além disso, contém todos os dados que o 

farmacêutico necessita de consultar para poder validar tratamentos, nomeadamente a 

história clínica, que inclui o diagnóstico, notas de evolução, parâmetros analíticos, entre 

outros. 

Nesta unidade existem ainda enfermeiros que têm como tarefa transcrever as 

prescrições para o software Ulises©, o qual opera com o carrossel vertical de dispensa 

de medicamentos, para que este possa auxiliar as restantes enfermeiras na dispensa 

dos medicamentos para os doentes internados no hospital, garantindo os principais 

objetivos da unidade e aumentando a eficiência do processo. Todo o processo de 

validação até que o paciente internado receba o tratamento correto segue-se segundo 

uma estratégia, como se pode ver pelo mapa apresentado na figura 1.  

A unidade de dispensação individualizada permanece aberta 24 horas por dia, 365 dias 

por ano, apresentando um total de 545 camas atendidas. Os pacientes abrangidos são 

os que se encontram nas áreas de Medicina Interna, Pneumologia, Reumatologia, 

Reanimação, Traumatologia, Cirurgia, Unidade de Curta Estância, Urologia, Oncologia, 

Medicina Digestiva, Obstetrícia e Ginecologia, Nefrologia e Neurologia. 
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4.1 Tarefas realizadas na unidade durante o estágio: 

4.1.1 Classificação e tipificação de Problemas Relacionados com o 

Medicamento  
 Durante a validação farmacêutica eletrónica das prescrições médicas são 

detetados problemas relacionados com o medicamento (PRM), os quais são registados 

para que, no final do ano, se possa realizar uma valorização dos PRM segundo a sua 

macro e microtipificação, analisar a sua fonte e oportunidade de melhora. 

 Foram registados PRM desde julho de 2017 até março de 2018. O processo de 

registo dos PRM começa com a deteção de problemas relacionados com o 

medicamento durante a validação com o programa Orion Clinic®, existindo, 

posteriormente, uma transferência dos dados relativos ao problema detetado para uma 

folha de excel, sendo esta organizada por meses.  

 Ao elaborar a folha de excel há muitas variáveis a ter em conta: fonte de dados, 

número da história clínica (NHC), serviço, mês, turno (laboral ou noturno), fármaco 

implicado, se é aceite pelo médico prescritor a alteração proposta pelo serviço de 

farmácia, se o erro alcança o paciente, fase em que ocorre o erro (prescrição, validação, 

transcrição, administração, dispensação), macrotipificação (indicação, efetividade, 

segurança, aderência), microtipificação (necessidade de tratamento adicional, 

medicamento inecessário, medicamento inadequado, subdosificação, reação adversa, 

Figura 1. Mapa de processos da UF8: SIDIM 
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sobredosificação, incumprimento) e grau (G1, G2, G3, G4 ou G5), tal como evidenciado 

no anexo 2.  

 A metodologia IASER® foi a utilizada no Hospital Universitario Doctor Peset para 

se realizar a classificação relativa à macro e microtipificação (anexo 3) e grau de 

gravidade (anexo 4). Os processos que conformam o Método IASER® são: identificação 

de pacientes com oportunidade de melhoria da sua farmacoterapia, atuação 

farmacêutica, seguimento farmacoterapêutico, avaliação individual e resultados 

populacionais do programa de atenção farmacêutica.  

 Esta metodologia é uma aproximação normalizada, que facilita a aplicação dos 

critérios de qualidade que sustentam a prática da atenção farmacêutica, particularmente 

no ambiente especializado dos hospitais.    

Após análise dos PRM relativos ao ano de 2017 obteve-se um total de 659 PRM. 

A partir do anexo 5, é possível concluir que foi no período da noite que se registaram 

um maior número de PRM, pois neste período não há tanta acumulação de prescrições 

para validar sendo que o trabalho do farmacêutico é menor, o que faz com que consiga 

estar mais atento aos erros e fazer o seu registo.   

Quanto à aceitação por parte do prescritor do registo dos PRM esta é favorável, 

apenas 0,15% não aceita a alteração proposta pelo serviço de farmácia, tal como 

indicadono anexo 6.  

Cerca de 8,95% dos PRM registados (anexo 7) não são detetados nem pelo 

médico prescritor nem pelo serviço de farmácia o que faz com que alcancem o paciente. 

Um dos objetivos do serviço a este nível é a diminuição do alcance ao paciente. 

Relativamente à fase de ocorrência dos PRM, a grande maioria, é devida à 

prescrição médica, 99,4%, enquanto que na fase de validação farmacêutica a 

percentagem de ocorrência de um erro é de apenas 0,6%, tal como indicado na tabela 

2. Estes resultados corroboram a realidade hospitalar, pois há sempre uma maior 

probabilidade de ocorrência de erros ao nível da fase de prescrição, uma vez que toda 

a medicação é prescrita por um médico, enquanto que apenas uma pequena parte dos 

fármacos são propostos pelos farmacêuticos. 

No que diz respeito à macrotipificação (anexo 8), a segurança é a que apresenta 

uma percentagem mais elevada, 49,47%, ao passo que a efetividade e a indicação 

apresentam valores muito semelhantes, 25,34 % e 25,19%, respetivamente. No que se 

refere à microtipificação (anexo 9), é a sobredosagem que mais se destaca, com uma 

percentagem de 39,97%, seguida da infradosificação com 18,84%.  

No serviço de medicina interna (MIN) há uma maior ocorrência de PRM dado 

tratar-se de um serviço com casos mais complexos e também porque inclui um maior 

número de pacientes (anexo 10).  
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O grau de gravidade dos PRM é analisado segundo a potencial morbilidade 

farmacoterapêutica no paciente. Segundo os resultados obtidos (anexo 11), a maioria 

dos PRM pertence ao grau 3, o qual corresponde a um dano reversível que requeria 

tratamento adicional, aumentando o tempo de internamento do paciente. Assim, o 

objetivo de melhora deste parâmetro é a diminuição do grau de gravidade. 

 

4.1.1.1 Identificação de PRM de alto risco 

Segundo o Instituto para o Uso Seguro dos Medicamentos (ISMP), são 

chamados de medicamentos de alto risco aqueles que quando se utilizam 

incorretamente apresentam uma maior probabilidade de causar danos graves ou 

mortais ao paciente. Os medicamentos considerados de alto risco ao nível hospitalar 

são apresentados segundo o seu grupo terapêutico, ou pelo seu nome caso se trate de 

um medicamento específico. A lista destes medicamentos pode ser consultada no anexo 

12. 

Durante a análise dos dados referentes a 2017, e tendo em conta a lista de 

medicamentos ISMP de alto risco, foi possível detetar a presença de 62 PRM ISMP, o 

que corresponde a cerca de 10 fármacos dessa categoria, tais como o acenocumarol, a 

adrenalina, a amiodarona, a anfotericina B lipossomal, o dabigatran, a digoxina, a 

enoxaparina, o midazolam, o nitroprussiato e o potássio. A percentagem de PRM 

relativos a estes medicamentos encontra-se descrita na figura 2. 

 

Dentro dos fármacos apresentados, a digoxina e o acenocumarol são os que 

apresentam maior percentagem de PRM, 37% e 16%, respetivamente.  Seguidos estão 

a enoxaparina e o potássio com 14% e 11% de PRM, respetivamente.  

16%
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Figura 2. Percentagem de PRM dos medicamentos ISMP de alto risco. 
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Apesar da análise ao ano de 2017, também recolhi informação dos 

medicamentos ISMP de alto risco referentes aos anos de 2015 e 2016 para poder fazer 

um estudo comparativo. Assim, a partir da figura 3 é possível constatar que os PRM 

referentes ao acenocumarol e digoxina têm vindo a diminuir desde 2015, sendo que se 

verificou uma redução de 0,8% face a 2016.  

 

Desde que foi instaurado um programa informático de Hematologia denominado 

GOTA® que os PRM relacionados com o acenocumarol têm vindo a diminuir, isto porque 

o programa permite o acesso direto do médico prescritor aos valores do tempo de 

protrombina e do INR e fornece a dosagem de acenocumarol mais adequada para o 

paciente em questão. 

A diminuição dos PRM da digoxina pode ser explicada pelo facto dos pacientes 

medicados com a mesma serem monitorizados dois dias por semana e também de 

haver cada vez mais uma maior intervenção entre farmacêuticos e médicos de como a 

pautar corretamente. 

Quanto à enoxaparina e ao potássio, procedi à análise da macro e 

microtipificação dos mesmos desde 2015 até 2017. Os resultados obtidos estão 

presentes na figura 4 e 5. 

O que se verifica desta análise é que a macrotipificação dos PRM (figura 4) dizem 

respeito à segurança, a qual em termos de microtipificação (figura 5) é referente a uma 

situação de sobredosagem. A enoxaparina é um fármaco que apresenta uma velocidade 

de eliminação do organismo muito lenta pois trata-se de uma heparina de baixo peso 

molecular, desta forma em pacientes com insuficiência renal severa (clearance da 

creatinina menor que 30mL/min) o risco de sangramento é bastante elevado, enquanto 

que se houver ajuste da dose este risco é reduzido [2]. Se o médico prescritor não tiver 
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em conta os valores de clearance da creatinina não adequa a dose e ocorrem problemas 

de sobredosagem. O potássio é um eletrólito que requer uma monitorização intensiva 

pois os seus níveis plasmáticos podem ser rapidamente alterados, pelo que muitas 

vezes os pacientes, principalmente idosos, podem-se encontrar em situação de 

hipercaliemia sendo-lhes prescrita uma dosagem de potássio superior à devida.  
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Figura 4. Macrotipificação dos PRM referentes à enoxaparina e ao potássio. 

 

Figura 5. Microtipificação dos PRM referentes à enoxaparina e ao potássio. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar:  
Hospital Universitário Dr. Peset 

15 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

4.1.2 Avaliação da prescrição hospitalar de daptomicina nos meses 

de abril a setembro de 2017 

A daptomicina (figura 6) é um lipopéptido cíclico natural, ativa contra cocos gram-

positivos clinicamente importantes, tais como Staphylococcus aureus e Enterococcus 

spp., ambos suscetíveis e resistentes a antimicrobianos clássicos. É considerada um 

antibacteriano de uso restringido e possui um mecanismo de ação exclusivo, bem como 

uma atividade bactericida potente sobre agentes suscetíveis [3].  

 

É utilizada em infeções complicadas da pele e tecidos moles (IPPBc), 

endocardite infeciosa do lado direito (EID) devido a Staphylococcus aureus e bacteremia 

devido a Staphylococcus aureus quando associada a EID ou a IPPBc [3]. 

 O seu mecanismo de ação consiste na união (na presença de iões cálcio) das 

membranas bacterianas das células, tanto nas fases de crescimento, quanto nas 

estacionárias, causando uma despolarização e levando a uma rápida inibição da síntese 

de proteínas, de DNA e de RNA. O resultado é a morte da célula bacteriana com lise 

celular insignificante [4]. 

A principal reação adversa associada ao uso de daptomicina é a miopatia, geralmente 

leve e reversível [4]. 

Este antibacteriano é comercializado com o nome de Cubicin® e a sua posologia 

é de 4mg/kg/24h durante 7-14 dias. Em casos de endocardites ou bacteremias a dose 

é de 6mg/kg/24h. Caso o paciente apresente uma clearance da creatinina inferior a 

30mL/min, deve fazer-se um ajuste da dose, por insuficiência renal [1]. 

Figura 6. Estrutura química da dapptomicina. 
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No seguimento da análise ao consumo de antibióticos, através do cálculo da 

dose diária definida (DDD) por 100 camas/dia, durantes os meses de abril a setembro 

dos anos de 2016 e 2017, feita anteriormente por um farmacêutico adjunto, figura 7, 

verificou-se uma diminuição da prescrição da generalidade dos antibióticos com 

exceção da daptomicina.  

 

Esta situação despolotou a necessidade de averiguar qual o motivo por detrás 

desta situação, ou seja, o que levou ao aumento do consumo de daptomicina de 2016 

para 2017. Neste sentido foi-me proposta a análise dos pacientes que estavam 

internados no hospital entre abril e setembro de 2017, avaliando a razão do uso de 

daptomicina, bem como, a dosificação utilizada. Assim, fez-se o estudo do número de 

pacientes por mês, do número de pacientes por dose de daptomicina, o cálculo da DDD 

por 100 camas/dia, em cada mês, e ainda, o cálculo da dose diária prescrita (DDP) e 

DDP por 100 camas/dia, também por mês. Para o cálculo da DDD/100 camas/dia utiliza-

se a seguinte fórmula: 

 

𝐷𝐷𝐷/100 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑔)

𝐷𝐷𝐷
𝑥

100

𝑛º𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝑚ê𝑠
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Tendo em conta a GFT, o valor de DDD da daptomicina é de 4mg/kg, assumindo que o 

peso médio de cada paciente é de 70kg, a DDD é de 0,280g. Já o cálculo da DDP/100 

camas/dia faz-se do mesmo modo, trocando apenas o DDD pelo DDP. Deste estudo 

foram obtidos os resultados apresentados nas figuras 8 e 9. 

 

Após análise da figura 9 é possível verificar que é no mês de agosto que se 

verifica um maior número de pacientes com daptomicina. Uma possível explicação para 

este valor é o aumento de infeções por catéter, devido ao calor e à transpiração que se 

faz sentir neste mês. Estas condições são propícias ao crescimento bacteriano, e são 

os microrganismos que rodeiam as conexões do catéter e a pele que circunda o local 

de inserção a causa mais comum de infeção [5]. Com a análise da figura 8 é possível 

constatar que apenas dois dos pacientes internados apresentam uma dose de 
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Figura 8. Número de pacientes por dose de daptomicina registada. 

 

Figura 9. Número de pacientes por mês internados no hospital no período de abril a setembro 

de 2017 que estavam a usar daptomicina. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar:  
Hospital Universitário Dr. Peset 

18 
Adriana do Carmo Ribeiro Costa 

4mg/kg/24h, tal como indicado na GFT, os restantes pacientes apresentam doses 

diversificadas, que variam entre os 2 e os 12mg/kg/24h. Esta variabilidade é devida à 

existência de mais fontes de informação, para além da ficha técnica, que podem ser 

consultadas pelos médicos prescritores, como o UpToDate® e a Guía Sanford®, em que 

as doses estabelecidas para o tratamento de bacteremias e endocardites são 

superiores. No UpToDate® recomendam 8-10mg/kg/24h, enquanto que na Guía 

Sanford® recomendam 8-12mg/kg/24h [6,7]. Doses inferiores a 4mg/kg poderão ser 

prescritas em situações de necessidade de ajuste por insuficiência renal. 

Tendo em conta a fórmula de cálculo acima mencionada, quanto menor o valor 

de DDD, maior será o valor de DDD/100 camas/dia, dado que apresentam uma relação 

inversamente proporcional. O mesmo se verifica para o cálculo da DDP. Por análise da 

figura 10, é possível constatar que, de abril a setembro, a DDD/100 camas/dia é sempre 

superior à DDP/100 camas/dia o que permite concluir que a DDP é mais elevada que a 

DDD durante este período. Uma possível explicação para esta diferença está no facto 

da DDD ser baseada na dosagem padrão do produto, enquanto que a DDP pode variar 

de acordo com diversos fatores, tais como, a gravidade da doença, o peso do indivíduo, 

entre outros. 
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5. Conclusão 

O estágio realizado no Hospital Universitário Doctor Peset permitiu-me adquirir 

bastantes conhecimentos relativos à prática farmacêutica num serviço hospitalar, uma 

vez que me possibilitou ter uma visão geral de todas as praticas executadas e ainda 

focar-me em determinados trabalhos, como sejam a farmacotecnia, a validação de 

medicamentos e ainda a análise de PRM.  

Durante o período que estive na unidade SIDIM, foi possível realizar um estudo 

de PRM que foi importante na medida em que me consciencializou sobre o papel 

relevante que um farmacêutico pode ter num serviço hospitalar, evitando muitas vezes 

eventuais erros de prescrição médica. Além disso, permitiu-me aprofundar 

conhecimentos sobre os fármacos mais frequentemente prescritos e obter uma melhor 

noção de quais os fármacos que acarretam mais risco, em termos de efeitos adversos 

graves para o paciente, e os fatores que devem ser tidos em conta antes de se proceder 

à dispensa de um medicamento, como por exemplo, a idade, o peso, a função renal, 

entre outros. De facto, é possível concluir que o número total de PRM no ano de 2017 

foi inferior aos anos anteriores e que se registou também um menor número de PRM de 

alto risco. É importante implementar objetivos de modo a continuar com esta diminuição, 

a qual poderá ser conseguida através de um trabalho de equipa cada vez maior entre 

médico e farmacêuticos.  

Ainda nesta unidade, procedi a um estudo relativo à prescrição da daptomicina, 

um antibiótico de uso restringido que como tal exige vigilância relativamente à sua 

dispensação, no sentido de diminuir a resistência ao mesmo. A análise dos dados 

permitiu concluir que, de abril a setembro de 2017, as DDP são bastante variáveis (2-

12mg/kg/24h) muito devido ao facto de não existir um consenso sobre qual a dose mais 

indicada a prescrever. É possível ainda concluir que a DDP/100 camas/dia é menor que 

a DDD/100 camas/dia, o que significa que apesar de existir um menor número de 

pacientes tratados, o consumo de daptomicina é maior em todo o período analisado.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Exposição oral sobre trabalhos realizados no decurso do estágio. 
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Anexo 2. PRM do mês de outubro. 
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Anexo 6. Figura 6. Relação entre os PRM e o alcance ao paciente.Anexo 2. Método IASER®: 
Tipificação do problema. 

Anexo 4. Método IASER®: Grau de gravidade. 

 

Anexo 2. Método IASER®: Tipificação do problema.Anexo 3. Método IASER®: Grau de 
gravidade. 

Anexo 5. Número de PRM registados por turno. 

 

Anexo 4. Número de PRM registados por turno. 

Anexo 6. Aceitação ou não por parte do médico prescritor do registo dos PRM. 

 

Anexo 4. Número de PRM registados por turno.Anexo 5. Aceitação ou não por parte do médico 
prescritor do registo dos PRM. 
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Anexo 5. Aceitação ou não por parte do médico prescritor do registo dos PRM.Anexo 6. Figura 
6. Relação entre os PRM e o alcance ao paciente. 

Anexo 8. Macrotipificação dos PRM. 

 

Anexo 10. Classificação dos PRM de acordo com o grau de 
gravidade para o paciente.Anexo 7. Macrotipificação dos 
PRM. 

Anexo 9. Microtipificação dos PRM. 

 

Anexo 7. Macrotipificação dos PRM.Anexo 8. Microtipificação dos PRM. 
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Anexo 10. Identificação dos PRM por serviço hospitalar. 

 

Anexo 9. Identificação dos PRM por serviço hospitalar. 

Anexo 11. Classificação dos PRM de acordo com o grau de gravidade para o paciente. 

 

Anexo 10. Classificação dos PRM de acordo com o grau de gravidade para o paciente. 
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Anexo 12. Lista do ISMP dos medicamentos de alto risco a nível hospitalar. 

 

Anexo 8. Microtipificação dos PRM.Anexo 11. Lista do ISMP dos medicamentos de alto risco a 
nível hospitalar. 
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