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“Success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.” 
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Resumo 

O estágio curricular é a última etapa do curso de Ciências Farmacêuticas, sendo a ponte 

que liga os estudantes à realidade profissional. É durante esses seis meses de estágio que o 

estudante tem a oportunidade de pôr em prática o conhecimento adquirido ao longo dos nove 

semestres na faculdade e, por outro lado, adquirir competências e experiência, estando em 

contacto com os utentes e outros profissionais de saúde.  

Como estagiária do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o meu primeiro 

contacto com a atividade prática farmacêutica foi na Farmácia Central. Numa fase inicial do 

estágio foi-me permitido desempenhar muitas das tarefas inerentes à atividade da farmácia 

comunitária tais como, gestão de stocks, receção e conferência de encomendas, 

classificação, distinção e dispensa de medicamentos, aconselhamento farmacêutico, entre 

outros. A descrição destas tarefas, bem como o meu desempenho em cada uma delas, 

encontra-se descrito na primeira parte do presente relatório.  

De forma a promover o desenvolvimento e aprofundamento da vivência da profissão, um 

dos principais requisitos do estágio curricular é a execução de projetos na comunidade que 

permitam adicionar valor ao ato farmacêutico. Assim, numa segunda fase do meu estágio 

curricular tive a oportunidade de desenvolver três projetos distintos, atingindo populações de 

diferentes faixas etárias. O primeiro projeto que tive a oportunidade de realizar consistiu num 

rastreio cardiovascular à população da Farmácia Central. Mais tarde, sugeri a realização de 

um rastreio nutricional, cardiovascular e intestinal num ginásio de Barcelos, atingindo 

maioritariamente jovens adultos. Por último, tive o prazer de realizar uma formação acerca 

dos cuidados a ter com o sol, a crianças com idades compreendidas entre os 5 e 6 anos de 

um infantário de Barcelos. Todos estes projetos surgiram de uma necessidade justificada, 

descrita ao longo do relatório, e de grande utilidade para a farmácia que me acolheu como 

estagiária.  
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Introdução 

A farmácia comunitária é um espaço de saúde dedicado não só à venda direta de produtos 

de saúde, mas também à educação para a saúde dos seus utentes. Para que toda a atenção 

esteja centrada no doente, é necessário que todas as etapas do ciclo do produto/medicamento 

estejam organizadas de forma a minimizar erros na sua dispensa e dedicar o máximo de 

tempo ao esclarecimento todas as dúvidas, solucionando os problemas do doente. 

Para que harmonia esteja instalada, é fundamental o processo de adaptação do 

farmacêutico ao local de trabalho. Apesar do local de estágio não ser, na maior parte das 

vezes, o futuro local de trabalho do estudante, este permite transmitir a base necessária para 

se adaptar a qualquer farmácia comunitária.  

Ao longo do meu estágio foi me dada a oportunidade de desenvolver algumas das 

atividades fundamentais na farmácia e que me permitiram preparar para a realidade 

profissional. De forma a explicar melhor o meu percurso na Farmácia Central (FC) elaborei a 

tabela 1, onde estão representadas todas as tarefas executadas ao longo dos quatro meses 

de estágio, bem como algumas formações externas que tive a oportunidade de realizar.  

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FC. 

Período Atividades 

Janeiro 

 Receção, conferência de encomendas; 

 Armazenamento, gestão de stock e controlo de prazos de validade; 

 Participação no marketing da farmácia; 

 Medição dos parâmetros bioquímicos e pressão arterial. 

Fevereiro 

 Gestão de psicotrópicos; 

 Fecho de receituário e faturação;  

 Todas as atividades referidas anteriormente.  

Março 

 Formação da gama HALIBUT®; 

 Formação “Infeções bacterianas da pele – NADICLOX®”; 

 Formação da gama da Vichy® e La Roch Posay® da L’oreal®; 

 Formação da gama Uriage®; 

 Todas as atividades referidas anteriormente.  

Abril 

 Formação da gama LACTACYD® e BIO-OIL® da Omega Pharma®; 

 Formação da Gedeon Richter® – contraceção e pele; 

 Atendimento ao público; 

 Projeto I – Avaliação Cardiovascular aos utentes da FC; 

 Todas as atividades referidas anteriormente. 

Maio 

 Projeto II – Avaliação cardiovascular e nutricional num ginásio; 

 Projeto III – Palestra “Cuidados a ter com o sol” num infantário; 

 Todas as atividades referidas anteriormente. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Farmácia Central de Barcelos 

1.1. Localização 

A FC fica situada no centro histórico da cidade de Barcelos, na Rua Bom Jesus, porta nº5. 

Atualmente, a direção está à guarda do Engenheiro Paulo Cunha e da diretora técnica Dr.ª 

Isabel Amorim.  

Tal como o nome indica, a FC é das farmácias mais centrais do município de Barcelos, 

tendo uma localização privilegiada junto à feira semanal de Barcelos que todos as semanas 

concentra muitos habitantes barcelenses, bem como turistas. Para além disso, apresenta-se 

nas proximidades do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos, sendo um local solicitado pelos 

doentes. 

 

1.2. Horário de funcionamento  

Aberta todos os dias úteis das nove às dezanove horas, sem interrupção na hora de 

almoço, e todos os sábados das nove às treze horas. Ao domingo a FC encontra-se 

encerrada. Este horário sofre alteração nos dias em que a FC efetua o serviço permanente, 

em regime de rotatividade com as restantes farmácias do município.1,2 

 

1.3. Espaço físico da farmácia  

Externamente, a FC está devidamente identificada com o vocábulo “farmácia” com o 

respetivo nome e “cruz verde” que fica iluminada durante a noite.2 A fachada externa é 

composta por duas montras que se destinam à divulgação de produtos dermocosméticos, 

puericultura e possíveis companhas e descontos.  

A FC é constituída por dois pisos, rés-do-chão e primeiro andar, estando organizada de 

acordo com a legislação portuguesa, garantindo tanto o fácil acesso, comodidade e 

privacidade dos utentes na compra de produtos de saúde, como a segurança, preservação e 

preparação dos medicamentos.2 

O local mais importante no rés-do-chão é a zona de atendimento, constituída por quatro 

balcões unipessoais, garantindo a devida privacidade do utente durante a dispensa e 

aconselhamento farmacêutico e estrategicamente localizados na zona mais afastada da 

entrada. Em torno dos balcões encontram-se lineares e expositores de medicamentos de 

venda livre, de uso veterinário, cosméticos, puericultura e alguns dispositivos médicos. Para 

além disso, junto a um dos balcões existe um gabinete que se destina à determinação de 

alguns parâmetros bioquímicos.   

No primeiro andar, encontram-se instalações destinadas à prestação de outros serviços, 

como salas de aconselhamento dermatológico, consultas de nutrição, rastreios visuais e 
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auditivos. Adicionalmente, é o andar onde está localizado o laboratório destinado à elaboração 

de alguns manipulados.  

 

1.4. Recursos humanos 

O funcionamento das farmácias comunitárias é assegurado por uma equipa de 

profissionais qualificados que podem estar divididos em dois quadros. Por um lado, temos o 

quadro farmacêutico, constituído por um diretor técnico e um farmacêutico e, por outro lado, 

o quadro não farmacêutico, constituído por técnicos de farmácia.2 

Como tal, a FC é constituída por uma diretora técnica, Dr.ª Isabel Amorim, uma 

farmacêutica substituta, Dr.ª Cristina Dias, e três técnicas de farmácia, Andreia Quinteiro, Sara 

Santos e Patrícia Fernandes. Da equipa da FC fazem parte o Engenheiro Paulo Cunha, 

proprietário da farmácia, e a D. Clementina Fernandes, responsável pela limpeza do espaço.  

Graças a este estágio tive a oportunidade de integrar esta fantástica equipa que muito me 

ensinaram sobre as atividades essenciais para o funcionamento de uma farmácia comunitária. 

Estas atividades estão distribuídas de forma organizada pelos diferentes elementos da 

equipa: 

 Engenheiro Paulo Cunha, responsável por toda a gestão financeira da farmácia; 

 Dr.ª Isabel Amorim, responsável pela direção técnica, pelo fecho do receituário, e 

controlo dos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas; 

 Dr.ª Cristina Dias, como farmacêutica substituta tem como responsabilidade auxiliar a 

diretora técnica nas suas funções e substituí-la na sua ausência ou possíveis 

impedimentos; 

 Andreia Quinteiro e Sara Santos, técnicas de farmácia responsáveis pelo controlo dos 

prazos de validade de todos os produtos presentes na farmácia; 

 Patrícia Fernandes, técnica de farmácia responsável pela receção das encomendas e 

devoluções. 

Independente das suas funções, tantos as farmacêuticas como as técnicas de farmácia 

executam atendimento ao público estando devidamente identificadas com o nome e o título 

profissional.2 

 

2. Gestão da farmácia 

2.1. Sistema informático  

O Sifarma® 2000, um software da Glintt® (Global Intelligent Technologies) e da 

responsabilidade da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Para além de ser uma 

importante ferramenta de gestão de stocks da farmácia, permite acompanhar os utentes que 

assim o pretendam.  
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2.2. Gestão de stock 

A gestão de stock é um dos aspetos com maior importância no sucesso de uma farmácia. 

Tem de haver um equilíbrio entre os produtos que entram na farmácia e aqueles que são 

dispensados aos utentes. Um stock demasiado grande conduz a uma menor rotatividade dos 

produtos, acabando por ficar fora do prazo de validade e, em contrapartida, um stock pequeno 

pode não satisfazer as necessidades dos utentes.  

 

2.3. Realização de encomendas  

Para que o stock da farmácia esteja composto é necessário realizar encomendas. O 

sistema Sifarma® 2000 permite de forma rápida e fácil elaborar uma encomenda, tendo em 

conta o histórico de vendas da farmácia e os stocks mínimos e máximos de cada produto.  

As encomendas podem ser pedidas de duas formas: ao distribuidor grossista ou 

diretamente ao laboratório, tudo depende dos descontos e bonificações que o proprietário 

adquire de acordo com a quantidade solicitada. A FC realiza diariamente encomendas para 

quatro distribuidoras farmacêuticas: Medicanorte, Alliance Healthcare, A. Sousa e Empifarma.  

As encomendas podem ainda ser pedidas por via telefónica uma vez que as distribuidoras 

farmacêuticas apresentam uma linha exclusiva à realização de encomendas instantâneas 

pela farmácia. Durante o acompanhamento e atendimento ao público deparei-me com a 

necessidade de efetuar este tipo de encomendas, de forma a satisfazer os pedidos dos 

utentes.  

Por fim, existem os produtos pedidos pela chamada “Via Verde do Medicamento”, que 

funciona como uma via excecional de aquisição de medicamentos que se encontram rateados 

ou esgotados em território nacional. Nesta vertente da Via Verde, não me foi possível efetuar 

tantas encomendas como no caso das instantâneas, mas apercebi-me, durante o 

acompanhamento ao balcão, que o distribuidor aderente da FC é a Alliance Healthcare e que 

a solicitação deste tipo de medicamentos só pode ser feita com base numa receita médica 

validada. 

 

2.4. Receção, verificação e devoluções de encomendas 

Os produtos são transportados para a farmácia em contentores de plástico ou em caixas 

de cartão devidamente seladas e identificadas. Os produtos do frio vêm armazenados em 

contentores adaptados permitindo a sua correta conservação e devem ser os primeiros a ser 

rececionados, a fim de proporcionar o rápido armazenamento nos locais apropriados. As 

encomendas chegam à farmácia acompanhadas pela respetiva fatura e guia de remessa, 

essencial para dar início ao processo de verificação da mercadoria. Uma das minhas funções, 
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como estagiária na FC, passou pela receção de todas as encomendas, verificando diversos 

tópicos importantes para proceder à sua entrada no Sifarma® 2000.  

No caso de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas vem junto à 

fatura um documento de requisição que é carimbado e assinado pelo diretor técnico da 

farmácia. No entanto, existem distribuidores como a Medicanorte e Alliance Healthcare que 

enviam para a farmácia o resumo de requisições deste tipo de medicamentos no final de cada 

mês. 

Nos produtos de venda livre, o preço é estabelecido pela própria farmácia, tendo em conta 

o preço de venda à farmácia e a margem de lucro. No fim da receção da encomenda estes 

produtos são etiquetados e arrumados nos respetivos lugares.  

Em caso de inconformidades na fatura, receção de produtos com prazo de validade curto 

ou produtos danificados, a farmácia emite uma nota de devolução, sendo que o original e o 

duplicado são levados juntamente com o produto pelo armazenista e o triplicado fica 

arquivado na farmácia para posterior regularização. O armazenista após avaliar a nota de 

devolução emite uma nota de crédito à farmácia. Com essa nota de crédito a farmácia 

compara com o triplicado que tinha arquivado e verifica se todos os produtos que constam na 

lista foram devidamente identificados, procedendo posteriormente a uma regularização. 

Devido à quantidade de produtos que chegam diariamente à farmácia, é natural que ocorram 

diversas incongruências e, uma vez que, a maioria das encomendas eram rececionadas por 

mim, fiquei encarregue de proceder à devolução e regularização das mesmas.  

No final de cada mês os distribuidores enviam um resumo onde constam todas as faturas 

emitidas à farmácia. Nessa altura, a farmácia tem de conferir as faturas, uma por uma, e 

proceder ao armazenamento desses resumos por um período mínimo de 10 anos.  

Este foi o meu primeiro contacto com a realidade da farmácia, perceber o percurso do 

medicamento desde do momento que entra na farmácia até chegar ao utente é importante 

para entender a logística da mesma. No início do estágio deparei-me com alguma dificuldade 

em acompanhar toda a informação que me era transmitida, principalmente quando 

rececionava encomendas diárias que vinham diretamente dos fornecedores ou encomendas 

mensais que chegavam no início de todos os meses, pois normalmente este tipo de 

encomendas são constituídas por um número elevado de embalagens, sendo necessário uma 

maior atenção na sua conferência. No entanto, ao longo do estágio e com o apoio da equipa 

da farmácia tudo se tornou mais acessível.  

 

2.5. Armazenamento 

Após a confirmação de toda a encomenda recebida é necessário arrumar os medicamentos 

e produtos de saúde de forma organizada e em condições adequadas de modo a garantir a 

sua correta conservação. Para garantir a conservação dos medicamentos, são feitos 
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periodicamente controlos da temperatura e humidade do ambiente dos armazéns, utilizando 

termohigrómetros calibrados anualmente.  

Na FC existem dois armazéns que armazenam produtos distintos. O chamado “armazém 

1” é o local onde são arrumados os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) organizados por ordem alfabética da 

substância ativa e fórmula farmacêutica em armários devidamente identificados. No “armazém 

2” encontram-se todos os outros produtos que se encontram expostos nos lineares da 

farmácia.  

Os medicamentos com características especiais como os produtos do frio, são 

imediatamente identificados, separados e armazenados num frigorífico cuja temperatura está 

compreendida entre os 2 e os 8 ºC. 

O armazém da FC ainda contempla de uma zona restrita que se destina ao 

armazenamento de medicamentos e produtos de saúde rejeitados, a devolver, a recolher e/ou 

a destruir. 

Os produtos de saúde seguem a regra de ouro “primeiro a expirar, primeiro a sair” (first-

expiring, first-out – FEFO), exceto no caso de produtos que não possuam data de validade 

definida, para os quais de aplica a regra geral “primeiro a entrar, primeiro a sair” (first-in, first-

out – FIFO). 

O armazém da farmácia é o local mais complicado para qualquer estagiário. Sem dúvida 

foi o ponto onde passei a maior parte do estágio e que me permitiu perceber a dinâmica de 

trabalho da FC, bem como conhecer a maior parte dos nomes comerciais das substâncias 

ativas que me eram familiares. Uma das importantes ferramentas para um bom atendimento 

ao balcão é o conhecimento integro do backoffice.  

 

2.6. Controlo de prazos de validade 

Outro aspeto fundamental na gestão do stock de uma farmácia é o controlo periódico dos 

prazos de validade de todos os produtos de saúde e medicamentos. Para além do controlo 

dos prazos no momento da receção das encomendas no Sifarma® 2000, no início de todos 

os meses é impressa a lista dos produtos com o prazo de validade mais curto que está para 

expirar nos próximos quatro meses. 

Tal como o armazenamento, o controlo de prazos de validade dos produtos de saúde 

durante o estágio permitiu-me ter uma melhor noção do stock da FC, bem como a localização 

dos diversos produtos de forma a que o atendimento fosse mais fácil e rápido.  

 

3. Dispensa de medicamentos 

O ato de dispensa pressupõe que o utente procure o farmacêutico na tentativa de encontrar 

aconselhamento farmacêutico mediante a medicação prescrita pelo médico ou em regime de 
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automedicação. Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM.3 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

3.1.1. Receita médica 

A prescrição de medicamentos é realizada segundo um modelo de receita médica 

estabelecida no Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro. Normalmente, recorre-se à 

prescrição por via eletrónica, a fim de evitar erros na dispensa dos medicamentos e facilitar a 

comunicação entre profissionais de diversas áreas de saúde. No entanto, a prescrição por via 

manual continua a ser utilizada, sendo só aceita em casos especiais e justificados: falência 

do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou 

outras situações até um máximo de 40 receitas por mês.4 

Dentro da prescrição eletrónica, a receita eletrónica pode ser desmaterializada, também 

chamada “receita sem papel”, onde a receita é enviada para o telemóvel do utente ou 

impressa em papel; ou receita eletrónica materializada onde há impressão da prescrição em 

papel.5 A data de prescrição é importante para definir a data de validade da própria receita, 

existindo, portanto, dois tipos de receitas: a receita normal que é válida 30 dias após a sua 

emissão e a receita renovável que tem validade de 6 meses.  

Relativamente à receita manual, esta só pode ser aceite pelo farmacêutico se apresentar 

a identificação do prescritor e local de prescrição, motivo pela prescrição assinalada no canto 

superior direito, dados do utente, identificação do medicamento, comparticipações especiais 

e a data da prescrição. Para além disso, existem alguns aspetos que não são aceites, 

nomeadamente, rasuras e caligrafias diferentes, escrita com esferográficas de cores distintas 

ou a lápis. Outro inconveniente das receitas manuais é que o médico tem um limite máximo 

de duas embalagens do mesmo medicamento que pode prescrever e um total máximo de 

quatro embalagens, com exceção dos medicamentos de dose única.5 Diariamente, a farmácia 

deve rever todas as receitas manuais aviadas de forma a confirmar se a dispensa foi feita 

corretamente.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com os diferentes tipos de receitas 

bem como o processo de dispensa associado a cada MSRM.  

 

3.1.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Todos os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos (contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro, e n.º 1 do artigo 86 do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) estão 

sujeitos a um controlo mais apertado pelas entidades competentes.6 
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Durante o meu estágio na FC estive perante a dispensa de vários psicotrópicos e 

estupefacientes e deparei-me com o preenchimento do formulário obrigatório que requer 

todas as informações do utente em questão. As receitas deste tipo de medicamentos devem 

estar devidamente identificadas com o nome e número de cartão de cidadão do utente e 

assinadas, sendo posteriormente armazenadas na farmácia por um período mínimo de três 

anos.   

Para além do formulário no ato de dispensa, a farmácia é obrigada a enviar mensalmente 

as cópias de receitas manuais e o registo de saídas dos medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. Anualmente, é enviado o mapa de balanço para o Infarmed com o objetivo 

de controlar as entradas e saídas deste tipo de medicamentos.  

 

3.1.3. Protocolo diabetes mellitus  

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus inserem-se num regime de 

compartição especial pelo Estado. O utente classificado como diabético possui uma 

comparticipação de 85% do preço de venda ao público nas tiras-teste e de 100% no aparelho 

de medição, agulhas, seringas e lancetas.5  

 

3.1.4. Fecho do receituário e faturação 

O fecho do receituário é realizado no último dia de cada mês e, normalmente, é feito pelo 

diretor técnico. O fecho de receituário e da faturação é uma tarefa importante em qualquer 

farmácia, uma vez que é o que permite à farmácia receber o retorno do dinheiro que cedeu 

na comparticipação da medicação dos seus utentes.  

Para isso, após o fecho do receituário, a farmácia tem de enviar, até ao dia 10 do mês 

seguinte, a fatura de todas os resumos de lotes de medicamentos comparticipados que foram 

efetuadas naquele mês.7 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM já são utilizados pelos utentes há muito tempo para tratar problemas de saúde 

ligeiros e sem gravidade e, como o próprio nome indica, não necessitam de receita médica 

para serem dispensados, não estando sob a supervisão do médico. É nestes medicamentos 

que o farmacêutico tem um papel crucial, nomeadamente, na promoção do seu uso racional 

e na informação das instruções da posologia e possíveis efeitos adversos.  
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3.3. Medicamentos manipulados  

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, seguindo as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados.8,9 

A FC possui um pequeno laboratório que reúne as condições necessárias para a 

preparação de medicamentos manipulados e durante o meu estágio tive a oportunidade de 

auxiliar na preparação de dois manipulados de vaselina salicilada. Constatei que cada 

matéria-prima e material de embalagem presente no laboratório apresenta uma ficha de 

registo e para cada manipulado é elaborado uma ficha de preparação, onde constam as 

matérias-primas utilizadas, cálculo das quantidades de excipientes, uma impressão do rótulo 

e rúbricas do profissional que executou a técnica e do seu supervisor.  

O preço de venda ao público de cada manipulado é calculado segundo uma fórmula legal 

descrita na Portaria n.º 769/2004.10 

 

3.4. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos inserem-se na categoria de MNSRM e, como tal 

encontram-se à venda na farmácia, podendo ser dispensados ao utente sem prescrição 

médica e, tendo o farmacêutico um papel importante no seu aconselhamento.  

A FC apresenta alguns produtos homeopáticos sendo o produto mais vendido durante o 

meu período de estágio o OSCILLOCOCCINUM® (Boiron®), um antigripal, requisitado pelos 

utentes da farmácia pela sua divulgação na televisão. 

 

3.5. Puericultura e nutrição infantil 

Uma categoria de produtos que é permitido vender nas farmácias são os produtos de 

cuidado para bebé e puericultura. Na FC há um grande investimento nesta área e para além 

disso, a farmácia tem uma parceria com a empresa Bebé4D que permite às futuras mães 

fazerem uma ecografia 3D/4D, ficando a conhecer o seu bebé antes deste nascer. Este tipo 

de serviço extra permite impulsionar as vendas dos produtos de puericultura e, ao mesmo 

tempo, fazer um acompanhamento mais personalizado às grávidas.  

Para além disso, existe um grande investimento na formação dos profissionais da farmácia, 

por parte das marcas (Mustela®, Uriage®, Aveeno®, D’Avene® A-Derma®). Frequentemente, 

delegadas de informação médica e formadoras deslocavam-se à farmácia com o intuito de 

promover novos produtos e divulgar campanhas. A formação constante permite aos 

profissionais da farmácia aconselharem os pais na escolha dos melhores produtos aplicados 

a cada situação do bebé.  
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em duas formações transmitidas 

pelo laboratório Medinfar Consumer Health® acerca de dois produtos distintos, abordadas de 

forma mais detalhada no ponto 3. 8.. 

 

3.6. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

O número de pessoas que se preocupa com a aparência e que lutam diariamente para 

transmitir um aspeto saudável e jovem tem vindo a aumentar de ano para ano, tanto em 

mulheres como em homens. A farmácia é um local de referência para a compra deste tipo de 

produtos, uma vez que todas as marcas de cosmética comercializadas (Vichy®, Avène®, 

Caudalie®, La Roche Posay®, Uriage®, Lierac®, entre outras) são dermatologicamente 

testada, tendo uma presença vincada nos media e bastante recomendadas por 

dermatologistas. Adicionalmente, as marcas promovem formações contínuas acerca dos seus 

produtos, novos lançamentos e campanhas aos profissionais da farmácia e utilizam o espaço 

para proporcionarem um serviço de aconselhamento dermatológico personalizado aos 

utentes da mesma. 

O meu fascínio por esta área da farmácia despertou o meu interesse em participar 

constantemente no aconselhamento dado aos utentes da FC, durante a venda de produtos 

dermocosméticos. Além disso, fiz questão de participar em todas as formações desta área 

que decorreram durante o meu período de estágio como descrito no ponto 3. 8..  

 

3.7. Medicamentos de uso veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário são todos aqueles que se destinam a ser 

administrados a animais com o objetivo de promover a sua saúde e bem-estar. Apesar de a 

FC se inserir num centro urbano, alguns dos seus utentes são de regiões mais rurais onde 

este tipo de medicamentos são muito utilizados. Como tal, estão à venda alguns 

medicamentos veterinários para servir as necessidades dos seus utentes, sendo os mais 

vendidos os medicamentos com ação antiparasitária e contracetiva.  

 

3.8. Formação contínua  

Segundo o código deontológico, o farmacêutico tem o dever de apostar na sua formação 

contínua através de formações propostas e transmitidas pelos laboratórios e marcas 

registadas que trabalham em conjunto com a farmácia para satisfazer a necessidade do 

utente.11 A FC, para além de apostar na formação dos seus colaboradores, apoia a completa 

integração dos estagiários no mesmo regime. Ao longo do meu estágio curricular tive a 

oportunidade de participar em algumas formações de produtos dermocosméticos, 



11 
 

puericultura, MNSRM e, até mesmo, de MSRM (tabela 2), o que me permitiu adquirir novos 

conhecimentos associados a outros já consolidados. 

 

Tabela 2 – Formações realizadas durante o estágio curricular. 

Laboratório Tema Duração Data e Local Certificado 

Medinfar 

Consumer 

Health® 

Apresentação do 

HALIBUT® DERMA e 

do novo produto 

NADICLOX® 

2 horas 
9 de março 2018 

Instalações da FC 

Anexo 1 

Anexo 2 

L’oreal 

Paris® 

Apresentação das 

gamas Vichy® e La 

Roche Posay® 

4 horas 

13 de março 2018 

Hotel Meliá – 

Braga  

 

Uriage Eau 

Thermale® 

Apresentação das 

diferentes gamas  
2 hora 

26 de março 2018 

Instalações da FC 
 

Omega 

Pharma® 

Apresentação da 

marca LACTACYD® e 

BIO-OIL® 

2 horas 
6 de abril 2018 

Instalações da FC 
 

Gedeon 

Richter® 

Contraceção e a pele 

– DINOGEST® 
4 horas 

19 de abril 2018 

Hotel Axis – 

Póvoa de Varzim 

Anexo 3 

 

3.9. Aconselhamento farmacêutico 

Sem dúvida que o aconselhamento farmacêutico é a parte mais complicada para um 

estagiário na farmácia comunitária. Apesar da excelente formação teórica transmitida pelo 

curso de Ciências Farmacêuticas, a transição para a parte prática de ser farmacêutico 

constitui um desafio para qualquer estudante. A realidade transmitida nos livros é bastante 

diferente da realidade enfrentada ao balcão da farmácia, pois, apesar do medicamento 

dispensado ser o mesmo, cada pessoa reage de maneira diferente.  

Como tal, o farmacêutico tem um papel crucial na educação para a saúde da população, 

sendo visto como o “descodificador” do medicamento. É ele que, através da comunicação 

clínica adequada, clarifica a ação dos fármacos no organismo, o modo como estes devem ser 

tomados, os possíveis efeitos secundários que podem advir da medicação e comportamentos 

de riscos associados à incorreta adesão à terapêutica. 

A prática leva à perfeição e, por isso, durante o meu estágio procurei observar o 

aconselhamento prestado pelos outros profissionais experientes da FC, de modo a 

aperfeiçoar os meus conhecimentos e a prestar o melhor aconselhamento farmacêutico 

possível.  
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4. Serviços farmacêuticos 

A atividade farmacêutica tem como objetivo central a saúde dos utentes e, para tal, os 

farmacêuticos veem em si a responsabilidade de manter e preservar a saúde e bem-estar do 

doente e do cidadão em geral.11 

Para além de todas as tarefas implícitas em torno do medicamento, o farmacêutico, como 

agente de saúde, tem o dever de educar os seus utentes de forma a promover a saúde. Como 

tal, existem diversas atividades que estão ao alcance do farmacêutico e que podem ser 

executadas na farmácia comunitária, tais como: 

 Administração de primeiros socorros; 

 Administração de medicamentos; 

 Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica; 

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação; 

 Programas de cuidados farmacêuticos; 

 Campanhas de informação; 

 Colaboração em programas de educação para a saúde. 

Recentemente o Ministério da Saúde publicou a primeira alteração à Portaria n.º1429/2007, 

que alargou o leque de serviços prestados pelas farmácias comunitárias incluindo, agora, 

consultas de nutrição, programas de adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e 

de preparação individualizada de medicamentos, assim como programas de educação sobre 

a utilização de dispositivos médicos, realização de testes rápidos para o rastreio de infeções 

por VIH, VHC e VHB, incluindo o aconselhamento pré e pós-teste e a orientação para as 

instituições hospitalares dos casos reativos.12 

A FC, no que diz respeito à prestação de serviços que vão além da dispensa do 

medicamento, está muito bem equipada e preparada para dar aos seus utentes todas as 

ferramentas e análises que eles precisam para saberem como está a sua saúde e como 

acompanhá-la de modo a evitar futuros problemas. Aliás, durante o meu estágio tive a 

oportunidade de realizar muitos dos serviços disponibilizados na FC, o que me permitiu ter 

um maior contacto com os utentes e por em prática os meus conhecimentos de interpretação 

de resultados e aconselhamento farmacêutico adquiridos na faculdade.  

 

4.1. Determinação da pressão arterial 

A medição da pressão arterial dá ao doente hipertenso uma sensação de controlo sobre o 

seu estado de saúde. Na verdade, o doente tem tendência para avaliar os progressos 

alcançados no seu estado de saúde em função dos valores da pressão arterial, o que tem 

vantagens e desvantagens. A automedição da pressão arterial permite complementar (mas 
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não substitui) as medições efetuadas quer na consulta médica, quer na farmácia, havendo, 

nestes casos, um aconselhamento por parte de um profissional de saúde.  

Na FC, a medição da tensão arterial é feita através de um tensiómetro da marca Pic® e, 

de preferência, os valores obtidos são registados num livro de dados fornecido pela farmácia, 

constituindo um diário precioso dos valores da pressão arterial partilhado pelo médico, 

farmacêutico e doente.  

Curiosamente, durante o meu estágio apercebi-me que, o principal motivo pelo qual a maior 

parte das pessoas solicitam este serviço é porque apresentam sintomas inexplicáveis como 

tonturas, fadiga, dor no peito, cefaleias, entre outros.  

 

4.2. Determinação da glicémia  

A determinação da glicemia por punção capilar realizada pelo próprio diabético foi uma 

técnica que surgiu nos anos 70 e que revolucionou os métodos de autovigilância deste tipo 

de doentes. Desde essa data, este método tem sofrido inúmeros avanços tecnológicos desde 

aparelhos de leitura simples e de fácil utilização, até lancetas muito finas de forma a tornar a 

picada cada vez mais indolor.13 A FC disponibiliza aos seus utentes a determinação dos 

valores de glicémia realizada por um profissional da farmácia. 

A última atualização aceite para os doentes diabéticos foi o sistema de medição da glicemia 

sem picada, uma técnica inovadora e extraordinariamente fácil de ser utilizada, que passou a 

ser comparticipada para os diabéticos tipo 1, pelo Estado Português, em 85%, mediante uma 

prescrição médica e que teve início no dia 11 de janeiro de 2018.14 Devido ao facto de ser 

uma tecnologia bastante recente e a explicação do seu funcionamento ainda não ter chegado 

às farmácias, foi elaborado por mim um documento informativo (anexo 4) de duas páginas 

onde são mencionadas as principais características de aplicação e funcionamento do 

aparelho de medição da glicemia, bem como o seu regime de comparticipação. 

 

4.3. Determinação do colesterol total e triglicerídeos  

Um dos principais fatores associados ao risco cardiovascular é a dislipidemia. A FC tem à 

disposição dos utentes testes enzimáticos que permitem determinar os valores de colesterol 

total e triglicerídeos, fazendo um aconselhamento mais personalizado.  

O interessante da execução destes testes é que a maior parte das pessoas pretende saber 

quais são os seus valores, com o intuito de abandonar a terapêutica prescrita pelo médico. 

Estas situações provaram ser uma excelente oportunidade para promover a importância da 

adesão terapêutica.  

 

 

 



14 
 

4.4. Preparação individualizada da medicação  

A FC apresenta o serviço de preparação individualizada da medicação aos seus utentes 

que consiste num sistema de reembalagem sob a forma de blister, com calendarização das 

tomas, tendo como público-alvo os doentes polimedicados. 

Utentes habituais da farmácia, idosos e polimedicados recorrem, de forma semanal ou 

mensal, a este tipo de serviço que tem um custo associado. Todas as semanas tive a 

oportunidade de auxiliar na preparação da medicação destes doentes, tomando consciência 

de que, de facto, a polimedicação é um problema que afeta a maior parte dos idosos, sendo 

um dos maiores impeditivos da adesão à terapêutica.  

 

4.5. Rastreios nutricionais, auditivos e visuais  

A FC em conjunto com profissionais de outras áreas da saúde, tais como, nutricionistas, 

oftalmologistas e audiologistas proporciona serviços semanais ou mensais destas 

especialidades aos seus utentes.  

 

5. VALORMED 

Nos dias de hoje é cada vez mais importante tratar os resíduos perigosos, de forma a 

minimizar o impacto no ambiente. De entre os resíduos perigosos destacam-se os produtos 

farmacêuticos, que têm vindo a contaminar os ecossistemas aquáticos, de forma exponencial, 

nos últimos anos, para além da crescente acumulação de cartonagem e papel 

desnecessário.15   

A fim de consciencializar a população portuguesa para a reciclagem das embalagens e 

medicamentos não usados, surgiu o VALORMED. Criada em 1999, é uma sociedade sem fins 

lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de prazo. Resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias em face da sua consciencialização para a especificidade do 

medicamento enquanto resíduo. Como tal, o farmacêutico tem obrigação, segundo o código 

deontológico, de promover a reciclagem destes produtos farmacêuticos e de sensibilizar a 

população para esta ação ecológica.11 

Apesar da adesão a esta ação não ser de 100%, foi notável a quantidade de pessoas que 

se deslocaram à farmácia para me entregar medicamentos fora do prazo. Relativamente às 

caixas de medicamentos vazias, normalmente, conseguia colocar no VALORMED as 

embalagens de medicamentos que os utentes traziam para solicitar a compra de uma nova.  
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6. Marketing farmacêutico 

A farmácia sempre foi tida na mente do consumidor como um espaço destinado ao 

consumo de produtos que têm como finalidade reestabelecer a saúde e bem-estar da 

população. No entanto, nos dias de hoje isso já não é assim tão linear. As farmácias 

expandiram o seu leque de ofertas, continuando a ser o único espaço destinado à dispensa 

de medicamentos de prescrição médica com preços fixos e bem estipulados pelas indústrias 

farmacêuticas, mas alargaram para outro tipo de produtos e serviços.  

Ao entrarem neste novo mercado, as farmácias depararam-se com uma nova concorrência, 

tanto na competição de preços mais baixos com outras farmácias como com a abertura das 

parafarmácias. Com o aumento da oferta, os consumidores acabam por se dividir e preferir 

os lugares onde têm mais descontos e preços mais acessíveis. 

No entanto, a solução mais viável não é baixar os preços a ponto de não cobrir as próprias 

despesas da farmácia, mas garantir um “valor acrescentado” aos seus serviços prestados. É 

nesta etapa que entra o marketing farmacêutico.  

O marketing farmacêutico reflete-se em pequenas ações que pode mudar a forma como o 

utente vê a farmácia e recebe os serviços disponibilizados por ela. Durante o meu estágio a 

equipa da FC propôs-me a elaboração de um cartaz informativo acerca dos principais serviços 

prestados, de forma a este ser partilhado na rede social da própria farmácia (anexo 5). 

Outras atividades de divulgação que me foram propostas realizar incluíram a 

implementação de um calendário de dias comemorativos, de forma a lembrar a equipa para 

a preparação de certas atividades como por exemplo, a distribuição de gomas no dia dos 

namorados (anexo 6), de flores a todas as mulheres no dia da Mãe (anexo 7), realização de 

um passatempo online com a oferta de um produto cosmético no dia do pai (anexo 8), entre 

outros. Estes pequenos gestos permitem transparecer uma boa imagem da farmácia e 

contribuem para o processo de fidelização dos clientes. Para além disso, a FC proporciona 

certos serviços aos utentes que foram, igualmente, divulgados para atingir o máximo de 

pessoas possíveis (anexo 9).  

Outra forma de fazer com que o cliente volte à farmácia é através do cartão cliente. A FC 

não pertence ao grupo das Farmácias Portuguesas, não apresentando o Cartão Saúda. Em 

contrapartida, distribui pelos seus utentes o seu cartão que permite acumular pontos conforme 

as compras efetuadas, podendo ser gastos na próxima compra. Posto isto, a equipa da FC 

pediu-me para elaborar um cartaz de divulgação das vantagens do cartão de cliente na sua 

rede social (anexo 10), de forma a aumentar a procura na aquisição do cartão e, 

consequentemente, o número de clientes.  

O lado vantajoso da partilha de informação na internet com os utentes é a possibilidade de 

divulgar alterações de horário em épocas festivas, como no Carnaval, feriados, Natal ou 

Páscoa (anexo 11). De forma a notificar os utentes acerca dos dias de serviço da FC, todos 
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os dias de serviço era publicado o cartaz informativo (anexo 12) na página da rede social da 

farmácia.  

Gostaria de realçar que nem todas as atividades foram mencionadas no relatório, uma vez 

que não justifica tornar este tópico demasiado extensivo, e todas as imagens apresentadas 

se encontram na página do Facebook da FC e foram elaboradas por mim, planeadas e 

sugeridas pela equipa da farmácia, durante o estágio.   
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Parte II – Projetos realizados ao longo do estágio curricular 

1. Projeto 1: Rastreio cardiovascular na farmácia 

1.1. Justificação do tema do projeto 

Devido ao envelhecimento da população portuguesa, grande parte do público de uma 

farmácia é constituído por pessoas idosas com uma série de patologias associadas à idade, 

maioritariamente pessoas polimedicadas e que semanalmente se deslocam à farmácia para 

levantar a sua medicação habitual. Dessa medicação fazem parte anti-hipertensores, 

antidislipidémicos e antidiabéticos.  

Durante o meu estágio apercebi-me que no ato de dispensa destes medicamentos é 

questionado muitas vezes aos utentes, se as patologias para as quais eles tomam a 

medicação estão controladas, sendo a resposta inclusiva. A justificação deve-se à escassez 

de recursos e limitações impostas pelo SNS para encurtar custos ao Estado, pois, existem 

análises que os utentes gostariam de realizar com mais frequência, no entanto, os médicos 

de família não prescrevem. Face a esta limitação, a FC apostou na aquisição de equipamentos 

que permitem avaliar parâmetros bioquímicos, como colesterol total, triglicerídeos e glicemia 

de forma fácil e onde o utente obtém o resultando em minutos.  

Apesar desta iniciativa por parte da farmácia, o número de utentes a aderir a este tipo de 

serviço permanece bastante afastado do número de pessoas que precisam de manter estes 

parâmetros controlados e vigiados.  

Posto isto, como estagiária da FC foi-me dada a oportunidade de realizar um rastreio 

cardiovascular gratuito com o objetivo de proporcionar a todos os utentes a análise de 

parâmetros cardiovascular, nomeadamente, determinação da pressão arterial, colesterol total, 

glicemia e respetivo risco cardiovascular (RCV), acompanhado de alternativas não 

farmacológicas, tendo como foco principal a alimentação. 

O rastreio teve início às 9:00h do dia 26 de abril de 2018 (quinta-feira), tendo lugar no largo 

à frente da FC, e terminou às 13:00h. A divulgação foi feita através de um cartaz elaborado 

por mim (anexo 13) via Facebook e nos espaços da FC na semana anterior. 

 

1.2. Doenças Cardiovasculares 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares (DCV) são um grupo de distúrbios que ocorre no coração e nos vasos 

sanguíneos, que resulta da acumulação de depósitos de gordura no interior das artérias, o 

que conduz a uma diminuição da circulação sanguínea nos órgãos.16 

Dados epidemiológicos mais recentes disponibilizados pela Direção Geral de Saúde (DGS) 

mostram que, apesar das DCV serem a principal causa de morte em Portugal, a taxa de 

mortalidade padronizada por doenças do aparelho circulatório tem vindo a diminuir e o 
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consumo de fármacos da área cardiovascular tem vindo a aumentar. A prevenção primária 

das DCV centra-se essencialmente no tratamento dos fatores de riscos tradicionais, os quais 

incluem a hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia.17  

 

1.3. Hipertensão 

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos dos quais apenas 50% estão 

diagnosticados, 25% fazem terapia farmacológica e 11% apresentam a pressão arterial 

efetivamente controlada.18  

A hipertensão define-se por graus baseados nos valores de pressão arterial (tabela 3) 

medidos em pelos menos duas ocasiões diferentes, por profissionais de saúde treinados e 

utilizando um aparelho calibrado e validado.19 

 
Tabela 3 – Classificação da pressão arterial em adultos 18 ou mais anos de idade. Adaptado.19 

Pressão arterial 

sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 

diastólica (mmHg) 
Classificação 

< 120 < 80 Ótima 

120-129 80-84 Normal 

130-139 85-89 Normal-Alta 

140-159 90-99 Hipertensão Grau I 

160-179 100-109 Hipertensão Grau II 

≥ 180 ≥ 110 Hipertensão Grau III 

≥ 140 < 90 Hipertensão Sistólica Isolada 

 

Segundo a Liga Mundial da Hipertensão, cerca de metade da hipertensão resulta de 

hábitos alimentares não saudáveis dos quais 30% estão relacionados com o consumo 

excessivo de sal.20 Apesar de a dose diária de sódio recomendada pela OMS ser inferior a 2 

gramas, 8 em cada 10 idosos portugueses não cumpre com esta recomendação.21 

Existem duas abordagens alimentares para pessoas hipertensas: a dieta DASH (Dietary 

Approaches for Stop Hypertension) e a dieta mediterrânica. Ambas as dietas têm por base a 

ingestão de frutas e legumes, cereais integrais, leguminosas e nozes, no entanto a dieta 

DASH reforça a necessidade da redução da ingestão de sal, enquanto que a dieta 

mediterrânica defende a substituição das gorduras saturadas por óleos vegetais (azeite) que 

melhoram a função endotelial.22 

Os mecanismos pelos quais a função endotelial é melhorada, após o consumo de uma 

dieta mediterrânica, estão, provavelmente, relacionados com o seu perfil favorável de ácidos 

gordos e o  alto teor antioxidante.23 Uma proporção maior de ácidos gordos 

monoinsaturados reduz a suscetibilidade das moléculas de colesterol à oxidação. Os radicais 

livres podem reagir com o óxido nítrico para produzir peroxinitrito, diminuindo seus efeitos 

http://www.mediterraneandietforall.com/seasonal-fruits-and-vegetables-welcome-the-mediterranean-diet/
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vasodilatadores. Os antioxidantes podem inibir os danos dos radicais livres, impedindo o inicio 

e progressão da aterosclerose que resulta na redução da perda da função endotelial. 22  

Ao longo do rastreio tive o cuidado de transmitir todas estas considerações, tendo sido 

transcritas de forma sucinta num folheto informativo (anexo 14) elaborado por mim sobre a 

hipertensão e distribuído a todos os participantes.    

 

1.4. Diabetes  

Em Portugal, a diabetes consegue afetar cerca de um milhão de pessoas, o que constitui 

13% da população, estimando-se que 44% das pessoas com diabetes estejam ainda por 

diagnosticar.24 A diabetes é uma doença crónica bastante comum em Portugal caracterizada 

pela presença de hiperglicemia resultante da alteração dos processos de libertação e ação da 

insulina.25  

De acordo com a sua origem existem três tipos principais de diabetes: diabetes mellitus 

tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e diabetes gestacional.25 

A diabetes mellitus tipo 1 é caracterizada por uma deficiência absoluta de insulina 

resultante da destruição autoimune das células β do pâncreas, apresentando uma prevalência 

de 5 a 10% na população diabética.26 

A diabetes mellitus tipo 2 é o tipo de diabetes mais comum (90%), que tem como origem 

uma série de fatores de risco (tabela 4) que, numa fase inicial, não causa sintomas, mas com 

o passar dos anos e após a instalação da doença se manifesta por sintomas típicos de 

hiperglicemia (tabela 4).27 

Por último, a diabetes gestacional é definida como um subtipo de intolerância aos hidratos 

de carbono diagnosticado ou detetado pela primeira vez durante a gravidez.28 

 

Tabela 4 – Fatores de risco e sintomas associados a diabetes mellitus tipo 2. Adaptado.25 

Fatores de risco Sintomas de hiperglicemia 

 História familiar  

 Idade  

 Sedentarismo  

 Hipertensão 

 Excesso de peso e obesidade  

 Mulheres que tiveram filhos com 

peso superior a 4 kg à nascença 

 Poliúria  

 Polidipsia  

 Polifagia  

 Xerostomia 

 Fadiga 

 Perda de peso inexplicável 

 Visão turva 

 

Muitas vezes, o doente não consegue diferenciar os sintomas e a diabetes só é detetada 

nas análises de rotina, sendo diagnosticada quando:29 

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; ou 

 Sintomas clássicos associados a uma glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; ou 
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 Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral com 75g de 

glicose; ou 

 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 

Apesar de ser uma doença crónica, a diabetes pode ser evitada através de adoção de 

estilos de vidas saudáveis. Segundo a American College of Sports Medicine, a prática de 

pelos menos 150 minutos de exercício físico por semana estimula a produção de insulina que 

facilita o transporte de glucose para as células, diminuindo a sua concentração na corrente 

sanguínea (abordagem detalhada no ponto 2.4.).30  

Um dos maiores prazeres da vida de qualquer pessoa é comer bem. O diagnóstico da 

diabetes não deve ser visto como uma sentença, pois pessoas com diabetes têm as mesmas 

necessidades nutricionais que qualquer pessoa não diagnosticada, o truque está em aprender 

a gerir as próprias refeições.31 

A pedido de muitos utentes diabéticos da FC, fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre 

algumas estratégias alimentares úteis para baixar a glicemia. Segundo a American Diabetes 

Association, os níveis de glucose são bastante afetados pelos hidratos de carbono, por isso 

uma estratégia eficaz e que pode ser aplicada a qualquer diabético é a contagem do índice 

glicémico (IG) dos alimentos.31 O IG mede a forma como os hidratos carbonos presentes nos 

alimentos podem aumentar a quantidade de glucose no sangue. Assim, um alimento com IG 

alto provoca um aumento mais acentuado da glucose no sangue do que um alimento com IG 

médio ou baixo.32 

Ao longo do rastreio bem como no folheto elaborado por mim e distribuído aos utentes 

(anexo 15), foram apresentadas algumas soluções de alimentos e alternativas de refeições 

variadas constituídas por alimentos de baixo IG, com o objetivo controlar os níveis de glucose 

no sangue e evitar complicações a longo prazo.  

 

1.5. Hipercolesterolemia  

O colesterol, produzido essencialmente no fígado, é uma substância gorda fundamental 

para o correto funcionamento do organismo (produção de vitamina D, ácidos biliares e certas 

hormonas), mas que em excesso no sangue pode aumentar o risco de DCV.33 

Existem dois tipos principais de colesterol: a lipoproteína de alta densidade (HDL) e a 

lipoproteína de baixa densidade (LDL). A HDL é a partícula responsável pelo transporte de 

pequenas porções de colesterol dos tecidos para o fígado, sendo vulgarmente designada por 

“bom colesterol”. A LDL, por sua vez, transporta grandes quantidades de colesterol do fígado 

para os órgãos. Quando em excesso, há uma acumulação do colesterol nas paredes dos 

vasos sanguíneos, desencadeando processos inflamatórios. É, por isso, designada de “mau 

colesterol”.33 



21 
 

Estima-se que cerca de dois terços da população adulta portuguesa tem o colesterol 

elevado.34 É necessário informar a população acerca da importância de manter os níveis de 

lípidos controlados (tabela 5) e a adoção de hábitos saudáveis.33 

 

Tabela 5 – Valores ideais de LDL, HDL e CT com e sem fatores de risco cardiovasculares associados. 

Adaptado.34 

 Sem fatores de risco Fatores de risco associados 

LDL < 115 mg/dL < 100 mg/dL 

HDL 
> 35 mg/dL (homem) 

> 45 mg/dL (mulher) 
> 40 mg/dL 

Colesterol total (CT) < 190 mg/dL < 175 mg/dL 

 

No que toca a alimentação, existe uma grande controvérsia acerca da relação entre o 

colesterol ingerido na dieta e a alteração do perfil lipídico. No entanto, fortes evidências 

científicas provam que os diferentes tipos de gordura influenciam de forma distinta o perfil 

lipídico do indivíduo (tabela 6). Mais importante que a quantidade é o tipo de gordura 

ingerida.35 

 

Tabela 6 – Influência dos diferentes tipos de gordura presente nos alimentos no perfil lipídico do 

indivíduo. Adaptado.35 

Tipo de gordura Alimentos Efeitos perfil lipídico 
Efeitos 

cardíacos 

Ácidos gordos 

saturados 

Gordura de origem animal, 

óleo de palma e coco 

Aumenta o LDL 

Aumenta a relação CT/HDL 
Prejudicial 

Ácidos gordos 

polinsaturados  

Ω-6 

Óleos vegetais, frutos 

oleaginosos, cereais 

integrais, sementes 

Reduz LDL 

Reduz relação CT/HDL 
Protetor 

Ácidos gordos 

polinsaturados  

Ω-3 

Óleo de fígado de peixe e 

hortícolas de cor verde 

escura 

Ação anti-inflamatória 

Aumenta HDL 
Protetor 

Ácidos gordos 

monoinsaturados 

Óleo de amendoim, frutos 

oleaginosos (amêndoas, 

nozes, amendoim, avelã) 

Reduz o CT e LDL 

Aumenta HDL 
Protetor 

Ácidos gordos 

trans 

Óleos vegetais 

hidrogenados 

Aumento do CT e LDL 

Redução do HDL 

Ação inflamatória 

Redução da lipoproteína (a) 

Prejudicial 

 

Uma dieta saudável deve incluir os alimentos ricos em ácidos gordos monoinsaturados e 

polinsaturados Ω-6 e Ω-3, uma vez que diminuem os níveis de LDL, aumentam os níveis de 
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HDL e apresentam uma ação cardioprotetora importante. Em contrapartida, devem ser 

evitadas as gorduras animais e óleos hidrogenados ricos em ácidos gordos saturados e trans, 

contribuindo para o aumento das partículas LDL.35  

Estes conselhos alimentares foram referidos ao longo do rastreio cardiovascular, tendo 

sido incluídos no folheto informativo (anexo 16) elaborado por mim relativo ao colesterol.  

 

1.6. Avaliação do risco cardiovascular 

O risco de desenvolver um evento cardiovascular advém da ação sinérgica de múltiplos 

fatores de risco. Assim, o RCV global é calculado a partir da presença e interação de todos 

os fatores de risco presentes no indivíduo com idade compreendida entre os 40 e os 65 anos, 

utilizando a escala SCORE (Sistymatic Coronary Risk Evaluation). Esta escala (anexo 17) 

avalia o risco absoluto de desenvolver um evento cardíaco fatal nos próximos 10 anos.36,37   

Através da interpolação dos dados do utente é possível determinar o RCV em que ele se 

insere (anexo 18). Os indivíduos com doença cardiovascular documentada, bem como 

indivíduos com diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 ou doença renal grave, são considerados de 

muito alto risco, sendo necessário um tratamento intensivo de todos os fatores de risco.  

Nestes indivíduos a avaliação SCORE não é feita com o objetivo de determinar o grau de 

risco, mas para avaliar o benefício das terapêuticas utilizadas.37 

 

1.7. Análise de resultados   

Os dados do rastreio foram transpostos para uma tabela presente no anexo 19. O público-

alvo desta atividade foram pessoas idosas, pois apesar das idades estarem compreendidas 

entre os 22 e os 84 anos (gráfico 1 do anexo 20), a idade média dos 32 participantes rondou 

os 64 anos, sendo a percentagem de mulheres superior à dos homens, 59 e 41%, 

respetivamente (gráfico 2 do anexo 20). 

 

1.7.1. Avaliação da pressão arterial  

A pressão arterial foi o primeiro parâmetro a ser avaliados aos 32 utentes, recorrendo a um 

tensiómetro da marca Pic® cedido pela FC. Pela análise estatística (gráfico 3 do anexo 20) 

apercebi-me que mais de metade (81,3%) da população apresentava uma pressão arterial 

dentro dos valores considerados normais (ótima, normal e normal-alta), o que pode ser 

explicado pelo facto de a maior parte das pessoas avaliadas tomarem anti-hipertensores, 

refletindo uma boa adesão à terapêutica. No entanto, 12,5% das pessoas apresentavam 

hipertensão de grau I e 6,3% hipertensão sistólica isolada.  

Em todos os casos foi feito um apelo aos cuidados com a alimentação, principalmente com 

o sal. Nas situações em que a pressão arterial ultrapassou o limite recomendado, a maior das 
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pessoas já faziam terapia farmacológica, portanto a minha abordagem foi na tentativa de 

perceber o que poderia estar a ser feito mal para não haver melhorias. 

O esquecimento e a troca dos fármacos devido à polimedicação são os principais motivos 

apontados pelas pessoas com a pressão arterial descontrolada. Achei por bem aconselhar a 

medição regular na farmácia ou em casa e, caso os valores continuassem descontrolados, o 

melhor seria consultar o médico, pois a dose ou a substância ativa poderia já não ser a ideal 

para controlar a sua pressão arterial. 

 

1.7.2. Avaliação da glicemia  

O segundo parâmetro avaliado foram os valores de glicemia. Neste caso, tive o cuidado de 

me informar se a pessoa estava em jejum ou se já tinha passado pelo menos duas horas do 

pequeno-almoço, explicando que a ingestão de alimentos provoca um aumento dos níveis de 

glucose no sangue e só após as duas horas é que os valores de glicemia normalizam. A 

determinação da glicemia aos 32 participantes foi feita utilizando um glucómetro da marca 

Element® disponibilizado pela FC.  

Através do gráfico 4 do anexo 20 é possível constatar que não houveram casos de 

hipoglicemia (glicemia < 70 mg/dL) e 34,4% da população encontrava-se dentro dos valores 

normais.  

Dos indivíduos, cuja glicemia se inseria nos valores entres os 110 e os 140 mg/dL, a maior 

parte estava na situação das duas horas após a refeição, o que pode indicar que 

provavelmente ainda não tinha passado o tempo suficiente para que os valores de glucose 

sanguínea normalizassem. Cerca de 15% da população apresentou hiperglicemia, 

conduzindo a um aconselhamento mais focado para a importância da adesão à terapêutica.  

Muito dos utentes eram diabéticos diagnósticos pelo médico e, como tal, mostrou-se 

bastante útil a explicação do IG dos alimentos, de forma a obter um maior controlo da doença 

através da alimentação.  

 

1.7.3. Avaliação do colesterol total 

A última etapa do rastreio passou pela determinação do valor do colesterol total, o qual foi 

possível através do aparelho Accutrend Plus Roche®. A avaliação deste parâmetro não 

implica que a pessoa esteja em jejum, sendo possível determinar em qualquer altura do dia.  

Segundo o gráfico 5 do anexo 20, mais de metade dos 32 participantes apresentavam um 

colesterol total dentro do valor recomendado (< 190 mg/dL), sendo que 34,4% apresentavam 

hipercolesterolemia.  

Nem todas as pessoas faziam terapia farmacológica, o que revelou cuidados na 

alimentação, nomeadamente, nas gorduras que a população em geral encara como sendo 
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bastante prejudicial. Nos casos de hipercolesterolemia houve um incentivo para a mudança 

do estilo de vida através da alteração da alimentação e da prática de exercício físico.  

 

1.7.4. Avaliação do risco cardiovascular  

Um dos objetivos do rastreio cardiovascular realizado era a determinação do RCV de forma 

a demonstrar às pessoas que todos os parâmetros avaliados anteriormente estavam 

interligados. No entanto, não foi possível determinar o risco de todos os participantes, uma 

vez que grande parte destes apresentavam idade inferior a 40 ou superior a 65 anos.  

Dos 32 participantes apenas foi possível determinar o RCV de 10 indivíduos. O RCV 

moderado foi o mais prevalente, com 5 pessoas, seguido do RCV baixo, com 4 pessoas, e 

apenas 1 pessoa apresentou RCV alto.  

É importante referir que as abordagens alimentares foram semelhantes para todos os 

casos, incidindo nos parâmetros cujos os valores estavam descontrolados. O sistema de 

cores da tabela SCORE é uma ferramenta muito útil com um impacto significativo no doente, 

aumentando a sua perceção para o risco.  

 

1.8. Conclusão do projeto 

A atividade realizada teve um impacto positivo nos utentes que puderam participar, 

cumprindo com os objetivos estabelecidos uma vez que o público-alvo se restringiu, 

essencialmente, a pessoas idosas, polimedicadas e com múltiplos fatores de risco 

associados. Com esta iniciativa foi possível proporcionar uma análise de diferentes 

parâmetros bioquímicos acompanhado de um aconselhamento farmacêutico personalizado.  

Ao longo do rastreio foi-me apercebendo que, de facto, a falta de informação acerca de 

alternativas não farmacológicas, mais concretamente hábitos alimentares saudáveis, é um 

problema nestas faixas etárias.  

Uma possível forma de contornar este problema seria através de consultas de nutrição a 

todas as pessoas com determinadas patologias clínicas, por exemplo é fundamental para um 

diabético perceber e reconhecer o IG dos alimentos a fim de evitar complicações e manter os 

níveis de glicemia adequados.  

No entanto, um aspeto positivo que pode ser retirado deste rastreio é a boa adesão à 

terapêutica dos doentes polimedicados que participaram na atividade. Apesar do diagnóstico 

clínico e da medicação dispensada, os parâmetros analisados da maior parte dos 

participantes encontravam-se dentro dos valores normais de referência, sendo possível 

deduzir a existência de uma boa adesão da terapêutica por parte dos mesmos. 
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2. Projeto 2: Rastreio nutricional, cardiovascular e intestinal no ginásio  

2.1. Justificação do tema do projeto  

A prática de exercício físico está associada a inúmeros benefícios no sistema respiratório 

e circulatório, fortalecimento dos músculos, regulação do trânsito intestinal, perda de peso e 

diminuição do colesterol. Assim, a atividade física (AF) faz parte da terapia não farmacológica 

de muitas patologias.38 

Ter uma vida fit está cada vez mais em voga, verificando-se um aumento exponencial do 

público jovem nos espaços dedicados à prática de exercício físico. Nestes espaços, para além 

da presença de equipamentos adaptados a cada exercício, existe uma equipa de profissionais 

especializados que avaliam de forma regular a evolução física de cada indivíduo. A maior 

parte dos ginásios disponibilizam, ainda, consultas de nutrição, o que permite aliar a boa 

alimentação com a prática de exercício.  

Ser saudável não significa estar bem apenas fisicamente. Existem diversos parâmetros 

bioquímicos que podem não manifestar sintomas, mas com o passar do tempo e com a idade 

têm tendência a agravar-se, culminando no aparecimento de patologias crónicas.38 

Como farmacêutica e adepta desta nova tendência dos ginásios, propus à FC a realização 

de um rastreio nutricional, cardiovascular e intestinal num ginásio de Barcelos, o JustFit. Esta 

atividade teve como objetivo avaliar diferentes parâmetros numa população jovem e 

fisicamente ativa.  

Para tal, procedeu-se à sua divulgação através de um cartaz elaborado por mim (anexo 

21) tanto nas redes sociais como nos espaços físicos da FC e do próprio ginásio. Para além 

disso, uma vez que o público-alvo se restringiu a clientes jovens do ginásio, a abordagem de 

medidas não farmacológicas teve por base a AF e a forma como os diferentes tipos de 

exercícios podem influenciar os diferentes parâmetros avaliados.   

A iniciativa decorreu no dia 9 de maio de 2018 (quarta-feira) das 9:30h às 11:30h e das 

16:30h às 18:30h com o intuito de atingir o máximo de pessoas possível.  

 

2.2. Excesso de peso e obesidade  

Segunda a OMS, o excesso de peso e a obesidade resultam da acumulação anormal ou 

excessiva de gordura que pode ser prejudicial para a saúde.39 

O índice de massa corporal (IMC) é um índice simples que relaciona o peso com a altura 

da pessoa, sendo comumente usado para classificar o sobrepeso e obesidade em adultos 

(tabela 7). O IMC traduz-se pela equação: IMC = Peso (Kg)/Altura (m)2.40 
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Tabela 7 – Classificação internacional de baixo peso, peso normal, excesso de peso e obesidade de 

acordo com o valor do IMC. Adaptado.39 

Classificação IMC 

Baixo peso > 18,5 

Peso normal 18,5-24,9 

Excesso de peso 25-29,9 

Obesidade ≥ 30 

O perímetro abdominal (PA) é um indicador de saúde capaz de prever o aparecimento de 

algumas doenças metabólicas (diabetes, hipertensão, obesidade e hipercolesterolemia) e que 

corresponde à medição da circunferência da cintura (tabela 8). A distribuição da gordura é 

importante no indivíduo obeso, diferindo entre homens e mulheres. No homem, a gordura 

acumula-se na zona abdominal ou visceral, denominando-se obesidade andróide. Em 

contrapartida, na mulher há acumulação da gordura na zona glútea e nas coxas, designando-

se obesidade ginóide.40 

 

Tabela 8 – Risco de desenvolver complicações metabólicas de acordo com os valores do PA. 

Adaptado.39 

Complicações metabólicas Homem Mulher 

Baixo risco  ≤ 80 cm ≤ 94 cm 

Risco aumentado  > 80 cm > 94 cm 

Risco muito aumentado  > 88 cm > 102 cm 

 

A prevalência mundial da obesidade quase que triplicou entre 1975 e 2016. Em 2016, mais 

de 1,9 mil milhões de adultos apresentavam excesso de peso, dos quais 650 milhões eram 

obesos.41 Em Portugal, quase metade da população apresenta excesso de peso e perto de 

um milhão de adultos sofre de obesidade.40 

A obesidade e excesso de peso tem como principal causa o desequilíbrio energético entre 

as calorias consumidas e as calorias gastas. O tecido adiposo tem sido reconhecido como um 

órgão endócrino ativo, sendo o principal local de armazenamento de energia em excesso sob 

a forma de triglicerídeos. Uma desregulação dos adipócitos pode contribuir para o 

desenvolvimento de várias doenças metabólicas e inflamatórias. Devido à sua função 

endócrina, o tecido adiposo liberta inúmeras adipocinas que estão envolvidas na homeostasia 

energética e na inflamação.42 

Uma das grandes consequências da obesidade é a resistência à insulina. O tecido adiposo 

é um dos tecidos responsivos à insulina, e a insulina estimula o armazenamento de 

triglicerídeos no tecido adiposo por múltiplos mecanismos. No estado obeso ocorre uma 

libertação descontrolada de ácidos gordos livres e adipocinas o que leva a uma sinalização 

anormal da insulina.42 
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A obesidade também está associada à dislipidemia. A dislipidemia corresponde a uma 

quantidade anormal de lípidos estando diretamente associada às DCV. Na obesidade ocorre 

a libertação exagerada de ácidos gordos do tecido adiposo, causando o aumento do fluxo 

desses ácidos gordos para o fígado com consequente síntese de lipoproteínas de densidade 

muito baixa (VLDL). Muitas moléculas inflamatórias (TNF-α, IL-6 e IL-1) produzidas pelo tecido 

adiposo também contribuem para a dislipidemia.42 

Inúmeros estudos provaram que a AF é capaz de modular positivamente a biogénese 

mitocondrial, oxidação dos ácidos gordos, sensibilidade à insulina e função endotelial. Para 

além disso, a contração dos músculos durante o exercício estimula a produção de citocinas 

com ação anti-inflamatória.38 

 

2.3. Pressão arterial e o exercício físico  

Referimo-nos a hipertensão quando os valores da pressão sistólica e diastólica são 

superiores a 140 e 90 mmHg, respetivamente, como referido no ponto 1. 3.. 

A AF desperta uma ação anti-inflamatória através do sistema nervoso simpático e do eixo 

hipotálamo-pituitário-adrenal, exercendo um efeito direto na pressão arterial.43  

Numa primeira fase, o exercício físico por mecanismos neuro-hormonais e hidrostáticos 

aumenta o volume sistólico e a frequência cardíaca, o que culmina no aumento e redistribuição 

do débito cardíaco, visando manter a perfusão dos músculos (resposta aguda do exercício).43 

Nas 22 horas seguintes, após a cessação do exercício físico, surge uma resposta 

hipotensa causada pela inibição da atividade simpática (noradrenalina) e pela redução da 

angiotensina II, culminando na diminuição da resistência vascular periférica (resposta pós-

exercício). A hipotensão é igualmente influenciada pelo efeito vasodilatador das 

prostaglandinas e do óxido nítrico produzido durante o exercício físico.43 

A prática contínua de AF provoca alterações neuroendócrinas, imunitárias e vasculares, 

levando à diminuição dos níveis de citocinas inflamatórias (resposta crónica do exercício). 

Este último ponto é de extrema importância quando comparado com a medicação que reduz 

a pressão arterial com eficácia limitada ao nível da inflamação.43 

A prescrição de exercício em indivíduos hipertensos (tabela 9) deve ser individualizada, 

adaptando o tipo, frequência, intensidade e duração do exercício a cada pessoa. Antes de 

iniciar qualquer plano de treino, os indivíduos com hipertensão de grau 2 especialmente 

aqueles com pressão arterial sistólica superior a 180 mmHg devem realizar um exame de 

aptidão médico-desportista.44 
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Tabela 9 – Prescrição de exercício recomendada para o tratamento da hipertensão. Adaptado.45 

Tipo 

Exercícios rítmicos, aeróbicos envolvendo os principais grupos 

musculares (andar, correr, ciclismo, natação) são uma estratégia de 

sucesso na redução da pressão arterial (5-15 mmHg). 

Frequência 
150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade 

vigorosa por semana. 

Intensidade 
Intensidades inferiores a 70% da capacidade aeróbica de reservas 

(VO2 Reserva) produzem um efeito hipotensor mais marcado. 

Duração Exercício contínuo com duração entre 30 a 60 minutos por sessão. 

 

2.4. Glicemia e o exercício físico  

Como referido no ponto 1.4. a diabetes é uma doença crónica bastante frequente em 

Portugal. Segundo a American Diabetes Association, a prática de exercícios aeróbicos 

aumenta até cinco vezes a captação da glucose por parte do músculo através de mecanismos 

insulino-independentes que se mantém, pelo menos, durante 24 horas após a cessação da 

AF de curta duração.46  

Os hidratos de carbono ingeridos na dieta são armazenados no organismo sob a forma de 

glicogénio hepático e muscular, no fígado e no músculo, respetivamente. O “combustível” dos 

músculos durante a AF varia de acordo com a intensidade e duração do exercício. Com o 

aumento da intensidade do exercício, há um maior consumo dos hidratos de carbono 

disponíveis no músculo e na corrente sanguínea.  

Numa primeira fase, um dos principais “combustíveis” do músculo é o glicogénio. À medida 

que as reservas de glicogénio se esgotam, os músculos aumentam a captação de glucose no 

sangue e de ácidos gordos libertados pelo tecido adiposo. Assim, as reservas lipídicas 

intramusculares são utilizadas durante AF de longa duração.30 

Durante o exercício, as contrações musculares estimulam a captação de glucose da 

corrente sanguínea. O transporte de glucose para o músculo é realizado pela proteína GLUT4 

através da via de sinalização ativada pela insulina. Este transporte encontra-se, geralmente, 

afetado em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. A execução de exercícios aeróbicos e de 

resistência aumentam a quantidade de GLUT4 disponível para a captação da glucose da 

corrente sanguínea.30 

Em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, a execução de exercício de intensidade 

moderada faz com que o aumento da captação de glucose pelos músculos seja maior do que 

a quantidade de glucose produzida a nível hepático, resultando numa diminuição da glucose 

sanguínea. Ao mesmo tempo os níveis de insulina diminuem, fazendo com que o risco de 

hipoglicemia em indivíduos que não usam insulinoterapia seja mínimo. No caso dos indivíduos 
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que fazem insulinoterapia é aconselhado o consumo de 5 a 30 gramas de hidratos de carbono 

após a execução de uma AF exaustiva, a fim de reduzir o risco de hipoglicemia.30  

A execução de um exercício aeróbico de forma vigorosa produz um aumento abrupto nos 

níveis de catecolaminas. As catecolaminas estimulam a produção de glucose, proporcionando 

uma situação de hiperglicemia que pode persistir até 1-2 horas após o momento de cessação 

do exercício.30 

Devido a estas oscilações na glicemia em indivíduos diabéticos, a American College of 

Sport Medicine elaborou um exame de aptidão médico-desportista para a pessoa com fatores 

de risco associados a DCV que pretende iniciar a prática de exercício, como é o caso dos 

indivíduos diabéticos.44 

 
2.5. Saúde intestinal  

O bolo fecal é constituído por água, correspondendo a 75% do volume das fezes, bactérias 

que são responsáveis pela fermentação dos alimentos e causam gases e mau odor, e 

compostos não digeridos como a fibra, o sal, grãos não mastigados, celulose e muco 

intestinal. A caracterização das fezes é uma ferramenta bastante útil, uma vez que existe uma 

relação entre os hábitos alimentares e os hábitos intestinais e, consequente, a forma das 

fezes.47 

Existem inúmeras doenças que se manifestam através das fezes e, como tal, não deve ser 

menosprezada qualquer alteração que ocorra. Defecar é um ato individual e ter um trânsito 

intestinal normal implica evacuar três vezes por dia a quatro vezes por semana.47 

A Escala de Bristol para Consistência das Fezes (EBCF) foi desenvolvida e validada com 

o objetivo de avaliar de forma descritiva o conteúdo fecal, utilizando a representação de sete 

tipos de fezes, de acordo com a sua forma e consistência como mostra a figura 1. É utilizada 

pelos profissionais de saúde tanto para a caracterização de aspetos fisiológicos dos pacientes 

como para o diagnóstico e acompanhamento de doenças que envolvam alteração do trânsito 

intestinal.48 A apesar da sua utilidade, a EBCF não se encontra validada em Portugal como 

método oficial de diagnóstico.  



30 
 

 

Figura 1 - Escala de Bristol para Consistência das Fezes. Retirado48 

 

A adoção de uma alimentação equilibrada, rica em fibras e a ingestão diária de 1,5 a 2 

litros de água, pode melhorar o trânsito intestinal e diminuir a necessidade de laxantes. As 

fibras alimentares são resistentes à hidrólise enzimática no intestino delgado, passando para 

o cólon onde retêm água e adicionam volume às fezes, reduzindo o tempo do trânsito 

intestinal.  

Em relação à prática de AF, é sabido que os exercícios físicos aeróbicos promovem a 

motilidade intestinal e esvaziamento gástrico, útil nos casos de obstipação. No entanto, o 

mecanismo pelo qual a AF afeta a motilidade intestinal permanece indefinido.49 

 

2.6. Análise dos resultados  

Os resultados obtidos foram compilados numa tabela (anexo 22) para posterior análise 

estatística. A atividade realizada no ginásio JustFit contou com a participação de 27 utentes 

com idades compreendidas entre 17 e 48 anos (gráfico 6 do anexo 24), sendo a idade média 

27 anos e mais de metade dos participantes do sexo feminino (gráfico 7 do anexo 24).  

A avaliação foi dividida em quarto partes: avaliação nutricional, da pressão arterial, da 

glicemia e da saúde intestinal. É de referir que o planeamento desta avaliação foi feito em 

conjunto com uma estagiária de Ciências da Nutrição da Universidade Fernando Pessoa, 

ficando encarregue do plano alimentar para cada um dos parâmetros analisados. Como 
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estagiária de Ciências Farmacêuticas, fiquei responsável pela realização dos testes, 

interpretação dos valores obtidos e pela explicação dos benefícios e importância da prática 

de hábitos saudáveis. Todos estes pontos foram resumidos num panfleto informativo (anexo 

23) elaborado por mim e pela minha colega de Ciências da Nutrição e distribuído por todos os 

participantes.  

 

2.6.1. Avaliação nutricional 

Numa primeira fase procedeu-se à determinação do peso, recorrendo a uma balança de 

bioimpedância e da altura. Os resultados obtidos no gráfico 8 do anexo 24 mostram que dos 

27 participantes cerca de 77,8% apresentava um peso normal para a sua estatura, 18,5% 

encontravam-se em excesso de peso e 3,7% apresentava obesidade. 

Um segundo indicador de excesso de peso e obesidade é o PA. É possível constatar 

(gráfico 9 do anexo 24) que cerca de 89% dos homens apresentam um baixo risco de vir a 

desenvolver complicações metabólicas. Em contrapartida, no público feminino esta 

percentagem não foi tão elevada (gráfico 10 do anexo 24), sendo que apenas 52,6% das 

mulheres tinham um PA inferior ou igual a 80 cm, cerca de 25% das mulheres apresentavam 

um elevado risco de vir a desenvolver complicações metabólicas e cerca de 15% 

apresentavam um risco muito elevado. 

 

2.6.2. Avaliação da pressão arterial 

A pressão arterial foi medida com recurso a um tensiómetro clássico da marca Pic®. 

Mediante os valores obtidos, os 27 indivíduos foram agrupados de acordo com classificação 

oficial da DGS. Os resultados obtidos (gráfico 11 do anexo 24) mostram a presença de uma 

população jovem, maioritariamente (63%) com uma pressão arterial classificada como ótima.  

Uma das questões mais abordadas durante o rastreio foi o mecanismo pelo qual o exercício 

interage com a pressão arterial, pois a maioria das pessoas não entende como pode surgir 

uma resposta hipotensa imediatamente após o exercício e como é que, sendo a AF uma forma 

de aumentar o ritmo cardíaco, pode ter um efeito anti-hipertensor. Para responder a estas 

questões baseei-me na pesquisa bibliográfica referida no ponto 2.3., tendo recebido um 

feedback positivo por parte das pessoas. 

  

2.6.3. Avaliação da glicemia 

Os valores de glicemia foram determinados por punção capilar, utilizando um glucómetro 

da marca Element® Neo disponibilizado pela FC. Para a determinação da glicemia foi pedido 

aos clientes do ginásio que comparecessem ao local em jejum ou duas horas após uma 

refeição ligeira, de modo a não inflacionar os resultados.  
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No gráfico 12 do anexo 24 podemos observar que cerca de 88% da população avaliada 

apresentava um valor de glicémia compreendida entre os 70 e 109 mg/dL, considerada 

normal.  

Dos 27 indivíduos nenhum apresentava o diagnóstico de diabetes, sendo que, os 

indivíduos que apresentaram valores de glicémia superiores a 110 mg/dL tinham ingerido 

alimentos há, pelo menos, duas horas, sendo o valor de referência nestes casos menos que 

140 mg/dL.  

 

2.6.4. Avaliação da saúde intestinal 

Apesar de ser uma população jovem, reparei que o tema da saúde intestinal proporcionou 

algum desconforto por parte das pessoas, mas isso não significa que as pessoas não estejam 

recetivas a recomendações e informações acerca do trânsito intestinal.  

A avaliação da saúde intestinal teve por base a EBCF, onde era pedido ao utente que 

observasse as imagens, lesse as descrições e descobrisse qual seria o seu tipo de fezes.  

Através do gráfico 13 do anexo 24 podemos constatar que, apesar de ser uma população 

jovem, grande parte dos participantes apresenta uma tendência para os primeiros quatro 

tipos. O tipo 4 corresponde ao trânsito intestinal normal, sendo que, quando mais próximo do 

tipo 1, maior é a probabilidade de ter obstipação. Por outro lado, durante o aconselhamento 

de medidas não farmacológicas que permitem regular o trânsito intestinal apercebi-me, que a 

maior parte das pessoas não sabiam que o ideal é conseguir defecar três vezes por dia a 

quatro vezes por semana. 

Os laxantes são um grupo de fármacos que apresenta um volume de vendas elevado nas 

farmácias. Durante o meu estágio dei conta do número avultado de prescrições de laxantes 

com o objetivo de preparar para a realização de exames de colonoscopias. Estas prescrições 

advinham de utentes na faixa dos 50 anos, idade na qual a probabilidade de desenvolver 

cancro colo-retal é muito elevada.  Foi explicado, ao longo do rastreio, que a adoção de 

hábitos saudáveis e a prática de AF é um meio de prevenção de inúmeras patologias, 

incluindo doenças gastrointestinais, sendo fundamental a deteção precoce do problema.  

 

2.7. Conclusão do projeto 

O presente projeto permitiu levar a atividade farmacêutica para lá dos espaços físicos da 

farmácia comunitária. O facto de o rastreio ter ocorrido num espaço de AF e lazer permitiu 

aliar os parâmetros bioquímicos com a prática de exercício regular e controlado que estes 

locais proporcionam aos seus clientes.  

A atividade obteve um feedback bastante positivo por parte dos participantes que 

aproveitaram para determinar alguns parâmetros que até então eram desconhecidos e 
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puderam expor algumas dúvidas acerca da alimentação e prática de diferentes tipos de 

exercícios executados no ginásio e a sua influência com esses parâmetros.  

Devido ao fato de a maior parte dos participantes serem jovens adultos adeptos do 

desporto e exercício físico, o espectável coincidiu com o obtido, isto é, grande parte das 

pessoas encontravam-se dentro dos valores de referência recomendados.  

O tema que suscitou algumas dúvidas e surpresas, foi a avaliação da saúde intestinal 

através da EBCF. O facto de ser uma avaliação pouco comum em Portugal, a sua aceitação 

e interpretação demonstrou-se bastante útil por parte das pessoas, as quais receberam as 

posteriores recomendações de forma mais atenta e consciente. Para além disso, o tema do 

trânsito intestinal continua a ser um pouco tabu, tendo esta atividade servido como 

esclarecimento de dúvidas acerca da influência da AF e a alimentação na saúde intestinal.    
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3. Projeto 3: Formação “cuidados a ter ao sol” no infantário  

3.1. Justificação do tema do projeto 

A fotoproteção da criança é uma preocupação de saúde pública. Diversos estudos têm 

vindo a documentar o facto de haver cerca do dobro da probabilidade de ter um melanoma 

se, durante a infância, tiver havido uma ou mais queimaduras solares graves. Isto explica o 

interesse em fazer incidir a educação para a saúde no âmbito da fotoproteção nas faixas 

etárias dos cinco e seis anos.50  

Tanto a OMS como American Association of Heath Education apoiam o desenvolvimento 

de escolas de formação para professores, na tentativa de aumentar a sua formação 

relativamente à educação para a saúde dos seus alunos.51 

A época balnear em Portugal inicia-se, normalmente, em maio e prolonga-se até julho e, 

como é habitual, todos os anos os infantários proporcionam às crianças deslocações até à 

praia. Por este motivo, a FC com o apoio da marca Uriage® possibilitaram-me a realização 

de uma formação sobre os “cuidados com o sol” aos meninos do Infantário Rainha Santa 

Isabel em Barcelos, de forma a alertar as crianças para os perigos iminentes do sol e de como 

se podem proteger na praia. A formação ocorreu na manhã de 11 de maio de 2018 (sexta-

feira) nos espaços do infantário, tendo como público-alvo crianças dos cinco aos seis anos.  

 

3.2. Radiação solar e a pele 

A radiação solar ultravioleta (UV) encontra-se dividida em três categorias: radiação UVC, 

UVB e UVA. A radiação UVC (100-280 nm) é a menos nociva, pois é absorvida pela camada 

de ozono antes de atingir a superfície terrestre. A radiação UVB (280-320 nm) é a principal 

responsável pela produção de vitamina D e melanina, penetrando apenas nas camadas mais 

superficiais da pele. No entanto, o excesso de radiação UVB leva ao aparecimento do eritema 

solar e, consequentemente, do cancro. A radiação UVA (320-400 nm) penetra profundamente 

na derme, sendo a principal responsável pelo envelhecimento prematuro da pele.52 

 

3.3. Incidência de melanoma  

O melanoma é o tipo de cancro da pele mais grave. Em Portugal surgem, anualmente, 

cerca de 700 novos casos de melanoma maligno. Nos países ocidentais, o melanoma tem 

aumentado todos os anos.53 

No melanoma maligno é, hoje, universalmente reconhecida a importância da radiação solar 

na sua etiologia. Apesar de não existir uma relação direta entre as doses cumulativas e as 

doses de radiação, inúmeros estudos têm mostrado a relação entre o número de queimaduras 

solares contraídas na infância e a incidência de melanoma.54  
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Um estudo realizado em 309 crianças provou que a aplicação regular de protetor solar 

durante três anos é capaz de prevenir 30 a 40% o aparecimento dos nevos melanocíticos 

(lesões cutâneas benignas). Um outro estudo, realizado em 1621 adultos com idades 

compreendidas entre os 25 e 75 anos, mostrou que a aplicação de proteção solar durante dez 

anos é capaz de reduzir para metade a incidência de melanoma.55 

Acredita-se que os efeitos prejudiciais da radiação UV na pele sejam causados por dano 

celular direto e alterações na função imunológica.56 

O efeito da radiação UV na pele inicia-se a nível molecular, envolvendo cromóforos 

epidérmicos e dérmicos. Quando estes cromóforos absorvem fotões, passam para o estado 

excitado, tornando-se elementos instáveis. O DNA, que absorve tanto radiação UVB como 

UVA, é dos cromóforos endógenos mais importantes. As lesões ocorrem por meio da 

formação de fotoprodutos diméricos, próximos das bases de pirimidina, como o dímero 

pirimidina ciclobutano (Cis-Syn-ciclobutano – CPDs) que provoca dano na dupla hélice do 

DNA, inibindo a sua replicação e transcrição. Os CPDs são capazes de desencadear uma 

inflamação mediada por citocinas, conduzindo ao eritema, imunossupressão e mutações 

transitórias, as quais estão associadas ao risco de melanoma. Em adição, os CPDs ativam a 

expressão de metaloproteinases da matriz (MMP)-1, as quais degradam o colagénio e são 

responsáveis pelo fotoenvelhecimento.55,56 

Além disso, a radiação UV é capaz de provocar mutações nos genes supressores de tumor 

p53. Estes são genes que estão envolvidos no reparo do DNA ou na apoptose de células 

defeituosas. Portanto, se os genes p53 estiverem mutados, eles não poderão promover o 

reparo do DNA, resultando na desregulação da apoptose, expansão dos queratinócitos 

mutantes e início do processo carcinogénico.56 

 

3.4. Proteção solar 

Os protetores solares são os métodos de proteção de eleição, tendo sido inicialmente 

desenvolvidos para minimizar o eritema causado pela radiação UVB.56 

A proteção conferida pelo protetor solar é expressa como Fator de Proteção Solar (FPS), 

que resulta do quociente entre a dose mínima de radiação UVB que causa eritema na pele, 

protegida por um protetor solar, e a dose mínima de radiação UVB que causa o eritema na 

mesma pele desprotegida.55 

Existem inúmeras fórmulas galénicas desde cremes, sprays, brumas, fluídos, geles e sticks 

labiais. Os filtros solares são os ingredientes presentes nos protetores solares que 

apresentam a capacidade de interagir com a radiação incidente, através de mecanismos de 

reflexão, dispersão e absorção.52 

Os filtros UV podem ser divididos em filtros inorgânicos (físicos) ou orgânicos (químicos), 

de acordo com as suas características físico-químicas. Os filtros inorgânicos são partículas 
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capazes de refletir ou dispersar a radiação incidente, sendo bastante estáveis e possuem 

baixa penetração cutânea. Os mais usados são o óxido de zinco (ZnO) e o dióxido de titânio 

(TiO2).52 

Por outro lado, os filtros orgânicos são moléculas que interferem na radiação incidente. O 

filtro atua como cromóforo exógeno ao absorver um fotão de energia, evoluindo para o estado 

excitado da molécula. Ao retornar para o estado não excitado, ocorre a libertação de energia 

num comprimento de onda maior. Os filtros orgânicos podem ser classificados em filtros UVA, 

filtros UVB e filtros de amplo espectro (UVA e UVB).52 

A utilização de protetor solar com elevado FPS reduz o risco de melanoma. No entanto, a 

escolha do protetor solar e forma como este é aplicado tem influência no seu efeito de 

proteção.  

Inúmeros estudos reportaram que a maioria das pessoas não aplica a quantidade de 

protetor solar necessária (2 mg/cm2), sendo que a quantidade aplicada varia entre os 0,5 e os 

1,5 mg/cm2, o que significa que a maior parte dos consumidores apenas atinge 20 a 50% da 

eficácia do seu protetor solar.55  

Para além da pequena quantidade aplicada, o modo de aplicação também influência no 

efeito protetor final, por exemplo, a fricção em vez da aplicação suave diminuiu o FPS em 

20%. Produtos de fácil aplicação (sprays, brumas) e formulações à base de filtros solares 

inorgânicos apresentam uma maior taxa de adesão por parte dos consumidores, traduzindo-

se numa maior aplicação e, consequente, proteção da pele contra a radiação.57  

A maioria das pessoas guarda os protetores solares de um verão para o outro, 

esquecendo-se que estes estão constantemente sujeitos a variações de temperatura, 

acabando por perder eficácia no FPS.58 

Após a aplicação do protetor solar, existem vários fatores que diminuem o seu índice de 

proteção. Estima-se que 60% do efeito protetor é perdido através da roupa, 15 a 59% do efeito 

protetor é removido pela areia e há uma redução de 20 a 40% após imersão em água.57 Assim, 

a OMS recomenda que o protetor solar seja aplicado 30 minutos antes da exposição solar 

com reaplicação a cada duas horas e repetindo após o contacto com a água.59 

 

3.5. Proteção solar na criança  

A pele da criança não é igual à pele do adulto. Para esta diferença influem diversos fatores 

como a melanina, pigmento natural cuja função é a de proteção contra a radiação solar, que 

ainda não se encontra completamente desenvolvida nas crianças em idade pré-escolar. Para 

além disso, a pele da criança tem ainda um fraco poder de queratinização, não sendo, 

portanto, capaz de se defender da mesma forma a certas agressões externas, como seja a 

radiação solar. O filme hidrolipídico que reveste a pele da criança é bastante mais fino que o 

dos adultos, sendo pobre em suor e sebo, defesas naturais do Homem, o que implica que 
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haja uma menor perda transepidérmica de água e, por outro lado, uma maior absorção de 

substâncias exógenas. Por tudo isto, são particularmente importantes os cuidados a ter com 

as crianças no que respeita à proteção solar. 

Segundo a Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo (APCC) o período do dia ideal para 

estar exposto ao sol é até as 11h e a partir das 17h.60 No entanto, para educar uma criança 

existem outras alternativas que lhe permitem ter noção das alturas em que o sol está mais 

perigoso, sem ser através das horas. A regra da sombra deve ser ensinada às crianças desde 

cedo, ou seja, as crianças devem abrigar-se do sol sempre que a sua sombra refletida na 

areia for mais pequena que a sua estatura.54  

É importante reforçar a utilização constante do protetor solar mesmo em dias nublados, 

pois a radiação solar consegue penetrar as nuvens e atingir a pele.61 

Relativamente ao vestuário utilizado, existem três fatores capazes de influenciar a 

transmissão da radiação: a roupa molhada bloqueia de forma menos eficaz a radiação UV 

que a roupa seca; as cores escuras protegem melhor da radiação UV e visível, ao passo que 

as cores fortes protegem melhor da radiação infravermelho; a densidade do tecido também 

influência, sendo o material jeans (ganga) um excelente protetor. Em adição, existem roupas 

de proteção solar que são classificadas de acordo com o seu   Fator de Proteção Ultravioleta 

(FPU) que representa a proporção de radiação UV capaz de causar eritema na pele com e 

sem a proteção do tecido. 61  

O uso de óculos é também muito importante, devido ao risco acrescido de desenvolvimento 

de cataratas, protegendo não só o globo ocular, mas também as pálpebras.62 

O protetor solar ideal para uma criança deve ser eficaz na proteção contra as queimaduras 

solares e efeitos cumulativos do sol, bloqueando a radiação UVA, UVB e, se possível, a 

radiação infravermelha. Deve ser à prova de água e suor, estável, inócuo e cosmeticamente 

aceitável.63  

De acordo com as recomendações atuais os protetores solares não devem ser utilizados 

em crianças de idade inferior a 6 meses, uma vez que os sistemas fisiológicos de 

metabolização e excreção são imaturos. Para além disso, nestas idades a pele é mais 

sensível podendo desencadear facilmente dermites de contacto com os filtros solares 

orgânicos.64 

 

3.6. Projeto desenvolvido e conclusão 

Do ponto de vista do consumidor, a principal consequência que pode advir da exposição 

solar excessiva é a queimadura solar, havendo falta de informação por parte do mesmo acerca 

dos seus efeitos a longo prazo.  
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Num inquérito realizado a 249 cuidadores de crianças portuguesas sobre a maior fonte de 

informação, 33% indicaram a farmácia como sendo o principal meio de educação para a saúde 

nesta área da fotoproteção.65 Desta forma, fica ao encargo do farmacêutico alertar os 

consumidores para: 

1) Perigos associados à radiação solar; 

2) Significado do FPS e constituição dos protetores solares; 

3) Aplicação correta dos protetores solares; 

4) Diferentes formas de proteger contra a radiação solar. 

Estes tópicos foram abordados, de forma sucinta, durante a apresentação realizada no 

infantário. A apresentação (anexo 25) foi feita sob a forma de um conto infantil que contava a 

história de um menino que decidiu ir de férias para a praia, descrevendo todo o seu percurso 

desde a preparação da mochila até às formas de fotoproteção na praia. 

A atividade foi bastante interativa, pois os tópicos foram sendo introduzidos como 

perguntas e as respetivas respostas das crianças ditavam o rumo da apresentação.  

A parte final da apresentação teve como intuito rever os conhecimentos transmitidos bem 

como o grau de atenção das crianças. Assim sendo, foram apresentados vários cenários que 

mostravam comportamentos corretos e incorretos na praia, e os meninos teriam de comentar 

as diversas situações.  

Para dar como encerrada a atividade, foi apresentado um vídeo musical bastante 

conhecido pela comunidade infantil intitulado “Sónia Araújo – Protetor Solar”, que obteve 

grande sucesso e foi um momento divertido e de brincadeira entre os pequenos. 

Gostaria de referir que a atividade foi patrocinada pela marca Uriage®, uma das principais 

investidoras na fotoproteção da criança, que permitiu a distribuição de amostras de protetor 

solar e livros para colorir a todos os meninos presentes.  Em adição, elaborei um panfleto 

informativo (anexo 26) que abordou de forma simplista estes quatro pontos, tendo sido 

distribuído pelas crianças fazendo chegar aos pais toda a informação transmitida na formação.  
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Conclusão final 

Como foi possível constatar, o meu estágio curricular foi composto por duas partes. Numa 

primeira fase, tive a oportunidade de contactar com a realidade farmacêutica, passando por 

todas as etapas do ciclo do medicamento, desde a sua receção até ao momento de dispensa 

ao utente. Apesar da dificuldade inicial, o tempo levou-me a aperfeiçoar, sendo que as 

atividades mais executadas por mim, como estagiária, foram a receção e devolução de 

encomendas, armazenamento e reposição dos produtos existentes, controlo dos prazos de 

validade, atendimento telefónico, realização dos testes bioquímicos e projetos de marketing 

farmacêutico.  

Ao mesmo tempo, e a partir do terceiro mês, surgiu a segunda fase do estágio, o 

desenvolvimento de projetos na comunidade. Esta fase foi, sem dúvida, das mais importantes 

para mim, pois foi através delas que eu consegui marcar a diferença na sociedade fora da 

farmácia. 

Como estagiária propus a realização de três atividades em locais e em populações 

distintas. A oportunidade de lidar com pessoas de faixas etárias diferentes (crianças, jovens 

adultos e idosos) provou ter sido uma experiência muito enriquecedora, uma vez que me 

proporcionou uma pesquisa bibliográfica diferente, com abordagem de temas distintos 

conforme os interesses da população alvo. Para além disso, a forma de discurso e a interação 

com o utente teve de ser adaptada a cada situação. Por exemplo, no caso das crianças foi 

feita uma abordagem através de um conto infantil.  

Todas as atividades tiveram o mesmo seguimento, nomeadamente, levar os 

conhecimentos farmacêuticos de encontro com a população, promovendo uma educação para 

a saúde e conduzindo o indivíduo de volta à farmácia.  

Uma outra conclusão interessante, foi a constatação que a população não está preparada 

para se tornar totalmente autónoma no que toca a medidas e comportamentos saudáveis, 

uma vez que a falta de conhecimento continua a ser um forte condicionante. Todas as faixas 

etárias devem procurar aconselhamento de um profissional de saúde e, por sua vez, todos os 

profissionais devem transmitir o máximo de informação possível.   
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Anexos  

Anexo 1 – Certificado de participação da formação sobre a “Gama HALIBUT®” do 

laboratório Medinfar Consumer Health®. 
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Anexo 2 – Certificado de participação da formação do novo produto NADICLOX® do 

laboratório Medinfar Consumer Health®. 
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Anexo 3 – Certificado de participação na formação “Contraceção e a Pele” do laboratório 

Gedeon Richter®. 

 

  



48 
 

Anexo 4 – Documento informativo sobre o novo sistema de monitorização da glicose 

comparticipado e vendido nas farmácias. 
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Anexo 5 – Cartaz de divulgação dos serviços no Facebook da FC. 

 

 

Anexo 6 – Cartaz comemorativo (esquerda) e oferta (direita) especial dia dos namorados. 

   

Anexo 7 – Cartaz comemorativo (esquerda) e oferta (direita) especial dia da mãe. 

   

Anexo 8 – Divulgação de um passatempo online  realizado pela FC no dia do pai. 
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Anexo 9 – Cartazes de divulgação de atividades realizadas na FC. 
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Anexo 10 – Cartaz de promoção do cartão de cliente da FC. 

 

 

Anexo 11 – Cartaz de informação sobre a alteração de horário da FC em épocas especiais 

do ano, como por exemplo na Páscoa. 
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Anexo 12 – Cartaz de informação sobre o dia de serviço da FC. 

 

Anexo 13 – Cartaz do rastreio cardiovascular realizado na FC. 
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Anexo 14 – Folheto informativo sobre a Hipertensão (frente e verso) 
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Anexo 15 – Folheto informativo sobre a Diabetes (frente e verso). 
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Anexo 16 – Folheto informativo sobre o Colesterol (frente e verso) 
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Anexo 17 – Tabela SCORE. 
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Anexo 18 – Algoritmo clínico sobre o RCV. 
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Anexo 19 – Dados recolhidos aos utentes da FC durante o rastreio cardiovascular. 

Utente Sexo Idade Fumador 
PAS 

(mmHg) 
PAD 

(mmHg) 
Batimento 
cardíaco 

Glicemia 
(mg/dL) 

Colesterol 
total 

RCV 
(%) 

1 F 69 Não 138 71 58 117 160 NA 
2 M 73 Não 158 91 69 110 201 NA 
3 M 77 Não 124 74 71 139 196 NA 
4 F 61 Não 113 79 66 124 179 2 
5 M 60 Não 135 93 109 189 233 3 
6 M 78 Não 103 63 75 95 ND NA 
7 M 79 Não 150 77 66 117 ND NA 
8 F 62 Não 98 68 72 101 264 1 
9 F 22 Não 122 72 78 95 159 NA 

10 F 84 Não 100 64 68 162 ND NA 
11 F 58 Não 148 99 81 112 201 1 
12 M 65 Não 129 84 96 175 152 3 
13 F 64 Não 130 72 60 108 164 2 
14 F 77 Não 117 66 73 125 ND NA 
15 F 76 Não 124 62 75 152 ND NA 
16 F 76 Não 125 73 78 115 ND NA 
17 M 77 Não 108 61 68 121 188 NA 
18 F 68 Não 108 70 87 110 180 NA 
19 M 60 Não 115 73 68 137 250 2 
20 F 66 Não 108 66 80 133 176 NA 
21 M 79 Não 136 75 83 108 202 NA 
22 F 80 Não 115 79 68 110 175 NA 
23 F 75 Não 116 68 73 96 190 NA 
24 F 44 Sim 112 70 83 99 217 0 
25 F 54 Não 114 73 71 121 216 0 
26 M 67 Não 138 92 68 102 175 NA 
27 M 77 Não 136 59 54 359 152 NA 
28 F 23 Não 112 67 68 94 156 NA 
29 M 62 Sim 137 85 75 131 154 5 
30 M 77 Não 140 76 64 130 156 NA 
31 F 23 Não 121 68 72 98 156 NA 
32 F 23 Sim 108 56 55 101 178 NA 

 

Legenda: 

PAS: Pressão Arterial Sistólica 

PAD: Pressão Arterial Diastólica 

RCV: Risco Cardiovascular 

F: Feminino 

M: Masculino  

NA: Não Aplicável (idade não compreendida entre 40-65 anos) 
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Anexo 20 – Análise estatística dos dados obtidos no rastreio cardiovascular na FC. 

 

Gráfico 1 – Representação dos grupos etário da população  

 
Gráfico 2 – Representação do género da população 

 
Gráfico 3 – Classificação da pressão arterial da população 
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Gráfico 4 – Representação dos valores de glicémia da população 

 

 

Gráfico 5 – Classificação do colesterol total da população 
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Anexo 21 – Cartaz de divulgação da atividade realizada no ginásio JustFit. 
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Anexo 22 – Dados recolhidos aos utentes do ginásio JustFit na avaliação realizada. 

Sexo Idade 
Altura 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

IMC 
PA 

(cm) 
Glicemia 
(mg/dL) 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

Batimento 
Cardíaco 

SI 

F 24 162 57,6 21,9 66 84 94 53 62 4 

F 19 165 58,6 21,5 72 92 110 68 97 4 

F 18 172 56,8 19,2 70,5 110 110 68 95 4 

F 43 162 68,6 26,1 86 97 122 89 97 3 

F 26 159 48,8 19,2 69 90 123 77 96 2 

M 27 182 79,8 24,1 86 98 103 62 81 4 

M 23 173 64,1 21,4 76 84 120 73 62 4 

F 20 158 56,2 22,5 77 84 109 67 87 2 

F 47 171 58,3 19,9 84,5 80 94 65 75 3 

F 33 167 54,9 20,7 75 ND 117 77 60 3 

M 21 165 64,1 23,5 84,5 97 119 68 64 3 

F 30 171 57,6 19,7 73 90 114 78 77 2 

M 26 176 78,3 25,2 93 95 130 83 62 3 

F 23 160 59,4 23,2 75 96 110 77 70 3 

F 25 157 52,5 21,3 74 87 92 51 65 2 

F 27 163 60,4 22,7 77,5 88 103 74 57 2 

M 24 192 78,1 21,2 85 108 129 78 74 3 

M 20 175 74,2 24,2 85,5 98 131 81 90 2 

M 32 180 80,0 24,2 95,5 107 111 62 62 3 

M 30 178 70,2 22,2 79,5 91 117 66 64 4 

F 19 154 96,9 40,9 119 123 123 68 84 4 

F 17 167 79,8 28,6 93,5 107 134 68 75 4 

F 19 177 91,2 29,1 105 135 110 56 82 3 

F 33 158 65,1 26,1 86,5 93 132 71 97 4 

F 48 165 64,4 23,7 83 85 114 73 66 1 

F 37 165 61,8 22,7 80 89 132 87 72 5 

M 24 171 70,2 21,9 80 84 113 78 82 4 

 

Legenda: 

PA: Perímetro Abdominal  

PAS: Pressão Arterial Sistólica 

PAD: Pressão Arterial Diastólica 

SI: Saúde Intestinal 

F: Feminino 

M: Masculino 

ND: Não Determinado 
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Anexo 23 – Panfleto informativo (frente e verso). 
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Anexo 24 – Análise estatística dos dados obtidos no rastreio realizado o ginásio. 

 

Gráfico 6 – Representação dos grupos etários da população  

 
Gráfico 7 – Representação do género da população 

 
Gráfico 8 – Representação do IMC da população 
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Gráfico 9 – Representação dos valores de PA nos homens 

 
Gráfico 10 – Representação dos valores de PA nas mulheres 

 
Gráfico 11 – Classificação da pressão arterial da população 
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Gráfico 12 – Representação dos valores de glicémia da população 

 

 

Gráfico 13 – Representação dos tipos de fezes da população 
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Anexo 25 – Principais slides da apresentação “cuidados a ter ao sol” realizado no infantário 

de Barcelos. 
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Anexo 26 – Panfleto informativo sobre cuidados a ter ao sol (frente e verso). 
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Resumo 

O estágio curricular é a última etapa do curso de Ciências Farmacêuticas, sendo a ponte 

que liga os estudantes à realidade profissional. É durante esses seis meses de estágio que o 

estudante tem a oportunidade de pôr em prática o conhecimento adquirido ao longo dos nove 

semestres na faculdade e, por outro lado, adquirir competências e experiência, estando em 

contacto com os utentes e outros profissionais de saúde. 

Nos últimos dois meses de estágio tive a oportunidade de pertencer à equipa dos serviços 

farmacêuticos hospitalares do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos, ficando por dentro de 

toda a dinâmica relaciona com a atividade farmacêutica em âmbito hospitalar. 

A primeira fase do estágio foi essencialmente observacional com o intuito de perceber a 

logística e dinâmica dos serviços farmacêuticos, realizando algumas formações que me foram 

propostas. A partir da segunda semana de estágio fiquei encarregue da preparação e 

dispensa dos medicamentos em regime ambulatório. No último mês tive a oportunidade de 

auxiliar na preparação e distribuição dos medicamentos de internamento e participar na 

realização da auditoria interna aos diversos serviços clínicos do hospital, como mencionada 

no presente relatório.  
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Introdução 

Os farmacêuticos hospitalares podem ser encontrados nos serviços farmacêuticos 

hospitalares (SFH) em mais de 200 hospitais públicos e privados em todo o país. 

Ao longo do meu estágio apercebi-me que farmacêutico hospitalar assume um papel 

relevante nas equipas multidisciplinares de saúde dos hospitais, assegurando diversas 

funções, tais como: 

 Seleção, aquisição, dispensa, preparação e controlo de medicamentos; 

 Interpretação e validação da prescrição; 

 Colaboração na tomada de decisão terapêutica; 

 Monitorização e individualização da terapêutica; 

 Controlo da qualidade; 

 Preparação de nutrição parentérica, medicamentos estéreis, não estéreis e 

citotóxicos. 

Por ser uma profissão muito polivalente é fundamental uma boa gestão e deliberação 

de tarefas de forma a que todas as funções anteriormente descritas sejam cumpridas. 

Durante o meu estágio de dois meses na farmácia hospitalar do Hospital Santa Maria 

Maior de Barcelos (HSMM) tive a oportunidade de realizar parte das tarefas descritas 

anteriormente como é possível constatar na tabela do anexo 1. Todas as atividades 

executadas permitiram-me perceber toda a logística e distribuição dos medicamentos 

que chegam aos doentes em regime de internamento do hospital e em regime 

ambulatório.  
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1. Serviços farmacêuticos hospitalares  

A atividade farmacêutica em âmbito hospitalar surge nos SFH contendo todas as 

matérias relacionadas com a seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e 

utilização de medicamentos e produtos de saúde. 

Os SFH são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de 

saúde e promove ações de investigação científica e de ensino.  

 

1.1. Localização dos serviços farmacêuticos  

Os SFH do HSMM encontram-se alocados no piso 1, nas traseiras do hospital, de 

modo a facilitar o acesso externo e interno. Todas as áreas, incluindo o armazém, 

localizam-se no mesmo piso. O setor de distribuição de medicamentos em regime de 

ambulatório está localizado próximo da circulação normal deste tipo de doentes, mais 

concretamente junto à sala de espera do HSMM.  

 

1.1. Espaço físico dos serviços farmacêuticos  

Os SFH do HSMM são constituídos por: 

a) Gabinete de direção farmacêutica;  

b) Gabinete administrativo; 

c) Gabinete farmacêutico; 

d) Sala unidose; 

e) Laboratório de produção de medicamentos manipulados; 

f) Armazém; 

g) Copa; 

h) Vestiários.  

 

1.2. Recursos humanos  

Os recursos humanos são a base essencial de uma gestão dos SFH com qualidade. 

A equipa dos SFH é composta por: 

 Uma farmacêutica responsável pelo serviço, Dra. Maria João Peixoto, que se 

ocupa com a aquisição dos medicamentos e produtos de saúde. Para além 

disso, toda a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório encontra-

se a seu cargo.  

 Uma farmacêutica adjunta, Dra. Maria Alexandra Menezes, responsável pela 

distribuição dos medicamentos de internamento do HSMM e validação de 

prescrições. 
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 Três técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) especializados no 

ramo da farmácia responsáveis pela produção de manipulados, 

reembalagem/reetiquetagem de medicamentos, conferência de prazos de 

validade (PV), preparação dos “malotes” da unidose e reposição do stock 

nivelado dos diversos serviços clínicos. 

 Uma assistente administrativa, Maria Filomena Carvalho, que está encarregue 

da realização das notas de encomendas e do registo da entrada dos 

medicamentos requisitados.  

 Duas assistentes operacionais, Marlene Gomes e Susana Ferreira, 

responsáveis pela conferência das encomendas e armazenamento dos produtos 

farmacêuticos nos respetivos locais, bem como deslocação da medicação 

preparada pelos diferentes serviços clínicos.  

 

1.3. Horário de funcionamento 

Os SFH do HSMM funcionam das 9h00 às 17h00 nos dias úteis, e das 17h00 às 

24h00 como urgência medicamentosa e sob um regime de chamada.  

Ao fim-de-semana e feriados a farmácia hospitalar encontra-se encerrada, 

funcionando apenas como urgência medicamentosa em regime de prevenção das 9h00 

às 13h00 e em regime de chamada das 13h00 às 24h00.  

Nos dias de balanço do stock os SFH encontram-se encerrados, não procedendo à 

distribuição de medicação pelos serviços clínicos nem aos utentes de ambulatório. Na 

minha segunda semana de estágio tive a oportunidade de presenciar o balanço de stock 

do mês de maio. Constatei que nestas situações a medicação é preparada 

antecipadamente e distribuída em doses duplas assegurando as necessidades dos 

doentes. 

 

2. Gestão dos recursos nos serviços farmacêuticos  

2.1. Gestão do stock 

A gestão de stock dos produtos farmacêuticos é realizada informaticamente para que 

se garanta uma correta organização de todos os produtos, assim como controlar as 

existências dos mesmos. O controlo informático permite ter noção do que é necessário 

repor no armazém do hospital, garantindo que todos os serviços hospitalares dispõem 

da medicação necessária para os seus doentes.   

A gestão de stock baseada em pontos de encomendas, consiste numa seleção de 

determinados produtos farmacêuticos realizada pela Dra. Maria João Peixoto, que são 
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encomendados de acordo com os consumos médios mensais, evitando desperdícios ou 

excessos.  

Para além disso, existe o conceito de “Armazéns Avançados” (AA), baseados no 

método de reposição de stock por níveis. Durante o meu estágio tive a oportunidade de 

auxiliar na implementação dos AA no serviço de consultas externas do hospital. Este 

projeto de AA tem como objetivo contribuir para a diminuição dos níveis de stock 

existentes nos serviços, evitando simultaneamente situações de rutura nos serviços 

assim como desperdícios. Para além da racionalização de custos associados aos 

stocks, as vantagens associadas a esta intervenção passam, também, pela libertação 

dos enfermeiros para outras atividades, permitindo uma melhoria na prestação de 

cuidados de saúde ao doente.  

   

2.2. Seleção e pedido de encomendas 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e reagentes/matérias-primas 

fica sob a responsabilidade dos SFH e do departamento de aprovisionamento que tem 

por base o Catálogo de Aprovisionamento dos Serviços Partilhados do Ministério de 

Saúde (SPMS) online. No SPMS encontram-se os produtos autorizados a comprar 

organizados por fornecedor, preço, quantidade mínima de encomenda e dose unitária 

adaptada. Existem determinados produtos farmacêuticos que podem ser pedidos de 

forma esporádica e diretamente ao distribuidor local, que no caso do HSMM é a 

Medicanorte. 

Dependo do consumo dos produtos farmacêuticos há atribuição de um stock mínimo 

e máximo que corresponde ao intervalo de quantidades no qual o medicamento/produto 

deve estar presente. Para além disso, existe o stock de segurança que traduz a 

quantidade mínima obrigatória existente no armazém da farmácia, de modo assegurar 

as necessidades dos serviços hospitalares. A aquisição dos produtos surge com o ponto 

de encomenda que é emitido duas vezes por semana e que tem como objetivo rever o 

stock dos SFH. A partir deste ponto a assistente administrativa procede à emissão da 

nota de encomenda.  

 

2.3. Receção e conferência de encomendas 

A receção das encomendas é efetuada pelas assistentes operacionais dos SFH que 

têm como função controlar quantitativa e qualitativamente os materiais entregues pelos 

fornecedores, ou seja, o funcionário encarregue pela receção realiza uma conferência 

quantitativa dos materiais recebidos, confrontando a guia de remessa com a respetiva 
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nota de encomenda. Os dados conferidos são o lote de fabrico, PV, denominação 

comum internacional (DCI) do medicamento e quantidade.  

Após a conferência dos produtos adquiridos, o farmacêutico tem o dever de 

supervisionar a receção feita pelo assistente operacional. A nota de encomenda e guia 

de remessa são entregues à assistente administrativa que procede à entrada do material 

informaticamente.  

 

2.4. Armazenamento  

O armazenamento de medicamentos, produtos de saúde e dispositivos médicos deve 

ser feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança dos mesmos até chegarem ao utilizador final, sendo um 

processo de extrema importância no circuito do medicamento.  

No HSMM existem dois tipos de armazém: o armazém dos SFH designado por 

armazém central e os armazéns situados em todos os serviços clínicos designados por 

AA. Em ambos, os produtos devem ser organizados de forma que permitam uma correta 

rotação do stock, first expired first out – FEFO.  

No armazém central dos SFH, os produtos farmacêuticos são armazenados em 

armários rotativos de dimensões adequadas, estando organizados por ordem alfabética 

de DCI.  

Em cada serviço clínico existe um stock nivelado dos produtos farmacêuticos 

disponíveis que se encontram armazenados em gavetas e prateleiras devidamente 

identificadas com a DCI e respetiva dosagem.  

Um grupo de medicamentos que necessita de um armazenamento especial são os 

medicamentos termossensíveis. Estes medicamentos devem ser devidamente 

identificados e armazenados em frigoríficos que mantenham uma temperatura entre os 

2 a 8 °C. A temperatura e humidade são parâmetros sujeitos a um controlo contínuo a 

fim de assegurar as condições de conservação exigidas por lei. Como tal, os SFH 

dispõem de cinco termohigrómetros que registam, de forma contínua, a temperatura e 

humidade do ar. Estes aparelhos apresentam um software que permite descarregar os 

dados dos termohigrómetros para o computador, no primeiro dia útil de cada mês.  

Os medicamentos fotossensíveis são medicamentos que necessitam, igualmente, de 

um armazenamento especial. Neste caso, devem ser protegidos da luz. 

O armazenamento de produtos inflamáveis deve obedecer a condições de segurança 

adequadas. O stock inferior a 20 litros tem autorização para permanecer no local de 

trabalho desde que esteja armazenado numa zona arejada, longe de material de ignição 

e protegido de incidência direta de raios solares. No caso do stock superior a 20 litros, 
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este está armazenado num edifício isolado constituído por uma porta corta-fogo, 

paredes exteriores reforçadas e resistentes ao fogo e chão impermeável.  

Os gases medicinais, psicotrópicos, estupefacientes e citotóxicos devem ser 

armazenados em áreas separadas dos restantes produtos farmacêuticos. Os gases 

medicinais são armazenados em locais limpos, secos, arejados e livre de matéria 

combustível. Os psicotrópicos e estupefacientes do HSMM estão armazenados num 

cofre de segurança localizado no armazém central. Os citotóxicos estão armazenados 

num local seguro devidamente sinalizados e acompanhado de um kit de derrame.  

 

2.5. Controlo de prazos de validade 

Para uma boa gestão e diminuição de perdas é necessário verificar periodicamente 

os PV. Assim, o farmacêutico responsável elabora, com auxílio do sistema informático, 

uma listagem de produtos com o PV a terminar. Com esta lista, esses medicamentos 

são recolhidos e são devidamente identificados por “Produtos de Quarentena”, e é 

enviado ao laboratório um pedido de crédito ou troca do produto. No mesmo momento 

é verificado o PV dos restantes medicamentos e colocado um alerta nos medicamentos 

com PV inferior a 3 meses, a fim de serem consumidos primeiramente e reduzir as 

perdas.  

 

3. Farmacotecnia  

De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, 

farmacotecnia encontra-se definida como “sector dos SFH onde é efetuada a 

preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se 

encontram disponíveis no mercado”. 

O setor de farmacotecnia tem vindo a diminuir, devido a uma maior oferta por parte 

das indústrias farmacêuticas. No HSMM, os SFH são responsáveis pelas seguintes 

preparações: 

 Reembalagem/reetiquetagem de doses unitária sólidas; 

 Preparações de formulações padronizadas e fórmulas magistrais; 

 Preparações assépticas (soluções e diluição de desinfetantes). 

As preparações cumprem com a legislação em vigor de forma a que obedeçam os 

parâmetros de segurança e eficácia (anexo 2). O HSMM cumpre com a legislação em 

vigor em termos de equipamento do laboratório.1 
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3.1. Identificação e reembalagem de medicamentos 

Quando os medicamentos não vêm devidamente identificados, procede-se à 

reembalagem/reetiquetagem ou ao fracionamento. A reetiquetagem consiste em colocar 

uma etiqueta com o nome em DCI, lote, dosagem e PV. A reembalagem é realizada 

quando o medicamento tem de ser retirado da embalagem original, como por exemplo 

se for necessário o seu fracionamento ou quando a dimensão da embalagem não 

permite reetiquetagem.  

Este processo é realizado pelos TSDT que proporcionam uma correta identificação 

e consequentemente uma correta administração, evitando erros e rentabilizando o 

tempo.  

 

4. Formulário hospitalar nacional do medicamento 

O formulário hospitalar nacional do medicamento (FHNM) é um verdadeiro 

instrumento da política do medicamento que seleciona os medicamentos considerados 

mais aconselháveis para a utilização hospitalar. Constitui um importante instrumento de 

trabalho para o médico prescritor, fornecendo-lhe, para efeitos de prescrição, numa 

perspetiva de orientação e disciplina terapêutica. 

Assim sendo, é obrigatória a utilização do FHNM pelos prescritores nos hospitais 

integrados no Sistema Nacional da Saúde (SNS). No entanto, existem algumas 

situações que justificam a utilização de medicamentos que não constam no FHNM, que 

dependem da respetiva inclusão em adendas. 

A adenda hospitalar é elaborada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

devido a existirem medicamentos mais específicos para as necessidades terapêuticas, 

melhorando assim a qualidade de vida, aliando sempre a farmacovigilância e 

farmacoeconomia.2  

Diversos medicamentos, indispensáveis em certas terapêuticas, por não possuírem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM), carecem de uma Autorização de 

Utilização Especial (AUE), tendo aqui a CFT um papel importante ao colaborar na sua 

seleção.  

As prescrições clínicas que contenham medicamentos que não pertencem ao FHNM 

nem a nenhuma adenda, necessitam de uma justificação devidamente argumentada por 

parte do médico, direcionada ao diretor clínico para esta ser discutida e ser ou não 

aprovada pela CFT.2 
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5. Medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

Os medicamentos sujeitos AUE são medicamentos com benefício clínico bem 

reconhecido, estando ou não presentes no FHNM e dotados de uma autorização de 

introdução de mercado (AIM) em países da União Europeia.3 

Os medicamentos AUE encontram-se divididos em duas categorias: 

a) Medicamentos não abrangidos por avaliação prévia hospitalar e sem AIM em 

Portugal: neste caso o hospital solicita o pedido de importação da quantidade 

necessária do medicamento ao INFARMED. O INFARMED avalia os pedidos de 

AUE e comunica aos hospitais do SNS os medicamentos e respetivo número de 

unidades autorizadas. A posterior aquisição dos medicamentos é efetuada 

através dos SPMS. 

b) Medicamentos abrangidos por avaliação prévia hospitalar: todos os fármacos 

desenvolvidos e introduzidos no mercado após a elaboração do Estatuto do 

Medicamento em 2006 precisam de uma AUE. Neste caso, o pedido é feito em 

nome do doente, de forma individual. A partir do momento que seja apresentada 

a avaliação prévia, também designada por avaliação económica, é 

desnecessário o pedido de AUE.  

 

6. Comissões e órgãos de apoio técnico 

Com o objetivo de debater temas, procedimentos terapêuticos, introdução de novos 

fármacos ou associações, medidas preventivas ou que possam controlar melhor os 

cuidados de saúde, desenvolveram-se algumas comissões e grupos de trabalho para 

que possam dinamizar o hospital e para que a qualidade de saúde seja colocada num 

patamar de excelência.  

O farmacêutico do HSMM está presente nas seguintes comissões e grupos de 

trabalho: 

 Comissão de farmácia e terapêutica; 

 Comissão de ética para a saúde; 

 Comissão material de penso e tratamento de ferida; 

 Grupo de coordenação local de prevenção e controlo de infeção e resistência 

aos antimicrobianos; 

 Comissão de qualidade e segurança do doente; 

 Equipa de gestão de risco. 
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6.1. Comissão de farmácia e terapêutica 

Com um mínimo de seis elementos constituídos por igual número de médicos e 

farmacêuticos, a CFT atua como órgão consultivo de integração entre os serviços de 

prestação de cuidados e o serviço de farmácia. As principais funções da CFT são:4 

 Assegurar o cumprimento do formulário e as suas adendas; 

 Dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir; 

 Elaborar adendas de atendimentos ou exclusão, privativas do formulário de 

medicamentos; 

 Avaliar mensalmente os dados de consumo e as existências em medicamentos 

por centro de custos, incluindo os prescritores em ambulatório. 

A CFT reúne trimestralmente, podendo reunir-se com uma frequência maior sempre 

que o presidente convocar uma nova reunião.  

Durante o meu estágio presenciei a introdução de um novo fármaco no HSMM, o 

pertuzumab, no tratamento da neoplasia maligna da mama de uma doente HER2 

positivo. O pertuzumab é administrado em associação com trastuzumab e docetaxel, 

trazendo vantagens terapêuticas superiores à terapia anteriormente utilizada. Para além 

disso, o relatório de avaliação prévia do pertuzumab foi aprovado em 2015 não sendo 

necessário o pedido de AUE por parte da CFT.5 

 

6.2. Comissão de ética para a saúde 

As comissões de ética para a saúde têm uma composição multidisciplinar e são 

constituídas por sete membros, de entre os quais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 

juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências 

sociais e humanas. À comissão de ética cabe zelar pela observância de padrões de 

ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade humana, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica 

que envolvam questões de ética, como no caso dos ensaios clínicos.6 

 

6.3. Grupo de coordenação local de prevenção e controlo de infeção 

e resistência aos antimicrobianos 

O grupo de coordenação local de prevenção e controlo de infeção e resistência aos 

antimicrobianos (GCL-PCIRA) do HSMM é composto por uma enfermeira, um médico, 

um farmacêutico microbiologista e um farmacêutico hospitalar. O principal objetivo do 

GCL-PCIRA é a definição das estratégias para prevenir e controlar as infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS).7 
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Um dos problemas crescentes do uso indiscriminado de antibióticos tanto no hospital 

como na comunidade leva ao aumento da resistência aos antimicrobianos, favorecendo 

o aumento das IACS. Assim, o GCL-PCIRA coordena atividades de prevenção e 

controlo da infeção, apresentando várias responsabilidades de entre as quais se 

destacam o estabelecimento de um sistema de deteção e notificação das IACS nos 

centros de saúde e a divulgação de recomendações sobre a prescrição racional de 

antibióticos no ambulatório.7 

Atualmente, no HSMM está a ser implementado o plano de apoio à prescrição de 

antimicrobianos (PAPA) que, neste momento, se centra essencialmente na prescrição 

de antimicrobianos da classe dos carbapenemes. O PAPA consiste na reavaliação das 

prescrições que contenham esta classe de fármacos, havendo uma posterior discussão 

com o médico prescritor e com o diretor clínico acerca das alternativas mais 

sustentáveis.  

Na minha primeira semana de estágio tive o prazer de participar numa formação 

transmitida pela enfermeira responsável pelo GCL-PCIRA sobre as formas de prevenir 

a propagação das infeções hospitalares e os riscos associados à resistência dos 

antimicrobianos em meio hospitalar. 

 

6.4. Comissão de qualidade e segurança do doente 

A comissão de qualidade e segurança é um órgão permanente, multidisciplinar e de 

apoio técnico ao conselho de administração reunindo, no mínimo, bimestralmente, tendo 

como objetivo promover e disseminar, nas instituições prestadoras de cuidados de 

saúde, uma cultura de melhoria contínua.8 Para tal foram elaboradas estratégias de 

implementação de melhorias, tais como: 

 Qualidade clínica e organizacional – Auditorias internas; 

 Informação transparente ao cidadão; 

 Segurança do doente; 

 Qualificação e acreditação nacional de unidades de saúde; 

 Gestão integrada da doença e inovação; 

 Avaliação das reclamações e sugestões dos utentes – inquéritos de satisfação. 

 

6.4.1. Auditoria interna aos serviços clínicos 

As unidades hospitalares estão inseridas num setor vital onde existe uma forte 

pressão de uma série de quadrantes da sociedade, principalmente governamentais, 

para a implementação de procedimentos que contribuam para a redução da despesa de 

forma a garantir um equilíbrio de um setor deficitário. Para além das pressões 
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financeiras, é necessário promover a saúde dos doentes utilizando de forma correta os 

medicamentos e produtos de saúde que se encontram à disposição dos diversos 

profissionais de saúde. Estes produtos encontram-se nos AA que, como referido no 

ponto 2.1., promovem a racionalização dos custos associados aos stocks. O controlo e 

manutenção dos AA fica à responsabilidade do enfermeiro chefe do respetivo serviço.  

Normalmente, de 3 em 3 meses é realizada uma auditoria interna pelo responsável 

dos SFH. Nas duas últimas semanas do meu estágio tive a oportunidade de participar 

na auditoria interna dos serviços clínicos do HSMM, juntamente com uma estagiária de 

Ciências Farmacêuticas da CESPU.  

A auditoria foi realizada segundo critérios, técnicas e metodologias definidas no 

manual de auditoria interna proposto pela Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P., entre os dias 3 e 9 de julho de 2018 ao Piso 5 (Medicina, Ortopedia e Cirurgia), Piso 

4 (Medicina Interna) e Piso 3 (Cirurgia e Ortopedia).  

A auditoria realizada ao circuito seguro do medicamento contou com a entrevista 

corroborativas com os intervenientes e responsáveis pelo serviço (anexo 3), deslocação 

física aos serviços para a contagens das existências, verificação das condições de 

organização e arrumação das mesmas, controlo dos PV dos medicamentos existentes 

em stock, designações LASA (Look-Alike e Sound-Alike) e medicamentos de alerta 

máximo, de forma a obter conhecimento quanto ao processo e medidas de controlo 

aplicadas.9,10 

De forma a concluir a auditoria interna, procedeu-se ao registo por escrito de todas 

as situações detetadas, bem como propostas de melhoria a implementar (anexo 4). 

 

6.5. Equipa de gestão de risco 

A equipa de gestão de risco é constituída por enfermeiros, médicos e farmacêuticos, 

tendo como missão a promoção de um ambiente seguro e a melhoria contínua dos 

cuidados de saúde prestados pela instituição. Para tal são identificados os fatores de 

risco clínico e não clínico associados à prestação de cuidados de saúde aos doentes, 

elaborando anualmente um plano de atividades de gestão de risco do HSMM.11 

Na minha segunda semana de estágio tive a oportunidade de participar na formação 

transmitida pela equipa de gestão de risco do HSMM, onde foram abordados conceitos 

e medidas preventivas de controlo de infeções em ambiente hospitalar.  

 

7. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade 

farmacêutica hospitalar, representando um processo fundamental no circuito do 

medicamento. É através deste sistema que é possível assegurar uma utilização segura, 
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eficaz e racional do medicamento realizado em estreita ligação com os serviços do 

hospital quer para o internamento quer para o regime de ambulatório. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de passar por todos os sistemas de 

distribuição dos medicamentos, apesar da preparação e distribuição da dose única e 

clássica ficarem ao encargo dos TSDT. Ao longo dos dois meses de estágios no HSMM 

presenciei três episódios de greves dos TSDT, como tal tive a oportunidade de auxiliar 

as farmacêuticas na preparação e distribuição dos medicamentos, garantindo os 

serviços mínimos da farmácia hospitalar a todos os doentes internados.  

 

7.1. Sistema de distribuição de dose única 

A distribuição de dose única (DDU) baseia-se na distribuição de medicamentos ou 

outros produtos de saúde efetuada mediante uma prescrição médica individualizada por 

doente, remetida direta e informaticamente aos SFH, garantindo uma maior segurança 

e eficiência, o que permite o acompanhamento farmacoterapêutico do doente e a 

redução dos erros associados. 

A DDU consiste na dispensa dos medicamentos a cada doente para um período de 

24 horas (48 ou para 72 horas nos feriados e fins-de-semana, respetivamente), sempre 

que possível em dose unitária, identificada pela DCI, PV e lote de fabrico.  

No HSMM a DDU abrange diversos serviços clínicos com internamento tais como, a 

medicina interna, a ortopedia, a cirurgia e a pediatria médica.  

A prescrição clínica é individualizada por doente e feita eletronicamente. No sistema 

informático os médicos só têm acesso aos medicamentos pertencentes ao FHNM ou à 

adenda, sendo a prescrição de medicamentos feita por DCI, com indicação da dose, 

frequência, via de administração e data de início da terapêutica.  

Determinados medicamentos, requerem justificação clínica, pelo que é necessário 

analisar a justificação que o médico expôs e verificar se coaduna com a situação 

terapêutica. É o caso dos medicamentos não descritos no FHNM ou na adenda e os 

medicamentos específicos de justificação obrigatória, tais como estupefacientes, 

psicotrópicos e determinados antibióticos. 

A medicação de domicílio do doente deve ser avaliada e substituída por 

medicamentos que constem no FHNM, evitando interações com a medicação de âmbito 

hospitalar. Para além disso, existem certos medicamentos que são administrados aos 

doentes em situações estritamente necessárias, chamada de medicação “SOS” (tabela 

1) estando devidamente identificados e separados do resto da medicação.  
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Tabela 2 - Medicamentos utilizados em sistema SOS do HSMM. Adaptado.11 

Princípio Ativo Via de administração Dose 

Captopril Oral 25 mg 

Haloperidol EV/IM 5 mg/ml 

Loperamida Oral 2 mg 

Metoclopramida EV/IM 10 mg/2ml 

Metoclopramida Oral 10 mg 

Paracetamol Oral 500 mg 

Tramadol EV/IM 100 mg/2ml 

Tramadol Oral 50 mg 

 

Caso surja questões relacionadas com a prescrição, o farmacêutico deve contactar 

o médico prescritor de imediato por via telefónica e colocar um alerta na validação da 

prescrição. Após a validação da prescrição médica o farmacêutico emite o “Mapa de 

Distribuição de Medicamento” que é, posteriormente, entregue aos TSDT para proceder 

à sua preparação em “malotes”. Cada “malote” é composto por gavetas identificadas 

com o número da cama do doente sequencialmente e divididas em três secções de 

acordo com o horário de administração: 12h00 (manhã), 12h00-7h00 (tarde/noite) e 

medicação SOS. 

Até às 14h00 o farmacêutico responsável, que no caso do HSMM é a Dra. Maria 

Alexandra Menezes, faz a validação das alterações de prescrição médica e processa o 

último mapa farmacoterapêutico com as respetivas alterações. Os “malotes” preparados 

até às 15h00 são distribuídos pelos serviços clínicos pelas assistentes operacionais do 

SFH, que fazem a recolha dos “malotes” do dia anterior. Nos SFH os TSDT procedem 

ao registo da medicação devolvida dos “malotes” dos diversos serviços, que são 

transpostas para o sistema informático pelo farmacêutico responsável. 

Uma das atividades que tive oportunidade de realizar durante as últimas três 

semanas de estágio passou pelo registo informativo da medicação do dia anterior 

devolvida aos SFH dos doentes em internamento, permitindo a atualização dos stocks 

do armazém central. 

 

7.2. Sistema de distribuição clássica 

A distribuição clássica, também chamada por distribuição tradicional, consiste num 

sistema de distribuição de medicamentos e produtos de saúde que são enviados para 

os serviços clínicos através do sistema de reposição de stock nivelado, mediante a 
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requisição eletrónica efetuada pelo enfermeiro chefe em conjunto com o farmacêutico 

responsável. No caso do HSMM o farmacêutico responsável pela distribuição clássica 

é a Dra. Maria Alexandra Menezes. Este tipo de distribuição complementa a DDU, 

levando à criação de AA nos diversos serviços clínicos de internamento, de forma a 

colmatar o não funcionamento dos SFH durante 24 horas.  

Numa primeira fase, o farmacêutico responsável, o diretor do serviço clínico e o 

enfermeiro chefe do serviço reúnem-se para estabelecer o stock fixo do respetivo 

serviço. A reposição dos stocks é feita três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-

feira) por requisição eletrónica criada pelo enfermeiro chefe.  

De forma a implementar uma gestão racional dos bens existentes nos SFH, o 

farmacêutico analisa o pedido de reposição, estudando as variações de consumo, 

comparando com iguais períodos homólogos. Assim, pedidos extraordinários devem ser 

justificados pelo enfermeiro responsável, quer em termos quantitativos quer qualitativos.  

Após a confirmação, a listagem é impressa e entregue aos TSDT para a sua 

preparação. As assistentes operacionais transportam a medicação para os respetivos 

serviços clínicos. Por fim, o enfermeiro deve confirmar a medicação recebida e 

comunicar aos SFH caso haja alguma inconformidade. 

Este sistema tem algumas desvantagens relacionadas com o facto de não haver uma 

interpretação da prescrição médica, havendo por isso falta de intervenção do 

farmacêutico na farmacoterapia de cada doente, bem como uma maior dificuldade de 

integração do farmacêutico na equipa prestadora de cuidados de saúde, um risco 

acrescido de acumulação de medicamentos nas enfermarias e a possibilidade de 

ocorrência de erros de transcrição. 

 

7.3. Distribuição por sistemas mistos  

A distribuição por sistemas mistos consiste na distribuição de medicamentos, 

realizada em função da execução de prescrições clínicas individualizadas por doente, 

após o horário definido para a realização da DDU. Com efeito, como os SFH não 

funcionam em regime contínuo, cada enfermaria nos respetivos serviços de 

internamento estão providas de AA, contendo medicamentos de algumas classes 

farmacoterapêuticas. Na ausência do medicamento no carro de DDU, o enfermeiro 

deverá recorrer inicialmente ao AA, retirando apenas a quantidade estritamente 

necessária para a administração da dose prescrita pelo médico. 

 

7.4. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório  
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A crescente necessidade de realizar um acompanhamento farmacoterapêutico dos 

doentes em determinadas patologias, bem como o desenvolvimento de medicamentos 

que permitam o tratamento em regime não-internamento, conduziram a que na última 

década se desenvolvessem o sistema de distribuição de medicamentos em regime 

ambulatório. 

O ambulatório dos SFH são centros que foram criados com o objetivo de satisfazer 

as necessidades dos doentes que foram sujeitos a cirurgias de ambulatório do hospital, 

que estão a fazer tratamento no hospital de dia, ou situações de emergência em que o 

fornecimento de medicamentos não pode ser assegurando pelas farmácias 

comunitárias.12 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório assumiu uma elevada 

importância nos hospitais do SNS devido ao aumento do número de medicamentos que 

permitem a pessoa continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Os 

medicamentos cedidos em regime ambulatório (tabela 2) podem dividir-se em dois 

grandes grupos: 

A. Medicamentos cedidos em ambulatório, com suporte legal: medicamentos 

de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento de patologias crónicas, os 

medicamentos de emergência que não podem ser dispensados pela farmácia 

comunitária e medicamentos dispensados para tratamento no período pós-

operatório em situações de cirurgia de ambulatório.13,14 

B. Medicamentos cedidos em ambulatório, sem suporte legal: são 

medicamentos destinados a doentes com patologias crónicas que são prescritos 

nas consultas externas e que são autorizados pelo Conselho de Administração 

Hospitalar e pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS).  

 

Tabela 3 – Principais medicamentos dispensados em regime de ambulatório no HSMM. 

Adaptado.11 

Patologia Especial Medicamentos dispensados 

Hepatite C Ribavirina, Peginterferão alfa 2-a, Peginterferão alfa 2-b 

Hepatite B Lamivudina, Adefovir e Tenofovir  

Doenças autoimunes 
Etanercept, Adalimumab, Ustecinumab, Golimumab, 

Ixemumab  

Cancro 
Tamoxifeno, Anastrazol, Capecitabina, Erlotinib, 

Exemestano, Megestrol 

Cirurgia de Ambulatório Paracetamol, Ibuprofeno, Metoclopramida 

Cirurgia de ambulatório – 
oftalmologia 

Ranibizumab, Triancinolona, Dexametasona 
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Os SFH do HSMM também dispensam a medicação utilizada na cirurgia de 

ambulatório de oftalmologia. O oftalmologista prescreve a medicação que será utilizada 

na cirurgia, sendo essa prescrição enviada para os SFH com um tempo mínimo de 5 

dias de antecedência à cirurgia. Nos SFH a prescrição médica é analisada e validada, 

o pedido é processado e a medicação é preparada e levantada até 24 horas antes da 

administração.  

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório processa-se no horário normal 

de funcionamento dos SFH, mais concretamente das 9h00 às 17h00, existindo para o 

efeito um farmacêutico responsável pelo atendimento e entrega dos medicamentos. No 

caso do HSMM, o farmacêutico responsável é a Dra. Maria João Peixoto.  

Existem dois tipos de prescrições: prescrições internas e prescrições externas. 

 

7.4.1. Prescrições internas  

Nas prescrições internas, o utente ou um representante dirige-se aos SFH 

apresentando uma prescrição médica individualizada válida dentro da instituição de 

saúde, podendo ser em formato eletrónico ou em papel. No caso de a prescrição ser 

eletrónica, o utente apenas tem de entregar um documento identificativo para que o 

farmacêutico possa aceder ao seu perfil farmacoterapêutico. No caso da prescrição 

médica em papel, esta deverá estar preenchida com o número de identificação da 

receita, dados de identificação do utente, identificação do médico prescritor, terapêutica 

farmacológica, validade e assinatura do médico.  

Aquando da primeira vez que o doente irá iniciar o tratamento, é impresso um “Termo 

de Responsabilidade” com o objetivo de consciencializar o doente para a importância 

da adesão à terapêutica e alertar para o custo do seu tratamento.  

A quantidade máxima a dispensar deverá ser a necessária para completar a 

administração das terapêuticas farmacológicas por um período máximo de 60 dias. No 

caso de terapêuticas a longo curso, com receitas médicas válidas para além de 60 dias, 

deverá o farmacêutico responsável arquivar a receita, procedendo à dispensa faseada. 

Este método proporciona uma maior proximidade entre o farmacêutico e o doente 

acompanhando e promovendo a correta adesão á terapêutica, bem como a 

monitorização do estado do doente.  

A dispensa dos medicamentos deve ser acompanhada de um registo informático que 

permite atualizar o histórico do doente e dar saída no stock dos medicamentos 

dispensados. 

Ao longo dos dois meses de estágio fiquei encarregue da dispensa de medicamentos 

em regime ambulatório sob a supervisão da Dra. Maria João Peixoto. Esta atividade 
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proporcionou-me um maior contacto com os doentes do ambulatório, um conhecimento 

mais aprofundado das patologias associadas bem como dos fármacos dispensados.  

 

7.4.2. Prescrições externas 

No caso dos utentes externos ao hospital, este devem apresentar-se nos SFH do 

hospital mais próximo da sua habitação, acompanhados com uma receita médica 

individualizada. Estas receitas apresentam uma portaria especial destinando-se apenas 

a patologias específicas. Para dar entrada da receita no software, o farmacêutico cria 

uma “prescrição do utente” dando saída dos medicamentos no stock.  

O despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro determina que os medicamentos 

destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatóide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática e psoríase em placa beneficiam de um regime especial de 

comparticipação, adquirindo estes medicamentos de forma totalmente gratuita nos SFH. 

Os encargos financeiros são da responsabilidade do hospital, do SNS e da ARS 

competente.15 

O serviço de ambulatório corresponde acerca de metade da despesa do hospital e, 

como tal, há um maior controlo da dispensa de medicamentos em regime ambulatório. 

O registo dos perfis farmacoterapêuticos dos doentes é feito diretamente no Portal do 

Medicamento Hospitalar, enquanto que as receitas deverão ser assinadas pelo 

farmacêutico responsável, agrupadas e enviadas aos serviços de contabilidade do 

HSMM, para que os mesmos possam processar e remeter as prescrições e respetiva 

faturação de cada mês à ARS, até ao dia 15 do mês seguinte.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar o registo das prescrições 

externas dispensadas no mês de maio e junho no Portal do Medicamento Hospitalar, o 

que me permitiu perceber toda a dinâmica associada aos processos de faturação dos 

medicamentos dispensados em regime ambulatório do HSMM. 

 

7.5. Circuito especial de distribuição 

O circuito especial de requisição e distribuição de medicamentos existe de forma a 

dar cumprimento à legislação nacional vigente. Através deste circuito é possível 

controlar os casos de eventual utilização abusiva, bem como determinar um processo 

de rastreabilidade em determinados medicamentos: psicotrópicos e estupefacientes, 

hemoderivados, antineoplásicos.  
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7.5.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

A prescrição clínica tem de ser registada no modelo oficial com a seguinte 

informação: identificação do medicamento através da DCI, fórmula farmacêutica e 

dosagem. A requisição deverá estar assinada e datada pelo diretor do serviço 

requisitante, diretor dos SFH, farmacêutico responsável pela sua dispensa e enfermeiro 

responsável pela receção. Após a dispensa, a requisição original deverá permanecer 

nos arquivos dos SFH, ficando o duplicado no livro de requisições. O passo seguinte 

representa o registo manual no livro de entradas e saídas de estupefacientes e 

psicotrópicos, e posterior registo informático da dispensa no software.16,17 

 

7.5.2. Hemoderivados 

A requisição de hemoderivados pelos serviços clínicos é obrigatória e constituída por 

duas vias: o original é arquivado nos SFH e o duplicado é arquivado no processo do 

doente.18 

O médico prescritor preenche e entrega a requisição ao enfermeiro responsável pelo 

doente e este, por sua vez, faz chegar a requisição aos SFH. Após a validação da 

prescrição clínica, o farmacêutico dispensa os medicamentos hemoderivados, com a 

identificação do nome e cama do doente em cada unidade. A quantidade dispensada, 

não deve ultrapassar as 13 unidades.  

Procede-se ao registo manual da data da dispensa, do lote de fabrico, da quantidade 

fornecida, número de registo no INFARMED, identificando o fornecedor, nome e número 

do processo do doente, num formulário criado especificamente para o efeito e arquivado 

nos SFH. O número de distribuição corresponde a um número sequencial com três 

dígitos seguidos de uma barra e de quatro dígitos referendo ao ano. A requisição deve 

ser assinada pelo farmacêutico e pelo enfermeiro responsável. Posteriormente, o 

farmacêutico realiza o registo informático da dispensa no processo do doente. 

Caso os medicamentos não sejam administrados ao doente, devem regressar 

rapidamente aos SFH, para racionalização dos recursos. Após a receção dos 

medicamentos hemoderivados, o farmacêutico procede ao registo eletrónico da 

devolução em nome do doente.  

 

7.5.3. Antineoplásicos 

O serviço de oncologia médica (hospital de dia) faz chegar aos SFH uma prescrição 

clínica com identificação do doente, diagnóstico médico e identificação do protocolo de 

quimioterapia. Após a validação da prescrição clínica, procede-se ao registo do perfil 

farmacoterapêutico em modelo próprio existente nos SFH, para posterior arquivo. 
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Diariamente após as 15h00 o farmacêutico responsável, que no caso do HSMM é a 

Dra. Maria João Peixoto, solicita a listagem dos doentes com sessão em oncologia 

médica programada para o dia seguinte. Os ciclos programados por doente são 

preparados na véspera com a medicação antineoplásica e coadjuvantes e 

posteriormente enviados ao hospital de dia, na respetiva manhã de sessão. É importante 

o registo manual, no perfil farmacoterapêutico criado para o doente, assim como, o 

registo informático do consumo efetuado. 

Durante o meu estágio foi-me dada a oportunidade de preparar diariamente a 

medicação antineoplásica dos doentes do hospital de dia sob a supervisão da 

farmacêutica responsável. Para além disso, a elaboração dos esquemas terapêuticos 

dos doentes ficou a meu cargo, possibilitando um maior conhecimento e interpretação 

do tratamento realizado no serviço de oncologia do HSMM. 

 

8. Ensaios clínicos  

O farmacêutico hospitalar é o responsável pelo armazenamento e dispensa de 

medicamentos experimentais. Entende-se como “ensaio clínico” qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança e eficácia.19 

Como estagiária não tive conhecimento de nenhum ensaio clínico que estivesse a 

decorrer no hospital durante os meus dois meses de estágio.  
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Conclusão 

Neste relatório foram abordadas as diferentes atividades e funções do farmacêutico, 

demonstrando a sua importância em meio hospitalar. Como estagiária tive a 

oportunidade de integrar cada departamento dos SFH do HSMM, percebendo todo o 

circuito do medicamento desde o meu momento da sua chegada ao armazém central, 

pelos fornecedores, até à última etapa de administração ao doente em regime de 

internamento e ambulatório.  

Após terminar o estágio, conclui que o farmacêutico hospitalar, apesar de não 

apresentar um contacto direto com o doente como acontece na farmácia comunitária, é 

ele que suporta todo o esquema farmacoterapêutico dos doentes individualmente 

através do auxílio e participação nas comissões e órgãos de apoio técnico da instituição, 

bem como na distribuição correta e eficaz dos medicamentos pelas diferentes 

especialidades clínicas. 

  



21 
 

Referências Bibliográfica 

1.  Ministério da Saúde. Portaria no594/2004, de 2 de junho. Diário da República n.º 

129/2004, Série I-B de 2004-06-02; 3441-3445. 

2.  Ministério da Saúde. Despacho n.o 1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003. Diário 

da República n.º 55/2017, Série II de 2017-03-17; 4913 - 4914.  

3.  Ministério da Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. Deliberação n.º 1546/2015. Diário da República n.º 

152/2015, Série II de 2015-08-06; 21899 - 21904. 

4.  Ministério da Saúde. Despacho n.o 2325/2017, de 2 de Março. Diário da 

República n.º 55/2017, Série II de 2017-03-17; 4913 - 4914.  

5.  Ministério da Saúde. Relatório de avaliação prévia da rilpivirina para uso humano 

em meio hospitalar de 06/08/2015; 3-5. 

6.  Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.o 97/95, de 10 de maio. Diário da República 

n.º 108/1995, Série I-A de 1995-05-10; 2645 - 2647 

7.  Direção Geral da Saúde. Circular Normativa no 18/DSQC/DSC de 15/10/2007: 

Comissões de Controlo de Infecção; 1-5.  

8.  Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.º 239/2015. Diário da República n.º 201/2015, 

Série I de 2015-10-14; 8957 - 8958. 

9.  Direção Geral de Saúde. Norma no 020/2014 de 30/12/2014: Medicamentos 

LASA; 1-13. 

10.  Direção Geral de Saúde. Norma no 014/2015 de 06/08/2015: Medicamentos de 

Alerta Máximo; 1-7. 

11.  Barbosa J (2017). Comissões de apoio técnico. Regulamento interno do Hospital 

Santa Maria Maior; 9-16 

12.  Ministério da Saúde. Decreto-lei n.o 29/97, de 23 de janeiro. Diário da República 

n.º 19/1997, Série I-A de 1997-01-23; 409 - 409. 

13.  Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.o 206/2000, de 1 de Setembro. Diário da 

República n.º 202/2000, Série I-A de 2000-09-01; 4611 - 4611. 

14.  Ministério da Saúde. Decreto-Lei n.o 13/2009. Diário da República n.º 7/2009, 

Série I de 2009-01-12; 232 - 232. 

15.  Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. Despacho n.o 

18419/2010, de 2 de Dezembro. Diário da República n.º 239/2010, Série II de 

2010-12-13; 60150 - 60151. 

16.  Ministério da Justiça. Decreto-Lei No15/93, De 22 De Janeiro. Diário da República 

n.º 18/1993, Série I-A de 1993-01-22; 234 - 252. 

17.  Ministério da Justiça. Decreto Regulamentar n.o 61/94, de 12 de Outubro. Diário 

da República n.º 236/1994, Série I-B de 1994-10-12; 6183 - 6198 



22 
 

18.  Ministério da Saúde. Despacho conjunto no 1051/2000, de 14 de setembro. Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 251, de 30 de Outubro de 2000. 

19.  Assembleia da República. Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto. Diário da República 

n.º 195/2004, Série I-A de 2004-08-19; 5368 – 5378.  



23 
 

Anexos 

Anexo 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio no HSMM. 

Período Atividades 

Maio 

 Formação “Segurança do utente e planos de risco” pela 

equipa de gestão de risco do HSMM; 

 Campanha do Dia Mundial da Higiene das mãos 

acompanhada de formação a todos os estagiários do HSMM; 

 Dispensa de medicamentos em regime de ambulatório; 

 Registo mínimo mensal das prescrições externas no Portal do 

Medicamento Hospitalar. 

Junho 

 Preparação da medicação do hospital de dia do HSMM;  

 Preparação dos perfis farmacoterapêuticos dos doentes do 

hospital de dia do HSMM; 

 Implementação de AA nas especialidades da consulta externa 

do HSMM; 

 Todas as atividades referidas anteriormente. 

Julho 

 Realização das revertências diárias da distribuição de dose 

única; 

 Auditoria interna aos serviços clínicos do HSMM; 

 Validação das prescrições médicas; 

 Todas as atividades referidas anteriormente. 
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Anexo 2 – Ficha de preparação de um medicamento manipulado dos SFH do HSMM. 
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Anexo 3 – Inquérito aos responsáveis dos serviços clínicos do HSMM sujeitos a 

auditoria interna pelos SFH. 
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Anexo 4 – Capa de apresentação do relatório de auditoria interna realizada aos serviços 

clínicos do HSMM em julho de 2018. 
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