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Xavier de Melo pelo apoio incondicional, por terem me terem amparado nos momentos de 
maior frustração e descrença, sempre com uma palavra amiga que me fazia acreditar que seria 
possível contornar os obstáculos e que a meta estava ao meu alcance; 
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RESUMO  
 

O presente documento descreve as atividades desenvolvidas no decorrer da Unidade 

Curricular Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, na Farmácia Dias Machado.  

Na primeira parte são explanadas as tarefas realizadas por mim no âmbito das funções 

técnicas do farmacêutico na farmácia comunitária, nomeadamente no que diz respeito a 

organização e gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde e ainda aos 

cuidados farmacêuticos. É feita também uma abordagem ao funcionamento da farmácia e às 

Boas Práticas de Farmácia (BPF).  

Na segunda parte são relatados os casos de estudo que decidi debruçar ao longo do meu 

estágio. A ideia de trabalhar cada um dos temas desenvolvidos, acabou por surgir no decurso 

da Unidade Curricular, por observação e perceção de algumas necessidades, bem como 

promover os laços entre a farmácia/profissionais de saúde e a comunidade em geral. Assim, 

foram abordados temas tais como importância dos Cuidados da Pele, incluindo uma 

abordagem cosmética, que direcionei ao público feminino; a importância da Higiene Oral 

Farmácia, dirigido a crianças; a importância do Sono, a que direcionei a todos os utentes. 

Este relatório traduz quatro meses de trabalho teórico e, principalmente prático e científico, 

com um enorme investimento a nível pessoal.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A farmácia comunitária pode ser caraterizada como sendo um espaço destinado à prestação 

de serviços de saúde especializados, vocacionados para o uso racional do medicamento, 

dispositivos médicos e produtos dermocosméticos. Desde sempre ocupou um lugar de 

destaque na sociedade, sendo na grande maioria dos casos o primeiro ponto de contacto do 

utente e assim uma porta de entrada no Sistema de Saúde. 

Atualmente as farmácias oferecem uma panóplia de serviços de intervenção farmacêutica com 

diferentes graus de complexidade, mas que requerem elevada diferenciação técnico-científica, 

tal como a dispensação de medicamentos ou produtos farmacêuticos (PF), determinação de 

parâmetros bioquímicos e atividades de educação para a saúde. Neste contexto destaca-se a 

importância da atividade profissional do farmacêutico que, sendo o especialista do 

medicamento, reúne todos os conhecimentos e competências necessários para a melhoria dos 

resultados em saúde da população. Para além dos seus conhecimentos farmacológicos e 

tecnológicos, que lhe permitem reconhecer reações adversas, interações medicamentosas, 

contra-indicações e sinais de alerta, o farmacêutico deve ainda ser capaz de sensibilizar para a 

importância da adoção de estilos de vida saudáveis e do uso racional do medicamento, por 

forma a contribuir para o alcance dos objetivos das políticas de saúde. 

O presente relatório surge no âmbito da realização do estágio curricular na Farmácia Dias 

Machado (de agora em diante designada FDM) e tem como objetivo a descrição sucinta de 

todas as atividades realizadas durante o mesmo. 

 

2. A FARMÁCIA DIAS MACHADO 

 
A FDM existe em Guimarães há mais de 100 anos, foi fundada em 1904, sendo uma farmácia 

caraterizada pelos fortes laços geracionais. 

Desde 1984 e até à presente data, está entregue à Direção Técnica da Dra. Ma. Manuela 

Pereira.  

Passou por uma deslocalização da farmácia, uma vez que até novembro de 2009 esteve 

localizada no Centro Histórico de Guimarães, mais precisamente na Rua da Rainha D.Maria II, 

mudando para a atual localização. 

2.1. Localização e Espaço Exterior 

A FDM situa-se em Silvares, na Rua 25 de Abril, no interior de um centro comercial, o que 

contribui para a afluência ao estabelecimento de diversos tipos de utentes permitindo um 

atendimento muito variado e com forte componente dermocosmética. Com um aspecto 

moderno, profissional e respeitante de todos os requisitos legais (impostos pelo decreto-lei 

no171/2012), a FDM possui no seu exterior um letreiro com a designação “Farmácia Dias 

Machado” e ainda o símbolo da cruz verde. Para além disso, o nome do diretor técnico 

encontra-se visível no espaço exterior, bem como o horário de funcionamento e a listagem das 
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farmácias de serviço no município. Possui ainda uma montra que é renovada quinzenalmente e 

cujo principal objetivo é comunicação visual com o utente, funcionando como ferramenta de 

marketing. A montra visa a promoção de produtos de venda livre (tais como medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares, produtos dermocosméticos, 

entre outros) e ainda a apresentação de campanhas promocionais, tendo normalmente caráter 

sazonal. Para além da entrada reservada aos utentes, a farmácia possui uma porta secundária, 

devidamente identificada pelo nome do estabelecimento, utilizada apenas pelos fornecedores 

para entrega de encomendas. 

2.2. Espaço Interior 

O interior da farmácia, como local de prestação de cuidados de saúde, deve ser um espaço 

com aspeto profissional, divido em diversas áreas por forma a agilizar a prestação dos diversos 

serviços e procurando garantir a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes [1,2]. 

Para além disso, deve ainda reunir todas as condições necessárias para garantir a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos e produtos farmacêuticos (PF). [1] 

A FDM possui dois pisos, cujas plantas estão esquematizadas nos anexos I e II, sendo que no 

primeiro existe a área de atendimento ao público, dois gabinetes do utente e os sanitários. No 

segundo piso localiza-se a área de aprovisionamento, a zona de receção de encomendas, o 

armazém, o laboratório e o escritório. 

A zona de atendimento é um espaço amplo no qual estão expostos diversos lineares (que se 

encontram devidamente identificados, permitindo ao utente encontrar rapidamente qualquer 

produto) e gôndolas com produtos dermocosméticos, dispositivos médicos e ainda produtos de 

puericultura e obstetrícia. Os produtos expostos nos lineares são praticamente constantes ao 

longo do ano contrariamente aos das gôndolas cuja exposição depende da sazonalidade, 

quantidade existente e ainda necessidade de escoamento. Para além disso as gôndolas 

permitem dar destaque a campanhas promocionais, funcionando também como ferramenta de 

marketing. Ainda nesta área existem três postos de atendimento distanciados de modo a 

permitir que cada atendimento ocorra com privacidade, tal como preconizam as Boas Práticas 

em Farmácia Comunitária. Junto dos postos de atendimento existem lineares com MNSRM, 

suplementos alimentares e produtos buco- dentários, mas também gavetas que se destinam ao 

armazenamento de medicamentos e outros PF de grande rotatividade. 

Os gabinetes são espaços com maior privacidade destinados a situações específicas: um deles 

contém todo o material necessário às determinações bioquímicas (tensiómetro, lancetas, tiras 

teste, contentores de resíduos, etc) e destina-se essencialmente à realização dos testes de 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ainda determinação do peso e pressão arterial. No 

caso do segundo gabinete, este é utilizado nas consultas de podologia, nutrição, bem como 

outras situações que carecem de maior privacidade, como administração de injetáveis, 

aconselhamento dermatológico/cosmético e de contraceção de emergência. 
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No laboratório encontram-se todos os materiais e matérias-primas necessárias à preparação 

de medicamentos e produtos manipulados, bem como alguma bibliografia (como o formulário 

galénico e a farmacopeia portuguesa) e ainda uma capa de registo de preparação de 

manipulados. 

A zona de aprovisionamento constitui o local onde se encontram as encomendas por 

rececionar estando organizada por fornecedores de forma a facilitar todo o processo de 

receção, sobretudo das encomendas diárias. Junto a este local existe a zona de receção de 

encomendas, área na qual os medicamentos e PF são conferidos e rececionados 

informaticamente. É também nesta zona da farmácia que são guardados os documentos 

referentes aos fornecedores e encomendas tais como: notas de encomenda, notas de 

devolução e faturas. Do armazém propriamente dito integram dois espaços físicos: um 

constituído por um conjunto de prateleiras nas quais se armazenam os produtos excedentes da 

zona de atendimento (balcão, lineares e gôndolas) e um sistema de armazenamento 

automático no qual se encontram cerca de 80% dos medicamentos existentes na farmácia e 

ainda outros PF. 

2.3. Horário de funcionamento 

A FDM encontra-se aberta ao público das 10h00 até as 23h00, todos os dias da semana. 

Encontra-se encerrada no dia de Natal, 1 de janeiro e Páscoa. 

2.4. Recursos Humanos 

A equipa da FDM é constituída por três farmacêuticos (Dr. Paulo Silva, Dra. Teresa Alves e Dr. 

Luís Ribeiro) e três técnicas de diagnóstico e terapêutica (Joana Dias, Ana Maia e Rosália 

Sousa). A direção técnica é da responsabilidade da Dra. Manuela Pereira que garante o 

funcionamento da farmácia de acordo com as leis e normas impostas atualmente. A FDM conta 

ainda com dois gestores, também eles farmacêuticos, o Dr. Gilberto Pereira e a Dra. Rita 

Pereira.  

2.5. Fontes de Informação 

A prestação dos serviços numa farmácia assenta na tomada de decisões clínicas (como 

dispensar um medicamento, aconselhar determinado PF, entre outras) que devem 

obrigatoriamente ter por base conhecimentos científicos atualizados. Neste sentido é 

indispensável que o farmacêutico possua ao seu dispor diversas fontes de informação, que 

podem ser referências como o prontuário terapêutico e formulário galénico, ou então 

ferramentas disponíveis na internet como o resumo das características do medicamento (RCM) 

ou o site do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, I.P). 

O importante é que para cada situação o profissional de saúde seja capaz de selecionar 

rapidamente qual a fonte de informação mais pertinente e consultá-la de forma eficaz. Na FDM 

são várias as referências disponíveis que vão desde bibliografia vocacionada para o uso 
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correto do medicamento, de produtos dermocosméticos e também veterinários. Durante o 

estágio foi possível a consulta das diversas fontes de informação existentes na farmácia e na 

internet, permitindo a perceção da sua importância. 

2.6. Sistema informático 

Atualmente nas farmácias, dada a enorme variedade de atividades e serviços prestados, torna-

se indispensável a existência de um sistema informático capaz de suportar todas estas ações e 

ainda integrar a componente de gestão com o atendimento e acompanhamento dos utentes. 

Na FDM é utilizado o sistema operativo SIFARMA2000® que constitui umas das ferramentas 

indispensáveis ao funcionamento diário do estabelecimento. Trata-se de um programa 

vocacionado essencialmente para a melhoria do atendimento ao público, constituindo ele 

próprio uma fonte bibliográfica por apresentar informações relacionadas com indicações 

terapêuticas, posologias, reações adversas, interações e precauções de utilização para a 

grande maioria dos produtos existentes na farmácia. Permite ainda um seguimento dos utentes 

de forma mais eficiente devido à possibilidade de criação da “ficha de acompanhamento” na 

qual são registados os problemas de saúde do utente, a sua medicação, o histórico de 

compras e ainda determinações de parâmetros bioquímicos realizados ou não na farmácia. 

Esta é uma ferramenta muito utilizada na FDM e que apresenta vantagens, sobretudo aquando 

do atendimento que fica facilitado por permitir ao farmacêutico avaliar a segurança da 

terapêutica e ainda adesão por parte do utente. Para além disso, permite prestar 

aconselhamento em patologia minor sem riscos de interação com o perfil farmacoterapêutico, 

uma vez que o profissional de saúde tem acesso ao historial do doente. 

Acresce às vantagens referidas o facto de o SIFARMA2000® possibilitar a gestão dos produtos 

(através da realização de encomendas, devoluções, controlo dos prazos de validade) e ainda a 

realização e controlo da faturação. O contacto com este sistema operativo e a descoberta das 

suas funcionalidades foi uma das etapas mais importantes do estágio por estar implicado em 

todas as atividades realizadas desde a receção de encomendas até ao atendimento ao público. 

2.7. Cronograma das Atividades Desenvolvidas  

 

Setembro  

Início do Estágio. 

Leitura do Manual de Procedimentos da Farmácia Dias Machado. 

Formação Externas (Pierre Fabre). 

Receção de Encomendas e Aprovisionamento. 

 

Outubro 

Formações Externas (Pierre Fabre). 
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Formação Interna. 

Receção de Encomendas e Aprovisionamento.  

Gestão de Stocks. 

Atendimento. 

 

Janeiro  

Receção de Encomendas e Aprovisionamento.  

Gestão de Stocks. 

Formação Externa (Caudalie). 

Desenvolvimento do Projeto “Workshop de Maquilhagem”. 

Atendimento.  

 

Fevereiro/Março 

Receção de Encomendas e Aprovisionamento.  

Atendimento. 

Desenvolvimento do Projeto “Dia Mundial da Saúde Oral”. 

 

3. CIRCUITO GERAL DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 
 

O principal objetivo das farmácias, enquanto espaços de saúde, é a cedência de 

medicamentos e PF em condições que permitam minimizar os riscos de uso e ainda maximizar 

os seus efeitos [2]. Para que esta premissa se verifique e para responder às diversas 

necessidades dos seus utentes existe um conjunto de procedimentos desde a aquisição dos 

medicamentos, sua conservação e posterior dispensa que devem ser estabelecidos e 

criteriosamente cumpridos. 

3.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks pode ser definida como um conjunto de procedimentos que visam 

racionalizar e sistematizar a quantidade de produtos existentes na farmácia de forma a 

satisfazer as necessidades dos utentes [2]. A correta gestão dos stocks permite assegurar 

resposta face a situações de rutura no mercado e variação de procura por parte dos utentes. 

Considera-se que existe uma gestão eficiente de stocks quando não surgem problemas de 

rutura nem de excesso de produtos. Quando existe um excedente de determinado artigo pode 

ocorrer perda monetária por parte da farmácia visto que o dinheiro investido não gera lucro. 

Para além, disso se o problema for prolongado no tempo podem surgir situações de prazos de 

validade expirados que agravam ainda mais a perda financeira. No caso de existir rutura de 

determinado produto, o principal problema reside no comprometimento da terapêutica do 
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utente que, em algumas situações, pode ter repercussões graves. Esta situação significa 

também um incómodo para o utente, sendo inclusive “má publicidade” para o estabelecimento. 

O sistema informático desempenha um papel fulcral no que diz respeito à gestão dos produtos, 

uma vez que para cada um deles, na respetiva ficha do produto, é possível definir um valor de 

stock mínimo e máximo. Cada vez que um artigo atinja o valor mínimo gera-se 

automaticamente uma encomenda que, depois de ser aprovada pelo farmacêutico, é enviada 

ao fornecedor. Além desta vantagem, o SIFARMA2000® permite a análise do histórico de 

compras e vendas do produto auxiliando assim a definição dos valores mínimos e máximos. 

Contudo, apesar das vantagens apontadas ao sistema operativo, é fundamental garantir que os 

stocks informáticos correspondem aos stocks reais, caso contrário podem surgir problemas, 

nomeadamente no ato da dispensa. A correção de stocks é indispensável e foi uma das 

atividades realizadas durante todo o período de estágio, tal como a análise de compras e 

vendas de alguns produtos por forma a alterar níveis de stock sempre que se mostrou 

pertinente. 

3.2 Encomendas e aprovisionamento 

A aquisição de PF é umas das atividades principais da farmácia e deve ser realizada tendo em 

conta alguns critérios de forma a reduzir o investimento e maximizar o lucro. Neste sentido é 

fundamental que o responsável pelas compras defina um conjunto de procedimentos de 

avaliação e seleção dos fornecedores. Para além, disso é indispensável que o processo de 

aquisição cumpra todos os requisitos necessários de modo a garantir a qualidade dos produtos 

[3]. A seleção de determinado fornecedor prende-se com a variedade de produtos que 

comercializa, tipologia e quantidade de produtos que se pretende encomendar, capacidade de 

resposta, condições de pagamento, questões relacionados com bonificações e horário de 

entrega. No caso da FDM a aquisição de produtos é realizada através de 

armazenistas/grossistas mas também através da comunicação direta com determinados 

laboratórios ou distribuidores autorizados, como é o caso da Generis, Pierre Fabre, entre 

outros. A Alliance Healthcare e a OCP Portugal são os dois armazenistas aos quais a FDM 

recorre diariamente efetuando uma encomenda para cada um deles. Os grossistas apresentam 

como vantagens o facto de não ser exigida uma quantidade mínima para cada encomenda, 

grande panóplia de produtos e ainda rapidez na entrega. São adquiridos por esta via a maioria 

dos medicamentos, alguns dipositivos médicos e produtos urgentes. Também aos grossistas 

são realizadas as designadas “encomendas instantâneas”, que podem ser efetuadas através 

do sistema informático ou então via telefone, e que servem para colmatar falhas de produtos 

que não existem na farmácia e são pedidos pelos utentes, estando normalmente associados a 

reservas. 

Os produtos adquiridos diretamente a laboratórios específicos são maioritariamente 

dermocosméticos, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de puericultura e 

obstetrícia. As encomendas deste tipo são menos frequentes uma vez que apresentam maior 
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demora na entrega e exigência de valor mínimo de encomenda, apesar de apresentarem 

melhores condições de bonificação. As encomendas efetuadas aos grossistas são enviadas 

através do próprio sistema informático, contrariamente às efetuadas aos laboratórios que 

requerem uma nota de encomenda enviada via e-mail ou entregue aos respetivos delegados 

de informação médica. 

Em qualquer um dos casos, qualquer que seja o fornecedor, é indispensável que aquando da 

realização de encomendas o farmacêutico responsável tenha em conta alguns requisitos tais 

como: consumo mensal do produto, stock existente, variação sazonal, existência ou não de 

campanhas favoráveis e ainda capacidade de armazenamento da farmácia. É também 

importante que sejam considerados aspetos como o perfil dos utentes que visitam a farmácia, 

os hábitos de prescrição e a existência de novos produtos. 

A realização de encomendas foi uma das atividades observadas durante o estágio, sendo que 

foi possível compreender a importância de atender aos fatores referidos de modo a garantir 

capacidade de resposta por parte da farmácia com maximização dos lucros. 

3.3. Receção, conferência e armazenamento de encomendas 

A receção e armazenamento de encomendas são etapas fundamentais no ciclo do 

medicamento e de outros PF e como tal existem procedimentos e critérios para a verificação, 

aceitação e armazenamento dos produtos de forma a garantir a sua qualidade [2]. O processo 

de receção e conferência das encomendas (esquematizado no anexo IV) realiza-se em duas 

etapas fundamentais: a primeira destinada a avaliar a qualidade dos produtos confirmando se 

existem sinais de dano ou de que as condições de conservação tenham sido violadas, e uma 

segunda fase na qual são conferidas as quantidades confrontando os valores com os da nota 

de encomenda e também com os da guia de remessa ou fatura que acompanha a encomenda. 

Os documentos que acompanham as encomendas possuem todas as informações necessárias 

para rececionar a encomenda informaticamente, nomeadamente: identificação do fornecedor, 

identificação da fatura/guia, descrição individualizada dos produtos (através do nome comercial 

e código), quantidade encomendada, quantidade enviada, taxa de IVA, preço de venda à 

farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP) (exceptuando os produtos de venda livre), 

descontos aplicados/bonificações e preço total da encomenda. A receção informática é 

efetuada através do código do produto registando-se a quantidade recebida, o PVF, o valor de 

desconto/bónus (se aplicável) e o prazo de validade – PV – (apenas quando não existe 

nenhum produto em stock ou quando o PV dos produtos já existentes é superior ao dos 

rececionados). No caso dos produtos armazenados no robot, e que não necessitam de 

marcação de preço, a receção pode ser realizada diretamente. Todos os outros são 

rececionados no computador existente na zona de receção de encomendas. 

Os produtos de venda livre, tal como já referido, carecem de marcação de preço sendo este 

calculado de acordo com o PVF e a margem da farmácia previamente estabelecida. 
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Os estupefacientes e psicotrópicos são encomendados e rececionados da mesma forma, 

contudo são acompanhados de um documento de requisição específico (de acordo com o 

decreto-lei no 15/93 de 22 de janeiro) registando-se o número de embalagens e mantendo-se 

assim um controlo mais rigoroso deste tipo de medicação. 

Após receção, todos os produtos são deviamente armazenados nos locais apropriados 

respeitando as condições de temperatura, humidade e luminosidade, garantindo a manutenção 

das características físicas e químicas dos medicamentos e PF. A disposição dos produtos no 

armazém é realizada de acordo com a metodologia FEFO (First Expired First Out) e de modo a 

que todos os produtos sejam rápida e facilmente identificados pelo rótulo. Os produtos que 

requerem refrigeração são os primeiros a ser armazenados enquanto os restantes são 

organizados no armazém, robot, gavetas da zona de atendimento ou lineares. Em qualquer um 

destes locais existem equipamentos destinados a avaliar a temperatura e humidade, sendo o 

seu registo e análise uma tarefa semanal que tem como objetivo garantir que os medicamentos 

e PF se encontram nas devidas condições mantendo a sua qualidade, segurança e eficácia. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de intervir na receção de encomendas, tendo sido 

uma atividade mais frequentemente realizada no mês inicial de estágio. Contribuiu sobretudo 

para a familiarização com os diversos produtos existentes no mercado, o que acabou por 

auxiliar posteriormente a fase de atendimento ao público. 

3.4. Controlo de prazos de validade e gestão de devoluções 

O PV de um medicamento ou de um PF é aquele durante o qual as características físicas, 

químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem 

eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos [4]. Para o sucesso 

terapêutico uma das premissas indispensáveis é a dispensa dos produtos dentro do seu PV, 

pois só assim é possível garantir que possuem todas as suas caraterísticas inalteradas. Caso 

este período não seja cumprido podem surgir alterações no produto que inviabilizem a sua 

administração, que o tornem suscetível de contaminação bacteriana ou então que causem 

perda de eficácia devido a degradação da substância ativa (SA). 

O controlo dos PV é uma tarefa efetuada mensalmente na FDM, através da emissão de uma 

lista de todos os produtos cuja validade expira nos seis meses seguintes. Posteriormente, os 

dados constantes da lista (nome, código do produto, stock e PV) são conferidos e corrigidos se 

necessário. Caso algum dos produtos constantes da lista esteja próximo de expirar, mas ainda 

seja possível fazer a sua dispensa em condições seguras para o utente, é sinalizado como 

venda prioritária. Nas situações em que este desfecho não seja possível o produto é retirado 

do seu local de armazenamento e colocado noutro destinado a devoluções. A devolução ao 

fornecedor é acompanhada de um documento (nota de devolução) que tem como informações 

o nome, código e quantidade do produto devolvido, estando identificado o fornecedor, a 

farmácia e ainda o motivo da devolução. O fornecedor pode regularizar a situação através da 

emissão de uma nota de crédito ou do envio de novos exemplares do produto devolvido com 
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PV superior. Nestas situações não há perda do capital investido, contrariamente ao que 

acontece quando fornecedor não aceita a devolução e o produto é enviado para quebras 

(baixas no stock). Para além do término do prazo de validade, existem outras situações nas 

quais é necessário efetuar devoluções aos fornecedores, tais como: embalagens danificadas, 

produtos alterados, não conformidades entre a nota de encomenda e a fatura e retirada de 

lotes do mercado por ordem do INFARMED ou do próprio fabricante. Na FDM, devido à 

existência do robot, o controlo dos PV é um processo rápido e bastante eficiente. As validades 

de todos os produtos armazenados no robot são registadas aquando da sua entrada, o que 

permite que seja sempre dispensado o produto com menor PV. Deste modo são evitados erros 

na dispensa, garantindo-se que o produto fornecido é sempre aquele com menor PV, o que 

pode não acontecer com os produtos armazenados noutros locais caso não seja respeitado o 

método FEFO. A verificação dos PV dos produtos armazenados no robot acaba também por 

ser mais fácil visto que existem menos situações de erros de stock, contrariamente ao que 

acontece nos restantes locais de armazenamento. 

Durante o estágio foi também possível intervir no controlo dos PV, tendo verificado a 

importância deste processo sobretudo por permitir detetar erros de stock e ainda evitar perdas 

financeiras, visto que muitas vezes a sinalização dos produtos como “vendas prioritárias” 

permite a sua dispensação em tempo útil. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 
A cedência de medicamentos é umas das atividades fulcrais do farmacêutico, sendo também a 

que mais impacto tem junto do utente, e pode ser definida como o ato profissional no qual, 

após avaliação da situação, são cedidos medicamentos (mediante apresentação de prescrição 

médica ou então em regime de indicação farmacêutica) juntamente com toda a informação 

necessária para o sucesso da terapêutica [2]. Aquando da dispensa dos fármacos é 

indispensável que seja fornecida ao utente toda a informação necessária para o correto uso da 

medicação, desde a posologia, forma de administração, contra-indicações, precauções de 

utilização, interações e possíveis reações adversas às quais o utente deve manter-se atento 

[2]. Para além destes aspetos é também indispensável explicar quais os benefícios do 

medicamento de modo a fomentar a adesão à terapêutica, uma vez que um utente que 

compreende os impactos positivos da medicação cumpre melhor o regime terapêutico obtendo 

resultados positivos. De modo a passar a informação correta ao utente e garantir o sucesso 

terapêutico torna-se fundamental que exista uma relação de confiança entre o profissional de 

saúde e o utente. Neste sentido o farmacêutico deve adequar a linguagem verbal e não-verbal 

a cada situação, procurando ser paciente e empático. 

O medicamento pode ser definido como uma ou mais substâncias com propriedades curativas 

ou preventivas de doenças e/ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada/administrada 

com vista a exercer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, 
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imunológica ou metabólica ou a corrigir, restaurar ou modificar funções biológicas. De acordo 

com a dispensa ao público, os medicamentos podem dividir-se em medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e MNSRM. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são assim classificados sempre que sejam substâncias que possam constituir um 

risco direto ou indireto para a saúde do utente, mesmo usados sob vigilância médica; 

representem um risco direto ou indireto para a saúde do utente se forem utilizados 

frequentemente em quantidades consideráveis para fins diferentes dos que se destinam; 

contenham substâncias ou derivados cuja atividade e/ou reações adversas sejam 

indispensáveis aprofundar ou se destinem a administração parentérica [5]. 

Este tipo de medicamentos apenas pode ser dispensado mediante apresentação de prescrição 

médica ou, em algumas situações, na ausência desta pode ser feita a venda suspensa. As 

vendas suspensas são efetuadas a utentes que recorram a determinada medicação 

cronicamente e que, por algum motivo, não consigam ter acesso a receita médica em tempo 

útil. Nestas situações e avaliando a necessidade do medicamento, o farmacêutico poderá optar 

por fazer a venda suspensa do produto, na qual o utente paga o medicamento na totalidade 

sendo-lhe restabelecido o valor da comparticipação aquando da regularização da venda 

suspensa (entrega da respectiva prescrição médica). 

 4.1.1. A prescrição médica 

Nos últimos anos a legislação que suporta a prescrição foi alterada para promover a prescrição 

por Denominação Comum Internacional (DCI) e através de sistemas eletrónicos, contudo as 

regras de prescrição e as informações a veicular são muito semelhantes ao que já se praticava. 

A prescrição de medicamentos (incluindo manipulados, psicotrópicos e estupefacientes) tem de 

ser efetuada por meios electrónicos, (de acordo com a Portaria no 224/2015 de 27 de julho), 

sendo aplicável a produtos com e sem comparticipação tais como dispositivos médicos, 

géneros alimentícios, entre outros [6]. Atualmente, e até que seja possível a desmaterialização 

do receituário, existem 3 tipos de prescrições: a receita electrónica desmaterializada (ou receita 

sem papel), receita electrónica materializada e receita manual. No caso das receitas 

eletrónicas estas são prescritas, acessíveis e interpretáveis através do sistema informático, 

sendo que no momento de prescrição os softwares têm de validar e registar a receita no 

sistema central de prescrições. No caso da receita materializada o prescritor imprime a receita, 

que tem duas partes, uma destinada a ficar na farmácia e outra para o utente (a designada 

guia de tratamento). A receita desmaterializada consiste numa guia de tratamento e que após 

validação é devolvida ao utente. Alternativamente, o médico prescritor pode enviar para o 

contacto do utente uma mensagem com os dados referentes à prescrição: número da receita, 

código de acesso e código direito de opção. Em qualquer dos casos, as receitas electrónicas 

podem ser acedidas nas farmácias através da leitura (em equipamento apropriado) do cartão 
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de cidadão do utente a quem foi prescrita a medicação. Relativamente às receitas manuais, 

para a sua utilização, o médico prescritor deve assinalar na própria receita o motivo pelo qual 

não prescreve eletronicamente e que pode ser um dos seguintes: falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 

receitas mensais [7]. 

A prescrição de medicamentos deve ser efectuada através da DCI da SA devendo também ser 

especificada a forma farmacêutica, dosagem, apresentação (tamanho da embalagem), 

posologia, número de embalagens e Código Nacional para Prescrição Electrónica de 

Medicamentos (CNPEM). O referido código agrupa todos os medicamentos com a mesma SA, 

dose, forma farmacêutica e apresentação, constituindo uma vantagem no ato da dispensa por 

limitar erros associados a trocas de fármacos. A prescrição através da designação comercial 

do medicamento, marca ou indicação do nome do titular de autorização de introdução no 

mercado apenas é possível para um medicamento para o qual não exista genérico similar, 

medicamentos que por propriedade industrial apenas possam ser prescritos para determinadas 

indicações terapêuticas ou então mediante justificação técnica do prescritor. Nestas situações 

em vez do CNPEM, o código veiculado na receita é específico da especialidade prescrita e 

deve constar, se aplicável, a justificação técnica do prescritor [7]. As exceções a veicular na 

prescrição médica podem ser de 3 naturezas diferentes: exceção da alínea a) do no 3 do art. 

6o (relativo a um medicamento com índice ou margem terapêutica estreita); exceção da alínea 

b) do no 3 do art. 6o (relacionada com suspeita de reação adversa prévia devidamente 

reportada ao INFARMED) e exceção da alínea c) do no 3 do art. 6o (referente a tratamentos de 

duração superior a 28 dias). Note-se que a exceção a) apenas pode ser aplicada para a lista de 

fármacos constantes na Deliberação no 70/CD/2012 (ciclosporina, levotiroxina sódica e 

tacrolimus) e obriga a que o medicamento dispensado seja o prescrito. Caso seja invocada 

esta exceção para fármacos não constantes da lista a dispensa deve ocorrer como se de uma 

DCI se tratasse. Quando as prescrições possuem a exceção b) o medicamento dispensado 

tem, obrigatoriamente, de ser o prescrito. Para além disso cabe ao farmacêutico contactar o 

prescritor de forma a averiguar se a reação adversa foi notificada ao INFARMED. No caso de 

se tratar de uma exceção c) o utente pode escolher um medicamento similar desde que o 

preço seja igual ou inferior ao prescrito [6].  

A cedência de medicamentos mediante apresentação de prescrição médica pode ser dividida 

em 4 fases principais: validação da receita, interpretação da prescrição por parte do 

farmacêutico, cedência dos medicamentos mais adequados (respeitando a prescrição médica) 

e fornecimento de toda a informação necessária para o sucesso terapêutico. A validação de 

uma prescrição médica, seja eletrónica ou manual, tem alguns parâmetros em comum, 

nomeadamente identificação de: numeração da receita; médico prescritor (nome, no da cédula 

profissional, especialidade clínica e contacto); local de prescrição; utente (nome, no do SNS, no 

de beneficiário da entidade financeira responsável, e regime especial de comparticipação de 

medicamentos se aplicável); medicamento prescrito (por DCI ou por marca); posologia e 
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duração do tratamento; comparticipações especiais (através da designação do 

despacho/diploma aplicável em cada linha de prescrição); número de embalagens; data da 

prescrição, validade da prescrição e assinatura do prescritor. 6 Relativamente aos aspetos 

referidos importa realçar que na identificação de utentes com regime especial de 

comparticipação de medicamentos devem constar, na prescrição electrónica, as letras “R” (no 

caso dos pensionistas) ou “O” e os respetivos diplomas legais implicados (no caso de 

determinadas patologias e grupos de doentes) para que possa ser efetuada a comparticipação 

especial. Caso se trate de uma receita manual, a identificação do regime especial de 

comparticipação é feita através de vinheta de cor verde. 

Outra questão relevante é a data da prescrição que é usada na determinação da validade da 

receita (no caso das receitas manuais e informáticas materializadas) e da linha de prescrição 

(no caso das receitas sem papel). Assim sendo, existem dois tipos de receitas ou linhas de 

prescrição: a receita/ linha de prescrição normal (que apresenta uma validade de 30 dias após 

a data de emissão) e a receita/linha de prescrição renovável (cuja validade das vias/linhas de 

prescrição é de 6 meses) [6]. Naturalmente existem diferenças pontuais entre a validação de 

receitas informatizadas e manuais que se encontram sumariamente descritas no anexo V. 

Após validação da prescrição médica, segue-se a etapa de avaliação do regime 

farmacoterapêutico do utente, verificando, para cada medicamento, se este é necessário, 

adequado ao doente (tendo em conta as contra-indicações, interações, alergias, intolerâncias e 

outros fatores relevantes), se a dose, posologia e duração do tratamento são apropriados e 

ainda procurando verificar se são cumpridas as condições económicas, sociais e legais 

aplicáveis [6]. No decorrer deste processo, caso seja detetado algum PRM, o farmacêutico 

deve intervir no sentido de o resolver, sendo que em alguns casos a solução passa por 

contactar o médico prescritor. Terminada esta fase cabe também ao profissional de saúde 

escolher quais os medicamentos mais apropriados a dispensar ao utente, devendo adotar 

posturas diferentes, consoante se trate de uma prescrição por DCI (anexo VI) ou por 

marca/designação comercial (anexo VII). 

A última etapa consiste na “educação” do utente, e tal como já foi referido anteriormente tem 

como objetivo elucidar o doente acerca da importância da medicação, explicando a posologia, 

forma de administração, duração do tratamento e outros aspetos que possam ser relevantes 

(precauções especiais, interações, reações adversas). Para além destas informações é 

indispensável o aconselhamento de medidas não farmacológicas pertinentes, e que tal como a 

informação anterior devem ser veiculadas oralmente e por escrito [2,6].  

No caso das receitas manuais ou informáticas materializadas, no ato de dispensa é impresso 

no verso da receita a seguinte informação: identificação da farmácia, número de registo dos 

medicamentos em carateres e código de barras, quantidade fornecida, preço total de cada 

medicamento, valor total da receita, encargo do utente em valor por medicamento e respetivo 

total, comparticipação do Estado em valor por medicamento e respetivo total e data da 

dispensa. Para além disso é impressa a declaração do utente confirmando a dispensa dos 
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medicamentos e conselhos de utilização que pode ser acompanhada pela declaração 

relacionada com o direito de opção caso aplicável e que consta no anexo VIII. O verso da 

receita deve ser assinado pelo utente e também pelo farmacêutico que deve carimbar o 

documento e data-lo. No caso das receitas desmaterializadas não é efetuado qualquer registo 

físico, sendo a dispensa validada apenas informaticamente. 

A dispensa de MSRM foi uma das atividades desenvolvidas diariamente durante o atendimento 

ao público (iniciado em meados de março), tendo surgido exemplares de todas as situações 

referidas apresentando clara vantagem pedagógica. Pude verificar que as farmácias 

atravessam períodos de fortes mudanças, estando a prescrição médica a sofrer alterações 

drásticas que visam melhorar o acesso dos utentes aos medicamentos, evitando problemas de 

fraude e agilizando o processo devido à sua informatização. As receitas informatizadas acabam 

por ter um impacto positivo na farmácia por diminuírem os encargos relacionados com a 

conferência do receituário e sua faturação mensal. Apresentam ainda como vantagem o facto 

de serem mais facilmente percetíveis pelo farmacêutico, contrariamente às manuais que muitas 

vezes são elegíveis. Contudo, são atualmente fonte de dúvida para muitos utentes ainda pouco 

familiarizados com os novos modelos de prescrição. Durante o estágio foi possível intervir 

positivamente esclarecendo muitos dos utentes e ainda agilizar a dispensa perante uma 

prescrição médica. Foi ainda possível verificar que a informatização e consequente uso do 

CNPEM tornam o processo de seleção da especialidade farmacêutica muito mais fácil, 

acabando por reduzir os erros de dispensa. Note-se que também o robot é indispensável na 

cedência de medicamentos, visto que reconhece todas as especialidades pelo respetivo código 

agilizando o atendimento e diminuindo os erros de dispensa. 

4.1.2. Regimes de Comparticipação 

Com vista a que todos os utentes tenham acesso aos medicamentos de que precisam existe o 

regime de comparticipação de medicamentos que apenas é aplicável aos MSRM. O decreto-lei 

no 48-A/2010 de 13 de maio estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos prescritos aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários 

da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Publica 

(ADSE). A atual legislação prevê a comparticipação dos medicamentos através do regime geral 

e ainda do regime especial, sendo este último aplicado a medicamentos que se destinam ao 

tratamento de determinadas patologias ou então a grupos especiais de doentes (como por 

exemplo os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo 

nacional) 6 No caso do regime geral de comparticipações o Estado paga uma percentagem do 

PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 

69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica 

[6,8]. Os pensionistas que usufruam do regime especial de comparticipação têm 

comparticipações de 95% no escalão A, 84% no escalão B, 52% no escalão C e 30% no 

escalão D. A comparticipação do Estado de medicamentos utilizados no tratamento de 
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determinadas patologias é definida por despacho do membro do governo responsável pela 

área da saúde, sendo que as doenças abrangidas por este regime, a percentagem de 

comparticipação e os despachos relacionados se encontram esquematizados no anexo IX [8]. 

Adicionalmente o governo comparticipa 30% dos medicamentos manipulados constantes no 

despacho no 18694/2010 de 18 de Novembro. As tiras-teste para determinação da glicemia, 

cetonemia e cetonúria, assim como as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo dos 

diabetes são também comparticipadas pelo Estado, sendo que as tiras têm uma 

comparticipação de 85% enquanto as agulhas, lancetas e seringas são totalmente 

comparticipadas. 

Apesar de a grande maioria dos utentes usufruir das comparticipações asseguradas pelo 

Estado, existem outros subsistemas de saúde complementares ao SNS, sendo a percentagem 

de comparticipação diferente para cada entidade. Os utentes com este tipo de comparticipação 

devem identificar-se pelo cartão com o nome, número de beneficiário e validade. Este deve ser 

fotocopiado juntamente com a prescrição, para enviar para a respetiva entidade de modo a que 

farmácia possa obter o valor da comparticipação. No caso das receitas informáticas 

desmaterializadas, após identificação do utente selecciona-se o organismo complementar, e o 

próprio sistema informático emite um talão que deve ser enviado à respetiva entidade e que 

substitui (em termos de faturação) a fotocópia da prescrição juntamente com o cartão de 

beneficiário. Neste tipo de situações as prescrições têm obrigatoriamente de ficar registadas 

nos dois organismos, ou seja, no SNS e no complementar, visto que o reembolso para a 

farmácia será processado separadamente. Na FDM, a maioria dos utentes usufrui apenas das 

comparticipações providenciadas pelo Estado, contudo existe ainda um volume considerável 

de prescrições de beneficiários do Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS). Outros 

subsistemas, tais como seguros de saúde, surgem de forma menos frequente, contudo devido 

ao sistema informático é fácil para o farmacêutico selecionar o organismo complementar, 

desde que o utente se identifique através do cartão de beneficiário. 

4.1.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são sempre sujeitos a prescrição médica por 

apresentarem na sua constituição substâncias capazes de atuar ao nível do Sistema Nervoso 

Central causando alterações psíquicas, físicas e emocionais. Dependendo da sua natureza 

podem exercer efeitos estimulantes ou depressores que são benéficos para o tratamento de 

várias patologias não só psíquicas (como as doenças psiquiátricas) mas também oncológicas, 

sendo importantes em toda e qualquer doença na qual a dor seja um factor importante a 

controlar. Quando usados corretamente demonstram resultados positivos melhorando 

significativamente a qualidade de vida dos utentes que deles dependem. Contudo, apresentam 

alguns riscos, nomeadamente o facto de induzirem habituação e dependência física e psíquica, 

razão pela qual devem ser usados sob vigilância médica. 
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Devido ao uso ilícito deste tipo de substâncias e também à crescente contrafação de 

medicamentos, todos os psicotrópicos e estupefacientes têm obrigatoriamente de ser 

controlados nas farmácias, tal como previsto no Decreto-Lei n.o 15/93 de 22 de janeiro e no 

Decreto Regulamentar 61/94 de 12 de Outubro. 

O circuito dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes acaba por ser ligeiramente 

diferente dos restantes devido à sua ação farmacológica, sendo inclusive armazenados em 

local de acesso reservado (que no caso da farmácia é o robot). Para além destas medidas, 

este tipo de medicamentos têm um registo de entradas e saídas que é fiscalizado pelo 

INFARMED. O registo de entradas é enviado trimestralmente ao INFARMED, enquanto o 

registo das dispensas deverá ser enviado mensalmente até ao dia 8 do mseguinte. 

Esta classe de fármacos deve ser prescrita isoladamente, sendo que a validação das receitas 

segue as mesmas regras dos restantes medicamentos anteriormente referidas. No momento 

da dispensa o farmacêutico deve verificar a identidade do adquirente registando os seus dados 

(nome, data de nascimento, idade, no do bilhete de identidade/cartão de cidadão e morada). 

Note-se que a pessoa que levanta este tipo de fármacos deve ser o utente a quem estes se 

destinam. Quando esta situação não seja possível (por exemplo por se tratar de um menor ou 

de um utente acamado) o adquirente deverá ser um representante legal, sendo que os seus 

dados pessoais devem também ser registados. 

O registo deste tipo de dispensa implica também o preenchimento dos dados referentes ao 

médico prescritor, nomeadamente o nome, no da cédula profissional e especialidade clínica. 

Todos os dados registados, bem como o medicamento e quantidade dispensada são 

posteriormente impressos num talão que, no caso das receitas manuais ou materializadas, é 

anexado à fotocópia da prescrição. 

4.1.4. Medicamentos genéricos 

De entre os muitos medicamentos existentes na FDM, uma grande percentagem integra o 

grupo dos medicamentos genéricos. Este tipo de medicamentos foi ocupando um lugar de 

destaque nas farmácias portuguesas, existindo atualmente uma grande diversidade de 

laboratórios que se dedicam à sua produção. Entende-se por medicamento genérico aquele 

que possui a mesma SA, com a mesma dose e apresentando-se na mesma forma 

farmacêutica que um dado medicamento de referência (aquele que foi introduzido inicialmente 

no mercado após apresentação de documentação completa: ensaios farmacêuticos, pré-

clínicos e clínicos). Para além disso, para que seja considerado um medicamento genérico tem 

de sofrer uma cuidadosa avaliação, através de ensaios de biodisponibilidade apropriados, que 

visa concluir acerca da sua bioequivalência com o medicamento de referência. Todas as 

avaliações efetuadas permitem garantir que os medicamentos genéricos apresentam os 

mesmos efeitos terapêuticos, com a mesma segurança e eficácia quando comparados com os 

“medicamentos de marca”. 
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Nos últimos anos, e de forma a responder às necessidades da população, foram surgindo 

vários laboratórios de medicamentos genéricos, situação que acabou por ter um forte impacto 

no momento da dispensa devido às variações de preços existentes entre os diversos produtos. 

Neste sentido, e para salvaguardar os interesses do utente, o Estatuto do Medicamento, delega 

ao farmacêutico a responsabilidade de informar o utente acerca dos medicamentos existentes 

na farmácia com a mesma SA, dosagem e forma farmacêutica, bem como aqueles que são 

comparticipados pelo SNS e que possuem o preço mais acessível [5]. 

Contudo, este tipo de medicamentos é ainda fonte de dúvida para muitos utentes que 

continuam céticos face às suas propriedades terapêuticas. No sentido de contornar esta 

situação, durante o estágio e sempre que pertinente, expliquei as premissas de introdução no 

mercado dos genéricos procurando que, no momento de escolher qual o medicamento a 

dispensar, o utente tomasse a sua decisão tendo por base informação fidedigna. 

Os genéricos apresentam algumas vantagens, nomeadamente o facto de serem mais 

económicos para o utente, sendo também medicamentos comparticipados pelo Estado. No 

entanto, estão na génese de muitos erros de posologia e ainda duplicação de medicação, 

essencialmente devido a trocas de embalagens. Os erros de duplicação surgem 

frequentemente quando o utente possui o mesmo fármaco comercializado por laboratórios 

diferentes e os erros de posologia acontecem quando os utentes adquirem diferentes fármacos 

do mesmo laboratório com embalagens muito semelhantes. Atendendo a estes aspetos 

existem já muitos laboratórios cujas embalagens são diferentes de acordo com a classe 

farmacoterapêutica por forma a minimizar os erros posológicos. 

4.1.5 Conferência de receituário e faturação 

A dispensa de MSRM com comparticipação por parte do Estado ou de qualquer outra entidade 

implica para a farmácia um investimento de capital que apenas é reembolsado no mês seguinte 

à dispensa mediante o cumprimento de uma série de procedimentos burocráticos. As receitas 

dispensadas são sequenciadas em lotes e organizadas numericamente de acordo com o 

organismo responsável pela comparticipação. No caso das prescrições manuais e informáticas 

materializadas são impressas no verso as informações necessárias para a faturação e após 

término da venda estas são organizadas em locais próprios de acordo com o organismo 

envolvido. No caso das receitas sem papel, estas são também agrupadas por lotes, contudo 

não há nenhum registo físico arquivado na farmácia. Cada lote é constituído por 30 prescrições 

organizadas numericamente, à exceção do último lote de cada mês que pode não possuir a 

totalidade das receitas. No caso das receitas em papel, após fecho de cada lote, as mesmas 

são conferidas por dois colaboradores da farmácia (de modo a diminuir a ocorrência de erros) 

procurando avaliar se todas as premissas necessárias para validar a receita foram cumpridas, 

verificando ainda se os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos e se está 

presente a data da dispensa, carimbo da farmácia e assinatura do colaborador. 
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No final de cada mês, para cada organismo envolvido na comparticipação de medicamentos, é 

emitido o verbete de identificação do lote, a relação resumo de lotes e Factura Mensal de 

Medicamentos. Estes documentos, juntamente com as devidas prescrições médicas são 

enviados à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) (no caso dos medicamentos cuja 

comparticipação é assegurada pelo Estado) e à ANF (no caso de especialidades 

comparticipadas por outras entidades), que é responsável pela sua redistribuição. Após 

avaliação da documentação e caso as prescrições cumpram todas as normas legalmente 

impostas, o valor da comparticipação é reembolsado à farmácia. Caso isto não se verifique as 

prescrições são devolvidas acompanhadas de um documento justificativo da devolução. 

Com a mudança de paradigma nas prescrições médicas, o processo de faturação acaba por 

ficar facilitado por ser dispensada a fase de conferência das receitas médicas, que acaba por 

ser bastante morosa. Para além disso, o facto de existirem cada vez menos prescrições em 

papel, faz com que sejam devolvidas menos receitas, dado que a validação das receitas 

informatizadas acaba por ser menos falível. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica e indicação farmacêutica 

Todos os medicamentos que não cumpram os requisitos definidos para incluírem o grupo dos 

MSRM são classificados como tal, podendo ser dispensados aos utentes sem apresentação de 

uma prescrição médica. Os MNSRM não são comparticipados, à exceção dos casos previstos 

na legislação, e o seu PVP encontra-se sujeito ao regime de preços livres, o que significa que 

depende dos canais de distribuição e comercialização, contrariamente ao dos MSRM, nos 

quais o PVP é fixado e igual em todas as farmácias. 

A introdução deste tipo de medicamentos no mercado inclui um processo de avaliação que 

permite inferir acerca da sua qualidade, segurança e eficácia salvaguardando a saúde dos 

utentes. Os MNSRM destinam-se ao tratamento de transtornos menores de saúde 

apresentando vantagens para o utente por permitirem a resolução deste tipo de problemas de 

forma cómoda, segura e eficaz, sem necessidade de consulta médica. Para além disto, o 

tratamento deste tipo problema na farmácia, através do conselho especializado do 

farmacêutico, permite libertar os recursos do SNS que ficam disponíveis para o tratamento de 

situações de maior gravidade. São vários os transtornos menores de saúde passíveis de serem 

tratados eficazmente através de indicação farmacêutica, tais como herpes labial, eczema, 

dermatite, dores musculares, dores pós- traumáticas, diarreia, hemorróidas, azia, prisão de 

ventre, tosse, entre outros. A indicação farmacêutica consiste na seleção de um MNSRM e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema 

de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor (que é uma situação 

autolimitada, de curta duração e que não apresenta relação com manifestações clínicas de 

outros problemas de saúde do doente). A indicação farmacêutica pode ser divida em três fases 

(esquematizadas no anexo X): a entrevista ao utente, a intervenção farmacêutica e a avaliação 
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dos resultados obtidos. A entrevista ao utente serve essencialmente para recolher toda a 

informação pertinente para poder aconselhar o MNSRM/medida não farmacológica mais 

adequado (sintomas, medicação habitual, etc.) e é indispensável para o sucesso terapêutico e 

sobretudo para não agravar eventuais patologias que possam existir. Após selecção do 

MNSRM, deve ser fornecida ao utente toda a informação indispensável ao sucesso terapêutico, 

nomeadamente posologia, via de administração, duração do tratamento, interações e 

precauções de utilização. Numa posterior visita do utente à farmácia é importante avaliar o seu 

estado de saúde, em particular a evolução do problema que levou à indicação farmacêutica 

[2,9]. 

O período de estágio foi muito importante no que diz respeito à indicação farmacêutica, por me 

ter permitido contactar com situações reais, tendo sido possível a intervenção e tratamento de 

diversos transtornos menores de saúde, tais como: diarreia, obstipação, enjoo do movimento, 

síndromes gripais, alergias, azia e indigestão, infestação por piolhos, contracepção de 

emergência, entre outras. 

Uma questão importante associada aos MNSRM é o facto de poderem ser sujeitos a 

publicidade a variados níveis influenciado a tomada de decisões por parte dos utentes. Neste 

sentido, muitas vezes surgem na farmácia situações de utentes que solicitam um determinado 

MNSRM para alívio de algum problema de saúde. Torna-se indispensável a atuação do 

farmacêutico que deve avaliar o estado clínico do utente e a pertinência do produto solicitado, 

instruindo o doente e solucionando o problema da melhor forma, seja através da dispensa do 

produto pedido, de um outro ou encaminhamento para avaliação médica. Sem dúvida que a 

publicidade tem um forte impacto junto do consumidor, mais ainda quando este se encontra 

num estado de saúde debilitado e prova disso são as diversas solicitações de MNSRM 

fortemente publicitados. 

Durante o estágio pude intervir em situações de duplicação de medicamentos, tais como 

solicitações, para o mesmo utente, de Brufen® e Trifene 400®, Antigrippine Trieffect® e Ben-U-

Ron®, entre outras. Neste tipo de situações procurei explicar ao utente que os medicamentos 

solicitados possuem na sua composição substâncias iguais, não devendo ser tomados 

concomitantemente. Para além disso, foi possível o aconselhamento e intervenção mediante 

pedidos de medicamentos com interações, tais como o Nasex® e Telfast 120®, bem como a 

Isotretinoína Orotrex® e Aspirina®, explicando que possuem ações que se antagonizam, 

destinando-se ao tratamento de situações distintas, não devendo por isso ser usados em 

conjunto. A intervenção em situações de contra-indicação de fármacos foi também possível, 

nomeadamente em populações de asmáticos que frequentemente solicitam AINEs, tais como o 

Spidifen 400® e Brufen 400®. 

Os MNSRM, apesar de seguros, devem ser usados mediante aconselhamento de um 

profissional de saúde visto que tal como qualquer fármaco apresentam contra-indicações, 

interações e efeitos adversos, não percepcionados pela população, e que podem levar ao 

agravamento do seu estado de saúde. 
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4.3. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados incluem os preparados oficinais (produzidos de acordo com 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário) e as fórmulas magistrais 

(produzidas de acordo prescrição médica para um doente especifico) que são preparados e 

dispensados sob a responsabilidade do farmacêutico [10]. Torna-se necessário recorrer a este 

tipo de medicamento sempre que haja a necessidade de adaptar a terapêutica medicamentosa 

a determinado doente e não haja uma alternativa viável disponível no mercado (situações de 

adaptação de doses a alterações metabólicas do utente, associação de SA que não exista no 

mercado, intolerância a algum componente da fórmula industrial ou adaptação da forma 

farmacêutica) [11]. A segurança e eficácia dos medicamentos manipulados são da 

responsabilidade partilhada do farmacêutico o do médico prescritor, que devem avaliar a dose 

da SA em uso e a possibilidade de existência de interações na formulação que coloquem em 

causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. A qualidade dos manipulados 

depende essencialmente do farmacêutico [11]. O PVP dos manipulados, é calculado com base 

no valor dos honorários da preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem, 

conforme critérios estabelecidos na Portaria n.o 769/2004, de 1 de julho. No caso da FDM, uma 

vez que a expressão deste tipo de produtos é muito baixa, sempre que há necessidade de 

preparação de um manipulado este é encomendado à farmácia Guarani, por ser 

economicamente mais rentável para a farmácia.  

 

5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 
Para além dos medicamentos, existem na farmácia outros PF que podem ser aconselhados e 

dispensados nas mais diversas situações funcionando como adjuvantes terapêuticos ou então 

eles próprios como tratamento. O atendimento ao público, quer seja para dispensar 

medicamentos ou outro tipo de PF, acaba por ser semelhante (anexo XI) e implica, por parte do 

farmacêutico, o conhecimento profundo das propriedades dos produtos, por forma a escolher o 

mais indicado e ceder toda a informação necessária para a sua correta utilização. 

5.1. Medicamentos e Produtos Veterinários 

Toda a substância ou associação de substâncias que se destine a curar ou a prevenir doenças 

nos animais, ou que possa ser usada ou administrada com vista a estabelecer um diagnóstico 

ou com vista à obtenção de uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica corrigindo, 

modificando ou restaurando funções biológicas é considerado um medicamento veterinário. No 

caso dos medicamentos veterinários estes podem ser divididos em três classes: os que são 

sujeitos a receita médico-veterinária, os não sujeitos a receita e os de uso exclusivo por 

médicos veterinários [12]. Atualmente os medicamentos veterinários são da responsabilidade 

do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas que procede à sua 

avaliação, autorização, controlo e inspeção. Para além dos medicamentos veterinários existem 
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ainda outros produtos de uso veterinário que também podem ser dispensados nas farmácias, 

tais como os produtos de higiene. 

A FDM possui alguns produtos destinados ao uso animal, tais como desparasitantes internos e 

externos, pílulas, antibióticos e produtos de higienização. A sua dispensa, tal como de qualquer 

outro produto deve ser acompanhada de toda a informação pertinente, nomeadamente a dose, 

via de administração, duração do tratamento e principais advertências, sendo que fotocopiava-

se a informação proveniente do veterinário, para posteriormente proceder-se ao seu arquivo 

numa pasta específica. 

5.2. Dispositivos médicos 

Atualmente existem vários produtos para tratar os diversos problemas de saúde entre os quais 

uma classe relativamente recente designada de dispositivos médicos (DM). A classe dos DM 

inclui um conjunto de instrumentos, aparelhos, equipamentos, materiais e artigos que se 

destinam a exercer um determinado efeito sobre o organismo humano, sendo que este efeito 

não é alcançado por meio de um processo farmacológico, imunológico ou metabólico, sendo 

esta a principal caraterística que os diferencia dos medicamentos. Podem ser usados como 

meio de diagnóstico, tratamento, prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e 

ainda no controlo da conceção (como é o caso dos preservativos) [13]. São vários os DM 

existentes na FDM, tais como material ortopédico, artigos de penso e sutura, material para 

utentes ostomizados, meias de compressão, termómetros, tensiómetros, coletores de urina, 

aparelhos de determinação da glicémia, entre outros. Estes produtos são dispensados 

diariamente, sendo alguns deles prescritos/aconselhados por médicos (como é o caso das 

meias de compressão) e outros mediante indicação farmacêutica (como o material de penso). 

5.3 Produtos de cosmética e higiene corporal 

Os cosméticos e produtos de higiene corporal ocupam atualmente um lugar de destaque nas 

farmácias, visto serem cada vez mais procurados pelos utentes, quer por motivos de saúde, 

quer por motivos estéticos. A preocupação com a imagem é cada vez mais notória, e regra 

geral, os utentes preferem produtos de qualidade, controlados e dispensados por um 

profissional instruído. Os produtos cosméticos destinam-se a ser aplicados nas partes externas 

do corpo humano (epiderme, sistema piloso e capilar, lábios e órgãos genitais) ou então nos 

dentes e mucosas bucais, com o objetivo de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou modificar odores corporais [14]. São incluídos nesta classe diversos 

produtos que podem ser usados não só como cosméticos, mas também, como produtos de 

saúde e adjuvantes no tratamento de certas patologias, sendo em alguns casos dispensados 

mediante indicação médica. Note-se o exemplo da dermatite atópica, problema dermatológico 

cada vez mais frequente e que pode ser controlado através do uso de produtos adequados, 

tais como: gel ou óleo de banho não deslipidante e hidratante, seguido de um bálsamo 

adequado a peles atópicas. Caso o utente utilize este tipo de produto acaba por ter “crises” 
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muito menos frequentemente evitando assim o uso de corticóides tópicos que são 

normalmente a resposta terapêutica. Outra situação muito comum é o tratamento da acne 

através da seleção de cuidados de higiene e hidratação adequados e capazes de diminuir 

produção de sebo e consequentes lesões. Estes são apenas alguns dos exemplos, mas são 

vários os problemas, sobretudo dermatológicos, que podem ser solucionados mediante a 

seleção do cosmético e produto de higiene adequado. A FDM possui uma enorme oferta deste 

tipo de produtos das mais diversas marcas, tais como Vichy®, La Roche Posay®, Lierac®, 

Galenic®, SkinCeuticals®, Klorane®, Caudalie®, Avene®, Ducray®, A-derma®, Isdin®, Bioderma®, 

D’Aveia®, entre muitas outras. 

Durante o estágio, tive oportunidade de aconselhar por diversas vezes este tipo de produtos, 

tendo sido dispensados para situações de rosácea, acne, desidratação, envelhecimento, queda 

capilar, oleosidade capilar, dermatite seborreica, eczema, fotoproteção, entre outros. Sempre 

que o utente procura algum produto cosmético ou de higiene corporal é importante avaliar as 

suas caraterísticas dermatológicas/capilares, bem como possíveis alergias a determinados 

produtos ou substâncias, de forma a direcionar a escolha para a gama de produtos mais 

indicada. Por exemplo, no caso de um utente que solicita um protetor solar facial é importante 

averiguar se se trata de uma pele mista/oleosa ou seca, reativa ou com algum problema 

dermatológico. Neste tipo de aconselhamento é indispensável que o profissional de saúde se 

mantenha atualizado, conhecendo as diversas referências de cada marca, bem como a sua 

composição, para poder aconselhar o produto mais adequando a cada utente. A dispensa deve 

ser sempre acompanhada dos conselhos de utilização, bem como de outras medidas não 

farmacológicas que possam ajudar o utente, como por exemplo no caso da dermatite atópica 

recomendar ao utente que não faça banhos demorados nem com água demasiado quente. 

5.4. Géneros alimentícios destinados a alimentação especial 

Existem determinados grupos da população que pelos mais diversos motivos, têm carências 

nutricionais diferentes dos restantes indivíduos. É o caso dos lactentes e crianças entre o 

primeiro e o terceiro ano de vida, de indivíduos cujo processo de assimilação ou metabolismo 

esteja perturbado ou então que se encontram em condições fisiológicas especiais que alterem 

as suas carências nutricionais. Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

são produtos com composição ou processo de fabrico específico de modo a responder a 

necessidades nutricionais particulares, sendo comercializados com essa indicação. Incluem-se 

nesta classe de alimentos os preparados para lactentes, leites de transição e outros alimentos 

de complemento; géneros alimentícios com valor energético reduzido (destinados ao controlo 

de peso); alimentos dietéticos com fins medicinais específicos; pobres em sódio; sem glúten; 

adaptados a esforços musculares intensos e destinados a pessoas que sofrem de 

perturbações do metabolismo dos glícidos [15]. 

Na FDM os géneros alimentícios existentes são essencialmente produtos para lactentes, leites 

de transição, papas e boiões de frutas e vegetais. As fórmulas infantis disponíveis são 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 22 

adaptadas às mais diversas necessidades, podendo ser hipoalergénicas, anti-obstipantes, anti-

cólicas e anti-regurgitantes. 

5.5. Suplementos alimentares 

Atualmente, a maioria das pessoas tem um ritmo de vida alucinante, muitas vezes associado a 

escolhas alimentares erradas que resultam em défice de vitaminas, sais minerais e outros 

nutrientes. Conscientes desta situação, as pessoas recorrem cada vez mais à suplementação 

com o objetivo de repor as carências que surgem devido a erros alimentares. Os suplementos 

alimentares, tal como o próprio nome indica, são géneros alimentícios que têm como objetivo 

complementar ou suplementar o regime alimentar normal, sendo fontes concentradas de 

nutrientes (vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras, extractos de plantas, ácidos gordos) ou 

outras substâncias com efeito fisiológico ou nutricional. Podem ser constituídos por uma ou 

várias substâncias que são comercializadas de forma doseada e que se destinam a ser 

administradas em quantidades de medida reduzidas [16]. Existem variados suplementos 

alimentares no mercado com as mais diversas finalidades, como por exemplo, melhorar a 

saúde dos ossos e articulações, providenciar reforço muscular, melhorar a saúde sexual, 

aumentar a capacidade de concentração e raciocínio, melhorar a saúde cardiovascular e ainda 

multivitamínicos gerais. Aquando da dispensa deste tipo de produtos é importante inquirir o 

utente acerca de medicamentos que possa estar a tomar, bem como outro tipo de suplementos 

por forma a avaliar possíveis interações e duplicações. 

Durante o atendimento ao público foi possível intervir positivamente explicando que este tipo de 

produto não deve ser usado como substituto de uma alimentação saudável e ainda detetar 

situações de duplicação de toma, nomeadamente devido ao uso concomitante de suplementes 

alimentares com composição muito semelhante. É muito importante intervir neste tipo de 

situações, uma vez que a administração de determinados nutrientes em excesso pode colocar 

em risco a saúde do utente, sendo este um dos motivos pelos quais no rótulo dos suplementos 

alimentares tem a quantidade de cada componente, bem como a sua dose diária 

recomendada. Apesar destas situações, os suplementos alimentares podem ser muito 

benéficos quando usados corretamente e acompanhados de um regime alimentar adequado, 

combatendo situações de cansaço, desgaste físico e psicológico, entre outros problemas 

comummente referidos pela população. 

5.6. Produtos e medicamentos homeopáticos 

A medicina homeopática, e portanto, os produtos homeopáticos têm por base três princípios: a 

similitude (são usadas substâncias que causem no individuo saudável os sintomas que se 

pretendem tratar no individuo doente), o uso de doses infinitesimais (implica que as 

substâncias usadas sejam administradas em diluições infinitesimais, sendo que quanto maior a 

diluição maior será a potência do produto) e de um remédio único (revoga que o quadro 

sintomático de um indivíduo doente é causado apenas por um problema, devendo por isso ser 
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tratado com um único remédio). Os produtos homeopáticos são aqueles que contêm uma ou 

mais substâncias que são obtidas por diluições sucessivas de matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com o processo homeopático referido na Farmacopeia Europeia ou quando dela não 

conste, nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia. Existem 2 tipos de 

produtos homeopáticos: os medicamentos homeopáticos que são os que possuem 

propriedades curativas ou preventivas de doenças e seus sintomas, ou que sejam usados para 

estabelecer um diagnóstico, restaurar, corrigir ou modificar funções orgânicas; e os produtos 

farmacêuticos homeopáticos nos quais o grau de diluição tem de garantir a inocuidade do 

produto, sendo ainda isentos de indicações terapêuticas e usados apenas via oral ou tópica 

[17]. 

A FDM possui alguns exemplares deste tipo de produtos, nomeadamente para o tratamento da 

ansiedade ou de estados gripais, sendo aconselhados por solicitação do utente ou mediante 

indicação farmacêutica, uma vez que são claramente mais seguros do que os MNSRM. 

5.7. Produtos e medicamentos fitoterápicos 

O uso de plantas para tratar as maleitas do corpo remonta de tempos passados e continua a 

ser uma prática atual. Os medicamentos à base de plantas (constituídos exclusivamente por 

substâncias derivadas de plantas, preparações à base de plantas ou uma combinação dos 

dois) são ainda muito requisitados na FDM sobretudo para a resolução de transtornos menores 

de saúde [5]. Na grande maioria dos casos os utentes preferem este tipo de produtos por 

acharem que são mais seguros. Neste sentido é indispensável que aquando da sua dispensa o 

farmacêutico alerte para os perigos do seu uso, reforçando que podem interagir com a 

medicação e ainda provocar reações adversas, uma vez que não são inócuos. Os produtos 

fitoterápicos mais frequentemente solicitados destinam-se ao tratamento da ansiedade, insónia, 

problemas de obstipação e cólicas, para controlo dos níveis de colesterol e ainda da pressão 

arterial. 

 

6. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 
A dispensa de medicamentos e outros PF é, sem dúvida, uma das atividades mais 

reconhecidas do farmacêutico, contudo, atualmente as farmácias prestam outros serviços com 

vista a melhorar o estado de saúde dos utentes. Na FDM os utentes podem usufruir dos 

seguintes serviços: especializados de nutrição e podologia, medição da pressão arterial, 

determinação de parâmetros bioquímicos, realização de testes de gravidez e ainda 

administração de injetáveis. 

6.1. Determinação da pressão arterial 

A determinação da pressão arterial é um dos serviços mais requisitados na FDM, sendo 

realizada com recurso a um tensiómetro automático. Sempre que este serviço é solicitado o 

utente é convidado a descansar no gabinete durante cerca de 3 minutos com o objetivo de 
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evitar erros de medição devido a esforço físico, por exemplo. Após a medição (cujo 

procedimento se encontra esquematizado no anexo XII), de acordo com os valores obtidos e 

os valores de referência (anexo XIII) é prestado aconselhamento ao utente no sentido de 

normalizar a pressão arterial. Na maioria dos casos, o serviço é solicitado por hipertensos 

medicados, mas com os valores não controlados, sendo que nestas situações é prestado 

aconselhamento sobre a alimentação saudável e pobre em sal, a prática de exercício físico, a 

cessação tabágica e ainda a importância do cumprimento da terapêutica. Quando o utente 

cumpre todos os itens referidos e ainda assim não se verifica normalização da pressão arterial 

torna-se indispensável referenciá-lo ao médico para ajuste da terapêutica.  

6.2. Determinação da glicémia, colesterol total e triglicerídeos 

Os valores de glicémia, colesterol toral e triglicéridos podem ser determinados na farmácia, 

utilizando aparelhos e tiras-teste específicos O procedimento a adotar em cada uma das 

determinações é muito semelhante, sendo que se encontra esquematizado no anexo XIV a 

determinação da glicémia capilar, enquanto os valores de referência dos parâmetros em estudo 

se encontram descritos no anexo XV. O controlo deste tipo de parâmetros é indispensável não 

só em indivíduos doentes (com Diabetes Mellitus, hipercolesterolémia, doença cardíaca) mas 

também em indivíduos saudáveis com intuito de rastreio. Esta é uma questão muito importante 

e para a qual a população deve ser sensibilizada, uma vez que valores elevados de glicémia, 

colesterol e triglicerídeos estão associados a um aumento do risco cardiovascular. No caso dos 

indivíduos já com terapêutica instaurada, sempre que os valores determinados se afastem dos 

pretendidos é indispensável prestar aconselhamento sobre as medidas não farmacológicas e 

tentar perceber se os valores anormalmente elevados se devem a erros alimentares, ausência 

de prática de exercício e outros fatores de risco ou então se de facto a terapêutica não se 

encontra adequada necessitando de ajuste médico.  

6.3. Serviços de nutrição e podologia 

Os serviços especializados, nomeadamente de nutrição e podologia, são prestados não por 

farmacêuticos, mas por técnicos com formação específica na área com vista a responder 

melhor às necessidades dos utentes. A nutricionista e a podologista visitam a FDM 

quinzenalmente, sendo que todas as consultas são canalizadas para o dia das visitas. Estes 

serviços são oferecidos aos utentes em situações de atendimento ao público que se revelem 

pertinentes, por exemplo, os serviços de nutrição são frequentemente aconselhados a 

indivíduos que solicitam produtos adelgaçantes, inibidores do apetite, e outros produtos de 

emagrecimento, enquanto os serviços de podologia são indicados quando os utentes referem 

problemas relacionados com cicatrização de feridas na zona do pé (muito frequente nos 

diabéticos), verrugas ou outras situações pertinentes. 
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Parte II. CASOS DE ESTUDO 
 

CASO DE ESTUDO 1 - A PELE E A COSMÉTICA “WORKSHOP DE 
MAQUILHAGEM” 

 

1. INTRODUÇÃO  

No Antigo Egito, o culto do corpo, ocupava um papel fundamental, com a procura das mais 

variadas formas de encontrar a harmonia entre o interior e o exterior do organismo, 

enaltecendo o cuidado e embelezamento da pele como um reflexo da alma [18]. 

Após milhares de anos e infindáveis pesquisas sobre a pele, este órgão continua a ser alvo de 

curiosidade tanto da sociedade científica, como do público em geral, já que há uma 

preocupação crescente com a imagem exterior e com a resolução de patologias associadas. 

Os conceitos de beleza foram sendo modificados ao longo da história, um exemplo disso 

mesmo é a cor da pele, já que entre os séculos VI e XVIII, peles brancas e extremamente 

pálidas eram sinónimo de beleza e de riqueza, ao contrário de peles mais escuras que estavam 

associadas a pessoas de posição social inferior. Atualmente, pelo contrário, considera-se 

visualmente mais atrativo uma pele de tom mais dourado como sendo um aspeto característico 

de saúde [19]. 

A realização do Projeto “Workshop de Maquilhagem”, no âmbito do meu estágio em Farmácia 

Comunitária, teve como objetivo abordar, não só os tópicos relativos à componente fisiológica 

da pele, à necessidade do cuidado da mesma, mas também dar a conhecer e a experimentar 

os produtos cosméticos disponíveis na farmácia, de modo a colmatar as necessidades do 

público, que como pude notar, procura no aconselhamento farmacêutico uma resposta eficaz e 

segura, na correção de determinados aspetos físicos que sejam passíveis de afetar 

negativamente a autoestima, bem como no realce de feições. 

Este projeto foi concretizado com a realização de um workshop, onde foram abordados, 

através de uma apresentação powerpoint (Anexo XVI), os temas supramencionados. Esta ação 

decorreu no dia 24 de janeiro de 2018, tendo sido dividida em 3 turnos, de acordo com as 

necessidades verificadas em inscrição prévia e obrigatória. A primeira sessão decorreu das 

10h às 12h, a segunda das 17h às 19h e a última, das 19h às 21h, com um limite máximo de 

participantes de 6 pessoas sessão, de modo a possibilitar uma interação mais pessoal e 

intimista (figura 1). 
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Figura 1. Fotografia captada a um dos grupos que participou no “Workshop de Maquilhagem” 

 

2. ANATOMIA DA PELE 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, sendo que ocupa, em média, num humano 

adulto, uma área corporal de cerca de 1,75m2. A sua complexidade começa na forma como se 

encontra dividida, nomeadamente, em epiderme (camada mais superficial da pele), derme 

(camada intermédia) e hipoderme, camada mais profunda da pele, constituída por tecido 

adiposo. A epiderme subdivide-se em 5 camadas: córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal 

(figura 2). [22] 

 

 

 

 

 

 

 

O estrato córneo é a camada mais superficial da epiderme, tendo células mortas achatadas 

(corneócitos), ligadas umas às outras para formar uma camada córnea de queratina misturada 

com vários lípidos. Uma particularidade da camada córnea é que ocorre a sua constante 

renovação a cada 2 semanas. [22, 23] 

Por outro lado, a derme subdivide-se nas camadas papilar e reticular, sendo que esta ultima é 

que encontra em contato com a epiderme (figura 3). Da constituição da derme fazem parte 

elementos fibrilares tais como a elastina e o colagénio, e outros componentes tais como 

glicosaminoglicanos e proteínas estruturais. [22,23,24] 

Figura 2. Anatomia da Epiderme. Adaptado de [20] 

Camada lúcida 
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3. FISIOLOGIA 

A pele é o exemplo perfeito de quão fascinante e intrincado é o corpo humano, pelas inúmeras 

funções essenciais que exerce no seu bem-estar e equilíbrio, entre as quais se destacam a 

defesa, regulação e ação sensorial. 

O seu papel na regulação diz respeito à manutenção da temperatura corporal entre os 36º e os 

37º, no humano, sendo que este intervalo é conseguido através de vários mecanismos, 

consoante condições internas (caso de doença) e externas (condições climatéricas adversas) 

divergentes. Numa situação de frio, os folículos pilosos localizados na derme erigem, 

impedindo as trocas gasosas e consequentemente uma dispersão de calor exacerbada, o que 

contraria uma situação de hipotermia, que se começa a manifestar a partir de 35,5º. Da mesma 

forma também evita que ocorra hipertermia, aumento exagerado da temperatura basal, ao 

estimular as glândulas sudoríparas presentes na pele, que excretam um líquido constituído por 

cloreto de sódio e ureia que posteriormente se evapora, comummente designado por 

transpiração. [25] 

A imunovigilância exercida pela pele deve-se à presença de células, nomeadamente linfócitos, 

tais como as Células de Langerhans que fagocitam elementos estranhos com auxílio dos 

linfócitos T, mais especificamente os CD4+. Bem como os melanócitos, responsáveis pela 

produção de melanina, que protegem contra os efeitos nefastos da radiação solar. [26] 

A presença de queratonócitos e corneócitos caraterísticos da camada córnea contribuem para 

a manutenção dos níveis de hidratação, flexibilidade e da eficácia da barreira que a pele exerce 

contra as agressões externas, servindo como a principal barreira protetora. [27] 

A parte sensorial, estimulada por fatores como o frio, calor, tato e dor, deve-se sobretudo às 

células de Merkel, localizadas na epiderme. [22,23,24] 

Epiderme 

Derme  

Camada 

papilar 

Camada 

reticular 

Figura 3. Imagem microscópica das da Epiderme e Derme. Adaptado de [21] 
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A constituição da derme, referida anteriormente, em colagénio e elastina, confere-lhe uma ação 

a nível de suporte já que influenciam positivamente na flexibilidade e elasticidade, 

caraterísticas de uma pele saudável. [22,23,24] 

 

4. IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA PELE  

Como já referido anteriormente, é na composição do estrato córneo que recai, essencialmente, 

a função de barreira que a pele exerce sobre o meio externo. O seu pH, ligeiramente ácido (ao 

contrário do ambiente interno que tem um pH praticamente neutro), designado comummente 

por “manto ácido”, é um dos fatores mais importantes na homeostasia cutânea. Cada vez mais 

se tenta perceber quão relevante é esta preservação da acidez em certas patologias 

características da pele, tais como a acne, daí que o aconselhamento farmacêutico seja crucial 

para conseguir soluções eficazes consoante as necessidades de cada utente. [23] 

Vários fatores interferem com o pH ácido do extrato córneo, podendo ser divididos em duas 

categorias: exógenos, se provêm do meio exterior, tais como os cosméticos, sabonetes e 

antibacterianos tópicos; endógenos, quando são referentes à idade, predisposição genética, 

diferenças étnicas, produção de sebo e teor de humidade da pele, entre outras. [23] 

O caráter ácido da pele presente nas crianças e adultos permite que haja a ativação das 

principais enzimas envolvidas na permeabilização da pele, a β-glucocerebrosidase e a 

esfingomielinase acídica, que contribuem para o Fator Natural de Hidratação (FNH). [23] 

No caso dos bebés, estes têm uma superfície cutânea mais básica, o que pode explicar a 

maior propensão para descamação de pele e para a ocorrência de eczemas e dermatites, já 

que a pH mais alto há uma maior atividade das proteases das serinas que degradam os 

corneodesmossomas, estruturas existentes na pele cuja função é manter o extrato córneo 

coeso com as aquaporinas. [23] 

Os idosos também apresentam um pH aumentado na pele, o que aumenta a atividade de 

enzimas dependentes de meio alcalino, tal como a ceramidase alcalina que degrada os lípidos 

constituintes da pele, tornando a função de barreira deficiente. [23] 

Quanto à etnia, as peles mais escuras têm uma superfície cutânea mais acídica, pelo que por 

questões enzimáticas abordadas anteriormente, permite uma maior integridade do estrato 

córneo e da função de barreira, quando comparada com peles mais claras. [23] 

Também a flora microbiana sofre alterações mediante variações de pH, sendo que algumas 

bactérias proliferam melhor em ambientes menos ácidos, como acontece com a 

Propionibacterium acnes (P.acnes), bactéria responsável pela acne que atinge cerca de 90% 

dos adolescentes e sensivelmente 50% de pessoas adultas. Em estudos realizados in vitro, P. 

acnes cresce bem em valores de pH entre 6 e 6,5, pelo que a pH inferiores a 6 a sua 

proliferação é menor. [23] 
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5.  PASSOS PARA UM CUIDADO CORRETO DA PELE 

A rotina do cuidado da pele não envolve mais do que uns minutos num quotidiano muitas vezes 

corrido e é transversal a todos os tipos de pele e a todas as idades, sendo que deve ser 

realizada de manhã e à noite, com algumas mudanças que serão devidamente explicadas. 

Uma rotina de cuidado de pele envolve 4 passos: limpar, esfoliar (esporadicamente), tonificar, 

hidratar/cuidar, sem descurando da proteção solar. 

5.1. A limpeza 

A limpeza é a base da rotina do cuidado de pele, onde se irá promover a renovação da pele, 

bem como a remoção de células mortas e impurezas provenientes de várias fontes tais como 

poluição do ar, sebo, o uso de maquilhagem, que mesmo que seja adequada a cada 

necessidade de pele causa, por exemplo, obstrução cutânea. A eficiência na limpeza da pele 

permite também que haja uma melhor penetração dos cosméticos usados posteriormente. 

Para limpar a pele, existem várias formulações, tais como géis, loções e espumas, com 

necessidade do enxaguamento e as águas micelares, que são usadas pela maior comodidade 

por apenas ser necessário discos de algodão. [28] 

Os olhos são a área mais delicada e sensível do rosto, tendo uma espessura bastante inferior à 

restante pele, pelo que a limpeza desta área requer um cuidado especial. Os produtos a serem 

utilizados na região ocular devem cumprir determinadas especificações tais como a 

apresentação de texturas mais leves e ausência de fragrâncias, o que diminui a probabilidade 

de ocorrerem casos de irritação. Assim, no aconselhamento farmacêutico, é imperativo instruir 

os consumidores para a importância de usar cosméticos específicos para os olhos. [28] 

5.2. A esfoliação 

A esfoliação é de todos os passos aquele que é mais variável em cada pessoa, isto porque 

peles mais oleosas necessitam de ser esfoliadas semanalmente (o ideal é 2 a 3 vezes por 

semana), ao passo que peles mais sensíveis ou secas requerem menor periodicidade 

(quinzenalmente é suficiente). Ao esfoliar há uma eliminação otimizada das células de 

queratina mortas existentes o extrato córneo, pois apesar de a pele fazer esta renovação 

celular naturalmente, o que sucede é que o processo se vai tornando mais lento, podendo 

ocorrer acumulação de células e toxinas, que estimulam o envelhecimento, bem como a 

ineficiência de uso de produtos de tratamento cutâneo. [28] 

Existem vários tipos de esfoliação, nomeadamente do tipo físico/mecânico, químico e 

enzimático, contudo o primeiro é o usado mais recorrentemente. 

A esfoliação mecânica, tal como o próprio nome indica, retira de forma mecânica as células 

mortas que se vão acumulando à superfície da pele, recorrendo-se para tal a produtos 

composto por grânulos, que são adaptados consoante o tamanho e capacidade de abrasão 

(por exemplo, na pele do rosto os grãos devem ser mais finos, ainda mais se a pele for 

sensível). Em casos de acne moderada a grave não se deve realizar este tipo de esfoliação já 
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que pode levar à rutura das pústulas bacterianas caraterísticas da acne e levar à proliferação 

do processo inflamatório. [28] 

 5.3. A tonificação 

A tonificação é um passo complementar à limpeza, já que aqui, é garantida a eliminação de 

impurezas mais resistentes, a diminuição de poros associados muitas vezes a peles acneicas, 

há a preparação da pele para a hidratação, estimula-se a microcirculação e é restabelecido o 

pH ligeiramente acídico que, por vezes, é alterado na limpeza. [28] 

5.4. A hidratação/cuidado específico 

Para que a pele exerça o seu papel na proteção da radiação UV, microrganismos e agentes 

tóxicos, deve ser mantido um nível adequado de hidratação. Uma pele hidratada permite que o 

ácido hialurónico presente exerça os seus efeitos ao nível da elasticidade, suporte e de 

preenchimento das células, o chamado efeito anti envelhecimento, e sobretudo que a barreira 

protetora permaneça intacta. Com isto, reforça-se a importância da hidratação em todos os 

tipos de pele, e contrariamente ao que grande parte da população considera, peles oleosas 

não são exceção, já que a hidratação não confere mais oleosidade, mas sim, beneficia a 

textura e uniformidade da pele e evita processos descamativos. [28] 

A hidratação é transversal a todos os tipos de pele, contudo após a mesma recorre-se a 

cosméticos para o tratamento de problemáticas específicas, sejam elas devido a pele sensível, 

seca, oleosa ou até mesmo cuidados anti-envelhecimento. [28] 

Como já mencionado anteriormente, os olhos são a região mais sensível do rosto, pelo que 

além da especificidade oftalmológica dos produtos a serem utilizados, a sua aplicação deve ser 

realizada com movimentos delicados dos dedos anelares, por estes exercerem menor pressão 

nesta área. 

5.5. Proteção solar  

Um passo que deve ser integrado, obrigatoriamente, na rotina de cuidado matinal da pele é a 

proteção solar, pois só através do uso de protetor é que se impede os efeitos nefastos das 

radiações UV-A e UV-B, tais como o envelhecimento precoce da pele e patologias como o 

melanoma e fotodermatites. A proteção pode ser física ou química, as quais diferem pelo facto 

do protetor químico absorver a radiação ultravioleta transformando-a em radiação de baixa 

energia, mostrando eficácia tanto na proteção da radiação UV-A como UV-B, enquanto que o 

protetor físico pela sua composição mineralizada (como dióxido de titânio e óxido de zinco), faz 

com com que as radiações não sejam absorvidos pela pele, exercendo a sua ação com base 

na reflexão da radiação, não permitindo que penetre na pele. [29] 

Para peles mais sensíveis, com maior suscetibilidade para reações alérgicas, crianças ou 

mulheres grávidas, é recomendado o uso de protetor solar físico pela sua formulação não 

envolver a absorção na pele. [29] 
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5.6. Exemplo de rotina de cuidados: pele oleosa com tendência acneica 

Ter em conta que os cosméticos devem ser oil-free, não-comedogénicos, sem parabenos e 

sem álcool.  

 Na limpeza usar um gel de limpeza com alguns ingredientes que ajudem no controlo do 

sebo, tal como o zinco; 

 Como tónico, ter em conta que na sua composição contenha ácido salicílico ou algum 

derivado, já que este ingrediente realiza uma micro-esfoliação que ajuda na 

uniformidade da pele, na redução e desobstrução dos poros, bem como na redução da 

oleosidade.  

 Para hidratar/tratar realça-se a importância do uso de ácido glicólico, que ajuda na 

renovação cutânea,  

  

Geralmente são usados produtos com ingredientes mais adstringentes, contudo é necessária 

precaução no seu uso, pois se eliminarem os óleos naturais da pele, ocorre um efeito contrário 

ao pretendido, isto é, haverá um aumento da produção de sebo, deixando a pele mais oleosa, 

já que a proteção natural da pele fica comprometida, daí que aquando o uso de alguns 

fármacos para o tratamento da acne, como a Isotretinoína, é necessário cosméticos que 

ajudem no conforto da pele, devolvendo a hidratação e elasticidade, já que o medicamento tem 

uma ação na redução das glândulas sebáceas, que pode conduzir a episódios de secura 

extrema da pele. [30] 

6. A MAQUILHAGEM E A FARMÁCIA 

É cada vez maior o número de consumidores, essencialmente do sexo feminino, que recorrem 

à farmácia comunitária para a compra de produtos de maquilhagem. É necessário realçar que 

a variedade de produtos é menor quando comparada com outros locais de venda deste tipo de 

cosméticos, porém a farmácia, por toda a componente científica que lhe é associada tem uma 

confiança redobrada por parte do consumidor. De notar que as marcas apostam em grande 

parte em produtos para uma tez uniforme, nomeadamente as bases e produtos corretores de 

imperfeições, em forma de sticks e pós compactos. No entanto, é possível encontrar também 

máscaras de pestanas, sombras de olhos e batons.  

A maquilhagem corretiva permite camuflar todo o tipo de imperfeições, sendo que o princípio 

desta técnica de correção é baseado no círculo cromático e nas cores que são 

complementares (figura 4).  

 

 

 

 

Princípio para realizar 

maquilhagem corretiva   

Figura 4. Imagem representativa das combinações harmónicas do círculo 
cromático. Adaptado de [31] 
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De forma exemplificada, um stick corretor amarelo irá disfarçar manchas de tonalidade 

arroxeada como acontece com a zona abaixo dos olhos, as olheiras, varizes ou pequenos 

hematomas; corretor verde é utilizado para corrigir manchas avermelhadas, caraterísticas de 

acne, bem como algumas áreas que costumam ter um tom mais avermelhado como as laterais 

do nariz. 

A maquilhagem é adaptada a cada tipo de pele e necessidade, em que o objetivo primordial é 

que se possa a aliar o uso da mesma com o cuidado da pele. Assim, no decorrer do workshop 

abordaram-se tópicos e respetivas soluções para determinadas condições da pele como, por 

exemplo, perante a necessidade de uma ação anti-rugas, em que se deve privilegiar a 

maquilhagem que contenha ingredientes com ação no combate às rídulas, como é o caso da 

base da Vichy® Liftactiv Flexilift Teint que contém Collagyl, nome dado pela marca a uma 

associação de 3 princípios ativos com ação de preenchimento nas rugas, que está também 

presente nos cremes da marca. Assim, associa-se o poder da maquilhagem na auto-estima 

dos que a utilizam, com os benefícios de formulações adaptadas na resolução de certas 

problemáticas cutâneas. [32] 

Outro caso, é por exemplo na pele oleosa com imperfeições, em que uma opção adequada é a 

base Vichy® Dermablend 3D Correction, já que possui na sua constituição ácido salicílico, 

caraterístico por apresentar uma ação queratolítica (atua na redução do sebo) e 

antimicrobiana, bem como apresenta um extrato de Eperua falcata, uma planta cuja resina tem 

propriedades bactericida e antifúngica, que explica a sua ação cicatrizante. Realçando que este 

cosmético é hipoalergénico, não tem parabenos, é não-comedogénico e pode ser utilizado por 

peles mais sensíveis. [32] 

7. CONCLUSÕES 

Por a FDM ser uma farmácia com uma vasta variedade cosmetológica, diariamente 

consumidores, maioritariamente do sexo feminino, procuram um aconselhamento que suprima 

as suas necessidades. Considero que, por vezes, enquanto consumidoras, sentimos que a 

oferta relativa a estes produtos é exacerbada, daí que a concretização deste projeto 

possibilitou um melhor conhecimento sobre os produtos mais adequados a cada situação e a 

cada indivíduo. A realização do projeto “workshop de maquilhagem” deu-me um enorme gosto, 

não só pela excelente adesão, mas porque considero que colmatou algumas dúvidas por parte 

de quem não dispensa o uso de cosméticos. O caráter informativo, mas mais intimista foi 

conseguido, pois pretendia-se que fosse uma conversa entre mulheres, com uma troca de 

conhecimento que dava espaço para intervenções com dúvidas e dicas. O feedback dado 
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pelas participantes foi extremamente positivo, denotou-se que perceberam os objetivos deste 

projeto e, por outro lado, foi possível percecionar uma clara aproximação da farmácia e dos 

profissionais que nela trabalham ao utente. Os profissionais de farmácia deverão ser, cada vez 

mais, capazes de acrescentar conhecimento e esclarecer dúvidas, pois, apesar de atualmente 

ser possível adquirir informação sem grande esforço, dificilmente ela é convertida em 

conhecimento pelos consumidores menos informados/menos instruídos nestas questões. Por 

outro lado, as relações interpessoais são uma mais-valia e não podem ser substituídas. Como 

profissional, mas sobretudo como mulher, fiquei realmente satisfeita, por ver, que apesar de um 

quotidiano corrido, as pessoas procuram cuidar de si e aprender mais, e que aquelas horas 

que passaram, ajudaram a reforçar a auto-estima e a mostrar que a beleza é para todas.  

 

CASO DE ESTUDO 2 – “DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL” 

 

1. INTRODUÇÃO 

De um estudo realizado em 2015, no distrito de Lisboa, constatou-se que numa amostra de 443 

crianças entre os 3-5 anos, cerca de 57% sofria de cárie dentária. É certo que a prevalência 

desta patologia tem diminuído, muito em parte devido a uma crescente consciencialização da 

importância do cuidado da saúde oral, porém ainda permanece como uma das doenças mais 

comuns constituindo um problema de saúde pública. [33] 

Perante isto, é expectável que o Farmacêutico, como um dos agentes de saúde que mais está 

em contacto com a população, em conformidade com os profissionais de medicina dentária, 

possa contribuir para a prevenção de patologias orais que se refletem na perda de qualidade 

de vida, seja do ponto de vista estético, mas sobretudo pela saúde.  

A forma de transmitir a importância de uma higiene oral diária e minuciosa foi através de uma 

apresentação (anexo XVII), na Escola Básica de Silvares, que agrupa cerca de 50 alunos, com 

idades compreendidas entre os 6 e 10 anos. Foram realizadas duas sessões, de modo a 

conseguir adaptar a linguagem e a permitir uma maior interação, consoante a idade e 

desenvolvimento das crianças. Como tal, na primeira sessão agrupou-se os alunos do 1º e 2º 

ano e na segunda sessão os de 3º e 4º ano (figura 5).  

Esta ação foi desenvolvida no dia 20 de Março, destacado como o “Dia Mundial da Saúde 

Oral”. A escolha deste público-alvo depreende-se pelo razão que as crianças, pela curiosidade 

que lhes é tão inerente, estão mais predispostas a absorver a mensagem e de transmiti-la em 

suas casas junto dos seus familiares. 
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Figura 5. Fotografia captada na formação alusiva ao “Dia Mundial da Saúde Oral” 

2. O DENTE 

Localizados na cavidade bucal, os dentes são constituídos pela polpa, dentina e esmalte, 

sendo este último o tecido mais duro que é encontrado no organismo. [34] 

A primeira dentição, chamada também de dentição de leite, engloba 20 dentes, que nascem 

nos primeiros anos de vida. Por volta dos 5 anos, esses dentes vão caindo, sendo substituídos 

pela dentição definitiva, constituída por 32 dentes. [34] 

Na dentição completa, os dentes são agrupados em incisivos, caninos, pré-molares e molares, 

realçando que na dentição de leite, os pré-molares são inexistentes e os molares são em 

menor número. [34] 

Cada grupo de dentes tem uma função específica naquele que é o primeiro passo do processo 

digestivo, a mastigação. Assim sendo, e de forma simplificada, os incisivos são os 

responsáveis por cortarem os alimentos, os caninos rasgam os mesmos, os pré-molares 

trituram e por fim, os molares moem, o que demonstra que a sinergia de todos os dentes é 

imprescindível para o bom funcionamento do organismo. [34] 

  

3. IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL  

A importância de uma correta higienização oral é mais abrangente do que muitas vezes 

possamos pensar, isto porque, é na boca, mais concretamente pela ação dos dentes, que se 

inicia o processo digestivo. Desta forma, um défice de cuidado bucal pode originar cáries, 

inflamações, potenciais infeções das gengivas, ou até mesmo em casos mais graves, a perda 

de dentes. A todas estas situações referidas estão associados episódios de dor, estando 
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também comprovado que nestes casos as pessoas recorrem menos a uma alimentação 

diversificada, evitando alimentos frescos e melhores do ponto de vista vitamínico, que a longo 

prazo reflete-se em danos na saúde e no bem-estar. [35] 

Os elos de ligação entre a saúde oral e a saúde em geral tem merecido cada vez maior 

atenção por parte da comunidade científica, verificando-se que indivíduos que apresentem uma 

má higiene oral, com consequente défice da eficácia da mastigação, têm maior risco de 

desenvolver doenças cardíacas e distúrbios digestivos tais como insuficiência intestinal e 

síndrome do intestino irritável. Em mulheres grávidas, problemas gengivais podem propiciar 

partos prematuros ou que o bebé nasça com peso inferior ao aconselhado. [36, 37,38] 

4. PROBLEMAS MAIS COMUNS ASSOCIADOS A UM CUIDADO ORAL 

DEFICITÁRIO 

4.1. A cárie 

A cárie dentária constitui um dos principais problemas orais da atualidade e apesar da sua 

incidência estar a diminuir, devido a uma maior consciencialização da importância da saúde 

oral, associada a melhores hábitos alimentares e a uso adequado de fluoretos, ainda prevalece 

em grande parte da população, especialmente nas crianças. [39,40] 

A cárie é uma doença bacteriana, em que as bactérias cariogénicas presentes na boca, 

Streptococcus mutans e Lactobacillus spp., que constituem a placa bacteriana, realizam 

decomposição de hidratos de carbono, mais precisamente os açúcares, originando ácidos 

(lático, acético, entre outros), que vão dissolver os tecidos minerais do dente, tais como o 

esmalte e a dentina. A corrosão do esmalte pode levar à formação de cavidades, abcessos 

dentários e até mesmo perda de dentição. [39,40] 

4.2. A periodontite 

A periodontite é uma infeção dos tecidos, ao nível das gengivas, que mantêm os dentes no 

lugar. Ocorre quando as bactérias em associação com a saliva, forma uma placa incolor que 

adere aos dentes. Quando esta placa endurece forma o tártaro que já só é removido com 

recurso a um dentista. [41,42] 

Este processo leva a potenciais inflamações das gengivas, designadas por gengivites, que em 

primeira instância não invadem o tecido ósseo e alveolar, daí que a sustentação dos dentes 

não está comprometida. Porém, a falta de tratamento engloba e evolução para um quadro de 

periodontite, em que os tecidos que envolvem o dente já são afetados, caraterizada por uma 

perda de porção gengival e também óssea, em que o risco de extração dentária é elevado. 

Esta doença gengival é um caso esclarecido da importância que a saúde oral exerce na saúde 

em geral, isto porque a periodontite está intimamente ligada a episódios de endocardite, 

infeção do endocárdio, em que há disseminação sanguínea das bactérias periodontais, com 
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posterior adesão destes microrganismos às válvulas cardíacas, comprometendo o seu correto 

funcionamento, por vezes, de forma fatal. [41,42] 

5. A HIGIENE ORAL 

5.1. A escovagem 

As doenças periodontais mais comuns podem ser evitadas com uma correta higiene oral e 

essa passa por uma escovagem eficaz segundo a técnica 2x2x2, isto é, escovar os dentes pelo 

menos 2 vezes ao dia, durante 2 minutos e ingerir alimentos nas 2 horas após a escovagem, 

notando que a escova dentária deve ser substituída a cada 3 meses [43]. 

As pastas dentífricas devem conter flúor, uma vez que este mineral vai ser absorvido pelo 

esmalte e vai atuar ativamente no processo de remineralização dentário, de modo a que os 

valores de cálcio e fósforo perdidos no processo de desmineralização sejam repostos e o 

esmalte permaneça integro.  

O xilitol é também um componente integrado nas pastas dentífricas, pois apesar de ser um 

açúcar, tem diferenças estruturais quando comparados com os açúcares mais comuns (tem 

menos um carbono do que os hidratos de carbono como a sacarose). Esta particularidade faz 

com que o produto de metabolização do xilitol não seja o ácido láctico, que é um dos principais 

responsáveis pela perda de fósforo e cálcio nos dentes. A este açúcar está associada a 

capacidade de inibir o crescimento bacteriano das estirpes que se encontram na cárie, quando 

associado com o fosfato, bem como a diminuição da agregação bacteriana. Desta forma a 

associação do xilitol com o flúor resulta numa melhor prevenção de problemas orais, do que o 

uso isolado de flúor. [44] 

5.2. O fio dentário e os escovilhões 

A eficácia do fio dentário tem vindo a ser estudada ao longo dos anos, isto porque ainda não se 

consegue definir se de facto tem uma ação na prevenção da formação da placa bacteriana, 

muito em parte porque o número de estudos é insuficiente para se tirarem conclusões, ora pela 

amostra participante de cada estudo ser reduzida. Do mesmo modo, aquando a realização dos 

estudos, nem sempre os participantes seguem criteriosamente o que se lhe é recomendado, 

dando origem a resultados dúbios e inconclusivos. [45] 

Em Portugal, a Ordem dos Médicos Dentistas permanece com a recomendação que o uso de 

fio dentário beneficia a saúde oral, especialmente nos espaços interdentários, onde a 

escovagem não consegue limpar eficazmente. [45] 

Relativamente ao seu uso, este efetua-se retirando cerca de 40 cm de fio da caixa (30 cm é 

suficiente no caso de uma criança mais pequena), enrolando quase a totalidade do fio no dedo 

médio de uma mão e uma pequena porção no dedo médio da outra mão. À medida que se vai 

utilizando, desenrola-se o fio de um dedo e enrola-se no outro, já que o pretendido é que seja 

utilizado fio limpo em cada espaço interdentário. O fio é introduzido, com precaução, entre dois 

dentes, curvando-se à volta do dente que se está a limpar, fazendo com que tome a forma de 
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um “C”. Executam-se movimentos curtos, horizontais, desde o ponto de contato entre os dois 

dentes até ao sulco gengival, em cada uma das superfícies dentárias desse espaço. Estes 

passos são aplicáveis até todos os dentes estejam perfeitamente higienizados [43]. 

Em alternativa ao fio dentário, encontram-se os escovilhões dentários, que devem ser 

preferidos em casos de gengivas sensíveis, pela menor probabilidade de originar sangramento 

gengival (muito comum no uso incorreto do fio dentário), pois são menos agressivos e mais 

seguros e igualmente eficazes na higienização oral. [45] 

5.3. Os colutórios e elixires 

As soluções líquidas que se utilizam para bochechar após a escovagem são um exemplo de 

limpeza química que complementa a higiene oral. Distinguem-se, então, os colutórios e elixires, 

em que os primeiros não têm na sua composição álcool, ao passo que os segundos contêm 

princípios ativos, sob a forma diluída, numa solução hidro-alcoólica.  

Estas soluções orais são utilizadas no combate da placa bacteriana, protegendo as gengivas e 

até promovendo um bom hálito por minimizar a proliferação bacteriana. Existem, portanto, 

diferentes tipos de colutórios/elixires que vão privilegiar diferentes tipos de ações, destacando 

alguns exemplos, como os que possuem um efeito anti-cáries, pelo que contêm fluor na sua 

constituição, bem como soluções que atuam na proteção gengival, importantes em casos de 

gengivite e periodontite, pelo que contêm clorohexidina, um antisséptico, que evita a 

inflamação das gengivas e, portanto, ocorrências hemorrágicas. [46] 

Geralmente, os colutórios/elixires são utilizados 2 a 3 vezes por dia, após a escovagem, 

bochechando 30-60 segundos, rejeitando após esse tempo. Realçando que existem exceções 

no modo de uso, pelo que se deve ter em atenção as recomendações dadas. 

6. A ALIMENTAÇÃO COMO ALIADA DA SAÚDE ORAL  

É sabido que a alimentação influencia diretamente a saúde em geral, sendo que as escolhas 

alimentares se refletem também na qualidade dos dentes.   

É preterido o recurso a alimentos ricos em cálcio, que vão mais além do que os lacticínios, 

nomeadamente, rúcula, brócolos, espinafres, couve, feijão, laranja, sementes de linhaça, entre 

outros; alimentos ricos em fibras, especialmente de origem vegetal, tais como leguminosas, 

frutos secos, vegetais e frutas, que quando ingeridos promovem um processo de “autolimpeza” 

dos dentes, agindo assim contra a formação da placa bacteriana; alimentos ricos em vitamina 

C, que evitam o sangramento gengival e perda de massa óssea que suporta o dente, como é o 

caso dos citrinos, morangos, tomate, kiwi, sendo que o excesso desta vitamina resulta na 

desmineralização dos dentes e aumento da sua porosidade, portanto o equilíbrio é a palavra-

chave; por fim, alimentos com vitamina D, para auxiliar na fixação do cálcio, como é o caso da 

gema do ovo, cogumelos, salmão e sumo de laranja, por exemplo. [47] 
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A bebida de eleição deve ser a água, já que atua na manutenção dos níveis ideias dos 

minerais no organismo, e é um estimulante da salivação, que por sua vez, contribui para uma 

melhor digestão e eliminação bacteriana, prevenindo cáries e episódios de mau hálito. [47] 

7. CONCLUSÕES 

O tema da saúde oral tem sido, sem dúvida alguma, alvo de muito estudo e consciencialização 

da sua importância, daí que, por vezes, consideramos que tudo foi dito. Contudo, posso dizer 

que foi uma mais-valia a realização deste projeto, pois consegui, na primeira pessoa, constatar 

que as crianças estão cada vez mais despertas e interessadas no cuidado dentário. Ainda 

existem discrepâncias no valor que as crianças conferem à higiene oral, muito em parte por 

nas suas casas não haver a correta passagem de informação, por isso, considero que foi 

nesses casos que esta intervenção surtiu mais efeito, de modo a tornar-se um bom ponto de 

partida para cuidar da higiene dos dentes e de transmitir aos mais velhos o que aprenderam. 

Considero que estes tipos de formações escolares são de enorme relevância para os mais 

pequenos, mas não posso deixar de realçar que também foi uma aprendizagem para mim, pois 

pude desenvolver competências na forma de comunicar com as crianças e de qual a 

abordagem que eu, enquanto Farmacêutica, devo adotar de modo a conseguir a sua confiança 

e a captar a sua curiosidade.   

 
CASO DE ESTUDO 3 – “DICAS PARA UMA BOA NOITE DE 
SONO” 

1. INTRODUÇÃO  

A dificuldade em adormecer e a conseguir um sono reparador têm sido queixas recorrentes na 

população em geral. O que há alguns anos eram problemas mais associados à população 

idosa, atualmente abrange cada vez mais as faixas etárias mais jovens, com consequências 

negativas tanto no rendimento físico como mental, que se manifestam na vida académica e 

laboral. De um estudo realizado em 2004, numa amostra de 975 pessoas a partir dos 18 anos, 

cerca de 19% apresentava dificuldade em adormecer. [48] 

Em Farmácia Comunitária verifica-se que há um aumento da procura de suplementos para 

dormir, ou como vulgarmente dizem, pretendem “formas mais naturais” para uma boa noite de 

sono, sem recorrer a medicamentos passíveis de causar habituação e dependência como o 

caso das benzodiazepinas.  

Este projeto materializou-se na elaboração de um panfleto intitulado “Dicas para uma boa noite 

de sono” (anexo XVIII), cujo objetivo consistia em alertar os utentes para alguns hábitos que 

estes possam ter e que influenciem negativamente na hora de dormir, desde a alimentação até 

ao ambiente que os rodeia quando se deitam. O público-alvo compreendeu todas as idades, 

visto que durante o estágio, pude conhecer alguns casos de pais preocupados com estados de 

ansiedade e de dificuldade em dormir dos seus filhos ainda adolescentes.  
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2. O SONO 

Carateriza-se como sendo um estado em que se encontra inibida praticamente toda 

musculatura voluntária bem como, a atividade sensorial. Assim, a perceção do ambiente está 

alterada, ocorrendo uma menor capacidade de reação perante estímulos externos, em 

contraste com o que ocorre no estado de vigília, em que a mente e corpo encontra-se em 

alerta. [49] 

O sono vai alternando em ciclos de repetição, que incluem duas fases diferenciadas, o sono 

REM e o sono não REM. [49] 

O sono não REM ocupa a maior parte do sono, sendo dividido em três estágios, o N1, N2 e N3. 

O primeiro é identificado como o estado de transição entre a vigília e o sono, havendo 

libertação de melatonina, induzindo a que a pessoa fique sonolenta, com oscilações da mente. 

No estágio N2 há diminuição dos ritmos cardíaco e respiratório, os músculos relaxam e a 

temperatura corporal baixa. O último estágio é caraterizado é semelhante ao N2, mas o 

metabolismo diminui ainda mais, a respiração fica mais leve e o sono já é mais pesado. [49] 

O sono REM (Rapid Eye Movement), traduzido como "movimento rápido dos olhos", é a fase 

que mais se assemelha a quando estamos acordados, no que diz respeito à atividade cerebral, 

pelo que é aqui que acontecem os sonhos mais vívidos, em que até parecem corresponder à 

realidade. Apesar do corpo estar em alerta, o que acontece é que também se encontra 

paralisado, pois os neurónios motores encontram-se bloqueados, evitando, assim, que haja 

reprodução dos movimentos que ocorram no sonho. Há medida que envelhecemos a 

percentagem de sono REM vai diminuindo, daí que vulgarmente se diz que quando somos 

mais velhos sonhamos menos, ora na verdade, cientificamente isso está comprovado. [49] 

A hormona responsável pela regulação do sono é a melatonina, sendo produzida à noite pela 

glândula pineal. Dada a sua função essencial no sono, esta hormona está presente em grande 

parte dos suplementos que existem no mercado no combate às insónias e aos despertares 

noturnos, estando também presente extratos de valeriana e passiflora. 

3. A IMPORTÂNCIA DO SONO E DOENÇAS ASSOCIADAS COM A 

PERDA DE QUALIDADE/ PRIVAÇÃO  

O sono está diretamente relacionado com a manutenção da saúde e bem-estar, no que diz 

respeito ao aspeto psicológico, físico e cognitivo. É durante o sono, que ocorre a restauração 

de grande parte dos sistemas que constituem o corpo humano, como por exemplo, o sistema 

nervoso, onde o sono permite a conservação de energia e recuperação neuronal, bem como a 

plasticidade neuronal, desempenhando um papel fundamental nos processos cognitivos e 

psicológicos, no qual se incluem a aprendizagem, consolidação da memória e criatividade, e 

também no processamento emocional, em que permite que o cérebro adquira estratégias de 

modo a enfrentar situações que causam stress. [50] 
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A nível endócrino, o sono é, também, fundamental uma vez que promove a libertação de várias 

hormonas, entre as quais, a hormona de crescimento (GH- Growth Hormone), que atua no 

crescimento ósseo, importante para o desenvolvimento nas crianças, mas também importante 

para os adultos ao promover o aumento da densidade óssea, diminuindo o risco de 

osteoporose, intervém também na regulação do metabolismo, manutenção muscular, evita a 

acumulação de gordura e mantém os níveis de glicemia no sangue adequados. [51] 

A leptina é mais um exemplo de hormona libertada durante o sono, cuja função consiste em 

conferir a sensação de saciedade, impedindo que se coma mais do que o necessário. Em 

oposição há a grelina, a hormona que leva à sensação de fome. Foi demonstrado que um sono 

de duração menor ao recomendado tem associado menores níveis de leptina e mais elevados 

de grelina, o que origina que o indivíduo sinta fome recorrentemente, ingerindo calorias 

excedentes face ao seu metabolismo e necessidades, que, por conseguinte, leva a um Índice 

de Massa Corporal superior ao que se considera saudável, entrando numa situação altamente 

propensa para um caso de obesidade. [52] 

A privação de sono tem efeitos altamente prejudicais na saúde do indivíduo, aumentando o 

risco de desenvolver-se doenças tais como Diabetes tipo II, já que a ocorre inibição da 

produção de insulina, que é hormona responsável por regular os níveis de açúcar no sangue e 

em paralelo há maior libertação de cortisol, que contraria o efeito da insulina; aumenta o risco 

de desenvolver doenças do foro mental, como a ansiedade e depressão, uma vez que há maior 

libertação de cortisol, a “hormona do stress”, bem como o desenvolvimento de doenças que 

envolvam perda de memória como o caso da Doença de Alzheimer. [50] 

4. DICAS PARA UM SONO DE MAIOR QUALIDADE 

A forma de conseguir um sono reparador passa por alguns hábitos que devemos incutir na 

população em geral, uma vez que analisando o problema de noites mal dormidas pode residir 

na rotina da pessoa e, como tal, ajustes na mesma pode solucionar esse tipo de problema. 

Na alimentação, devem ser privilegiadas refeições leves antes de deitar, contudo não se deve 

deitar com fome, daí que pode recorrer a chás com plantas medicinais reconhecidas pelos 

seus efeitos naturais relaxantes e estimulantes do sono como o caso da tília, da lavanda, da 

camomila e da valeriana, evitando recorrer a substâncias estimulantes como o caso do 

chocolate e a cafeína, que estão presentes de forma clara no café, mas também de forma 

mascarada nos chás, como o chá verde que chega a ter maior concentração de cafeína que o 

próprio café. [53] 

Relativamente à prática de exercício, é recomendável a sua prática pelas qualidades já 

descritas na melhora do humor e diminuição de estados de ansiedade, contudo deve ser 

evitada nas últimas 3 a 4 horas antes de deitar, pois tem um efeito estimulante, com libertação 

de catecolaminas, tais como a adrenalina, que contraria o efeito de maior relaxamento que se 

ambiciona na hora de deitar. [54] 
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O meio que envolve o indivíduo é essencial na hora de dormir, como tal, este deve ter pouca 

luz, bem como não se deve utilizar aparelhos eletrónicos, sejam eles a televisão ou o 

telemóvel, sem esquecer que a almofada e colchão são fatores decisivos para auxiliar a ter 

uma noite descansada. 

Cada vez mais procura-se incentivar o lema de “mente sã em corpo são”, sendo que se deve 

proceder a uma “limpeza mental” de qualquer tipo de distração externa, portanto reserve um 

tempo para si seja a recorrer a um banho quente de imersão, meditação ou técnicas de 

relaxamento muscular, tais como Yoga. [55, 56] 

Por fim, mas não menos importante, deve ser sugerido criar um “horário de sono”, estipulando 

uma hora determinada para deitar e acordar, independentemente do seu horário, pois assim 

estimula o cérebro a associar aquela hora ao período de descanso, e evitar episódios de 

insónias. Mesmo que nas primeiras noites não consiga ter um sono tão equilibrado, não 

desista, nem compense com sestas diurnas, pois é necessário tempo para ajustar a novos 

hábitos. 

5. CONCLUSÕES 

A dificuldade em dormir e a procura de soluções para a mesma, foi sem qualquer tipo de 

dúvida, dos problemas mais recorrentes verbalizados pelos utentes, sendo que face a isto, o 

Farmacêutico enquanto cuidador de saúde tem que zelar pela segurança daqueles que nele 

depositam a sua confiança. Assim, devemos encontrar estratégias, que não têm que ser 

exclusivamente medicamentosas, para ajudar a comunidade. Por isso, considero que este 

projeto conseguiu de forma simples e eficiente alertar para pormenores que sendo retificados 

podem levar a uma maior qualidade de vida, contrariando a ideia leviana da Farmácia como um 

local cujo objetivo é a venda de medicamentos, quando na verdade se procura promover a 

saúde e bem-estar. A Farmácia não deve ser vista apenas como um meio para curar patologias 

ou situação de enfermidade, mas como um local que pretende a manutenção da saúde, em 

todas as vertentes que a englobam. 

Face às dicas dadas no panfleto, os utentes puderam ver o que era possível ser alterado no 

seu quotidiano, demonstrando-se que insónias ou sonos menos reparadores, podem ser 

corrigidos com mudanças comportamentais seguras e sem efeitos secundários, e enquanto 

profissional de saúde, verifiquei que esta simples troca de informação foi o suficiente para 

estreitar laços e para dar alguma tranquilidade a alguns utentes mais preocupados.~ 

 

 

CONCLUSÃO   

A unidade curricular Estágio é, sem margem para dúvida, uma unidade curricular de extrema 

importância para o culminar da jornada académica dos estudantes, futuros mestres em 

Ciências Farmacêuticas, pois coloca-os perante todo o tipo de situação que vão encarar na sua 
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vida profissional e a perceber o quanto o papel do Farmacêutico é essencial na vida dos 

utentes e no Sistema Nacional de Saúde. 

Tive a oportunidade de desenvolver o Estágio numa farmácia com vários tipos de públicos e, 

como isso treinei qual a abordagem a ter perante diferentes tipos de faixas etárias e 

necessidades. A grande componente cosmética e de outros produtos de saúde, associado ao 

horário alargado, permitiu-me adquirir um vasto conhecimento que vai mais além dos 

medicamentos, sendo que a escolha da Farmácia Dias Machado me proporcionou 

competências profissionais e pessoais que foram mais além do que as minhas melhores 

expetativas. Ter vivido esta experiência junto a profissionais tão competentes e dispostos a 

ensinar tornou tudo mais orgânico e encorajador perante as adversidades que inevitavelmente 

surgiam, foi uma verdadeira “rede de suporte” que convictamente posso dizer que me fez uma 

melhor futura profissional de saúde.  

Relativamente aos casos de estudo desenvolvidos, considero que foram ao encontro dos 

objetivos que ambicionava atingir. Foram escolhas aprovadas e muito apoiadas pelos 

responsáveis da farmácia, pelo que fluiram da melhor maneira e reveleram-se projetos bem-

sucedidos. Quis dar um especial destaque à cosmética e como a farmácia se pode posicionar 

perante “rivais” diretos neste mercado como as lojas de cosméticos, mostrando que o papel do 

profissional de saúde pode e deve ser uma vantagem junto dos consumidores, dado o seu 

conhecimento científico e a constante formação que está sujeito. 

A abordagem da saúde oral (com a realização de uma apresentação na comunidade), revelou-

se muito positivo, pois apesar de ser um tema amplamente discutido, é importante a 

aproximação junto do público, ainda mais quando este é caraterizado por crianças que estão 

em processo de aprendizagem e que são tão recetivas a aprenderem e a participarem 

ativamente. O facto de ser uma escolha com um número menor de alunos e mais distante do 

centro de Guimarães leva a que, por vezes, não tenha acesso a mais formações deste tipo 

junto das crianças, daí que considero que foi um momento muito feliz do meu Estágio pois de 

uma forma simples e humilde, pude aproximar a farmácia e o Farmacêutico daqueles que são 

o futuro da nossa sociedade. 

Por fim, o tema relativo ao sono, materializado num folheto informativo, foi o culminar que 

ambicionava já que, ao longo dos meses inúmeros utentes procuravam soluções não 

medicamentosas para noites mal dormidas, demonstrando dúvidas de como agir perante esses 

distúrbios e acima de tudo, procurando uma palavra tranquilizadora da nossa parte. Ora, 

pareceu-me pertinente a abordagem deste assunto, como uma forma de dar alguma ligeireza 

ao assunto, a corrigir comportamento que são facilmente modificáveis sem entrar em 

processos de ansiedade. 

Com o meu Estágio e a realização dos casos de estudo, percebi que as incertezas ou até 

mesmo o desconhecimento de um determinado assunto pelos utentes deve ser encarada como 

uma oportunidade para o estreitamento da relação entre estes e o Farmacêutico. Assisti na 
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primeira pessoa o quanto o Farmacêutico pode ser positivo na vida do utente, pois é, em 

muitas circunstâncias, o primeiro profissional de saúde a quem este recorre perante alguma 

anomalia que sinta no seu bem-estar. Há uma verdadeira relação de confiança entre 

Farmacêutico e utente, e é esta particularidade que torna esta profissão tão especial e 

imprescindível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 44 

 
BIBLIOGRAFIA 
  

1. Decreto-Lei no171/2012, de 1 de Agosto. Diário da República no 148 - I Série: 

Ministério da Saúde.  

2. Santos HJ. (2009). Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. Ordem 

dos Farmacêuticos.  

3. Normas conjuntas FIP/OMS para as Boas Práticas de Farmácia: Diretrizes para a 

Qualidade dos Serviços Farmacêuticos. Lisboa: Organização Mundial de Saúde, 2010.  

4. INFARMED - Estabilidade de Medicamentos. Acessível em: 

https://www.infarmed.pt/pt/noticias_eventos/eventos/2005/impacto_qualidade/ESTABIL

IDADEINFARME D.pdf. [acedido em 12 de abril de 2016]  

5. Decreto-Lei no176/2006 de 30 de Agosto - Estatuto do Medicamento. Diário da 

República no 167 - I Série: Ministério da Saúde.  

6. INFARMED (2015). Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de 

saúde. Lisboa: Ministério da Saúde.  

7. Portaria no137-A/2012 de 11 de Maio. Diário da República no 92 - I Série: Ministério da 

Saúde.   

8. Decreto-Lei no 48-A/2010 de 13 de maio. Diário da República no 93 - I Série: Ministério 

da Saúde.  

9. Grupo de Boas Práticas de Farmácia. Grupo do Guincho. (2006). Linhas de 

Orientação: Indicação Farmacêutica.  

10. INFARMED, 2005. Medicamentos Manipulados.  

11. Norma específica sobre manipulação de medicamentos. Boas Práticas em Farmácia 

Comunitária. Ordem dos Farmacêuticos.  

12. Decreto-Lei no 148/2008 de 29 de julho. Diário da República no 145 - I Série: Ministério 

da Saúde.  

13. Decreto-Lei no 145/2009 de 17 de junho. Diário da República no 115- I Série: Ministério 

da Saúde.  

14. Decreto-Lei no 189/2008 de 24 de setembro. Diário da República no 185 - I Série: 

Ministério da Saúde.  

15. Decreto-Lei no 227/99 de 22 de junho. Diário da República no 143: Ministério da 

Saúde.  

16. Decreto-Lei no 136/2003 de 28 de Junho. Diário da República no 147 - I Série: 

Ministério da Saúde.  

17. Decreto-Lei no 94/95 de 9 de Maio. Diário da República no 107 - I Série: Ministério da 

Saúde.  

18. BBC: How ancient Egypt shaped our idea of beauty. Acessível em: 

http://www.bbc.com/culture/story/20160204-how-ancient-egypt-shaped-our-idea-of-



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 45 

beauty [acedido em 25 de março de 2018]. 

19. Science of People: A Look Back at Beauty Through History. Acessível em:  

https://www.scienceofpeople.com/ideal-body-types-throughout-history/ [acedido em 25 

de março de 2018]. 

20. Anatomia da epiderme. Acessível em: https://www.todamateria.com.br/epiderme/ 

[acedido em 20 de março de 2018] 

21. Imagem microscópica da Epiderme e Derme. Acessível em: 

http://encyclopedia.lubopitko-bg.com/structureofskin.html [acedido em 20 de março de 

2018] 

22. LARSON, Elaine. Hygiene of the skin: when is clean too clean?. Emerging infectious 

diseases, 2001, 7.2: 225. 

23. BENDER, Johanna Karlsson; FAERGEMANN, Jan; SKÖLD, Maria. Skin Health 

Connected to the Use of Absorbent Hygiene Products: A Review. Dermatology and 

therapy, 2017, 7.3: 319-330. 

24. MONTAGNA, William. The structure and function of skin. Elsevier, 2012. 

25. JESSEN, Claus. Temperature regulation in humans and other mammals. Springer 

Science & Business Media, 2012. 

26. MACHADO, Paulo RL, et al. Mecanismos de resposta imune às infecções Immune 

response mechanisms to infections. An Bras Dermatol, 2004, 79.6: 647-664. 

27. CAMERON, D. Joshua, et al. Essential role of Elovl4 in very long chain fatty acid 

synthesis, skin permeability barrier function, and neonatal survival. International journal 

of biological sciences, 2007, 3.2: 111 

28. RIBEIRO, Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética 2a edição. Pharmabooks, 

2010. 

29. FLOR, Juliana; DAVOLOS, Marian Rosaly; CORREA, Marcos Antonio. Protetores 

solares. Química nova, 2007, 153-158. 

30. NEILL, Ushma S. Skin care in the aging female: myths and truths. The Journal of 

clinical investigation, 2012, 122.2: 473-477. 

31. Imagem representativa das combinações harmónicas do círculo cromático. Acessível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_cromático [acedido a 2 de abril de 

2018] 

32. Composição dos cosméticos da Vichy. Acessível em: https://www.vichy.pt [acedido a 

15 de março de 2018] 

33. MENDES, Sónia; BERNARDO, Mário. Cárie precoce da infância nas crianças em idade 

pré‐ escolar do distrito de Lisboa (critérios International Caries Detection and 

Assessment System II). Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e 

Cirurgia Maxilofacial, 2015, 56.3: 156-165. 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 46 

34. Estrutura dentária nos vários estágios da vida. Acessível em: 

http://www.vidaativa.pt/a/anatomia-das-pecas-dentarias/ [acedido em 2 de abril de 

2018] 

35. PETERSEN, Poul Erik, et al. The global burden of oral diseases and risks to oral 

health. Bulletin of the World Health Organization, 2005, 83.9: 661-669. 

36. HASTURK, Hatice, et al. Resolvin E1 attenuates atherosclerotic plaque formation in 

diet and inflammation-induced atherogenesis. Arteriosclerosis, thrombosis, and 

vascular biology, 2015, ATVBAHA. 115.305324. 

37. WRZOSEK, Tanya; EINARSON, Adrienne. Dental care during pregnancy. Canadian 

Family Physician, 2009, 55.6: 598-599. 

38. TALLEY, Nicholas J.; ZINSMEISTER, Alan R.; MELTON III, L. Joseph. Irritable bowel 

syndrome in a community: symptom subgroups, risk factors, and health care 

utilization. American journal of epidemiology, 1995, 142.1: 76-83. 

39. Ordem dos Médicos Dentistas: Cárie e dentisteria. Acessível em: 

https://www.omd.pt/publico/carie-dentisteria/ [acedido em 18 de março de 2018] 

40. GALRÃO, João; PROENÇA, Luís; BARROSO, Helena. Prevalência da cárie dentária e 

presença de bactérias cariogénicas no dorso lingual–Estudo seccional 

cruzado. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia 

Maxilofacial, 2012, 53.1: 11-16. 

41. National Institute of Dental and Craniofacial Research: Gum Disease. Acessível em: 

https://www.nidcr.nih.gov/health-info/gum-disease/more-info [acedido em 18 de março 

de 2018] 

42. CHAPPLE, Iain LC, et al. Primary prevention of periodontitis: managing 

gingivitis. Journal of clinical periodontology, 2015, 42.S16. 

43. Ordem dos Médicos Dentistas: Prevenção e higiene oral. Acessível em: 

https://www.omd.pt/publico/prevencao-higiene-oral/ [acedido em 24 de março de 2018] 

44. SÖDERLING, E. M. Xylitol, mutans streptococci, and dental plaque. Advances in dental 

research, 2009, 21.1: 74-78. 

45. Associated Press: Medical benefits of dental floss unproven. Acessível em: 

https://apnews.com/f7e66079d9ba4b4985d7af350619a9e3/medical-benefits-dental-

floss-unproven [acedido em 22 de março de 2018] 

46. DAS, S.; SOWMYA, K. An evaluation of the effect of alcohol and non-alcohol based 

mouth rinses on the microhardness of two esthetic restorative materials–An in vitro 

study. Int J Appl Dent Sci, 2015, 1: 27-31. 

47. Saúde Oral e Alimentação. Acessível em: 

http://www.ordemdosnutricionistas.pt/noticia.php?id=203 [acedido a 16 de março de 

2018] 

48. PAIXÃO, Eleonora; BRANCO, Maria João; CONTREIRAS, Teresa. Uma observação 

sobre a prevalência de perturbações do sono, em Portugal Continental. 2006. 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 47 

49. BEATTIE, Louise, et al. Social interactions, emotion and sleep: A systematic review and 

research agenda. Sleep medicine reviews, 2015, 24: 83-100. 

50. HYYPPÄ, Markku T.; KRONHOLM, Erkki. Quality of sleep and chronic 

illnesses. Journal of clinical epidemiology, 1989, 42.7: 633-638. 

51. TAKAHASHI, Y.; KIPNIS, D. M.; DAUGHADAY, W. H. Growth hormone secretion 

during sleep. The Journal of clinical investigation, 1968, 47.9: 2079-2090. 

52. TAHERI, Shahrad, et al. Short sleep duration is associated with reduced leptin, 

elevated ghrelin, and increased body mass index. PLoS medicine, 2004, 1.3: e62. 

53. WHEATLEY, David. Medicinal plants for insomnia: a review of their pharmacology, 

efficacy and tolerability. Journal of psychopharmacology, 2005, 19.4: 414-421. 

54. LAPIN, Lívia Pascoti, et al. Respostas metabólicas e hormonais ao treinamento 

físico. Rev Bras Educ Física Esporte Lazer Dança, 2007, 2.4: 115-24. 

55. YOUNGSTEDT, Shawn D.; KLINE, Christopher E. Epidemiology of exercise and 

sleep. Sleep & Biological Rhythms, 2006, 4.3: 215-221. 

56. SINGH, Nalin A.; CLEMENTS, Karen M.; FIATARONE, Maria A. A randomized 

controlled trial of the effect of exercise on sleep. Sleep, 1997, 20.2: 95-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 49 

ANEXO I - Planta do piso 1 da Farmácia Dias Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – planta do piso 2 da Farmácia Dias Machado 
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ANEXO III - Calendário de Formações recebidas no âmbito do Estágio na 

Farmácia Dias Machado com e certificados 

 

11, 12, 13 de setembro - Formação Externa nas instalações da Pierre Fabre no Porto (Avène, 

A-Derma e Klorane) 

18, 19 e 20 de setembro - Formação Externa nas instalações da Pierre Fabre no Porto 

(Galénic Paris, Ducray, Rosto/Hidratação e Antiqueda/Novidades) 

25 de setembro - Formação Externa nas instalações da Pierre Fabre no Porto (Acne e Atopia) 

3 de outubro - Formação Externa nas instalações da Pierre Fabre no Porto (René Furterer) 

19 de outubro - Formação Externa nas instalações da Academia L’Oreál Porto (La Roche 

Posay) 

24 de outubro - Formação Externa no Hotel Yeatman Vila Nova de Gaia (Caudalie) 

26 de outubro - Formação Interna promovida pelo Grupo L’Oreál (Skin Ceuticals) 

28 de outubro - Formação Interna acerca dos testes de autodiagnóstico Veroval 

30 de janeiro - Formação Externa no Hotel Yeatman Vila Nova de Gaia (Caudalie) 

26 de fevereiro - Formação Interna acerca de todas as gamas de produtos da marca SVR 
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ANEXO IV – Script de receção de encomenda 

Adaptado de: Manual de Eficiência Operacional: Glint. 
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ANEXO V -  Tabela resumo com as diferenças dos parâmetros a validar na 

prescrição eletrónica e na prescrição manual 
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ANEXO VI – Procedimento a adoptar perante uma prescrição por DCI 

 

 

 

Fonte: INFARMED (2015). Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Lisboa: 

Ministério da Saúde.  
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ANEXO VII – Procedimento a adoptar perante uma prescrição por marca 

 

Fonte: INFARMED (2015). Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Lisboa: 

Ministério da Saúde. 
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ANEXO VIII - Declaração impressa no verso das prescrições manuais e 

materializadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED (2015). Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Lisboa: 

Ministério da Saúde. 
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ANEXO IX - Tabela resumo das patologias sujeitas a regime especial de 

comparticipação 

 

Fonte: INFARMED: Comparticipação de medicamentos. Acessível em: http://www.infarmed.pt [acedido 

em 12 de março de 2018] 
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ANEXO X - Esquema de atuação perante uma situação de indicação 

farmacêutica 
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ANEXO XI -  Script de atendimento ao público 

Adaptado de: Manual de Eficiência Operacional: Glint. 
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ANEXO XII - Norma de determinação da pressão arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Manual de Eficiência Operacional: Glint. 
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ANEXO XIII - Valores de referência da pressão arterial 

 

Fonte: Norma no 009/2014: Processo Assistencial Integrado do Risco Cardiovascular no Adulto. George, 

Francisco Henrique Moura: Direção Geral de Saúde, 2014.  
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ANEXO XIV - Norma de determinação da glicémia capilar 

 

 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 67 

 

ANEXO XIV - Norma de determinação da glicémia capilar (continuação) 

 

 

Adaptado de: Manual de Eficiência Operacional: Glint. 



                                         Relatório de Estágio Profissionalizante | 2017/2018   

Ana Catarina da Silva Fernandes Antunes 68 

ANEXO XV -  Valores de referência da glicémia, colesterol e triglicerídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que em indivíduos de alto risco, ou seja, com Diabates tipo 2 e com DCV estabelecida, 

os objetivos terapêuticos são diferentes, nomeadamente: 

 

 Colesterol total: <175 mg/dL (se possível <155 mg/dL) 

 Colesterol LDL: <100 mg/dL (se possível 80 mg/dL) 

 

Fonte: Norma no 009/2014: Processo Assistencial Integrado do Risco Cardiovascular no Adulto. George, 

Francisco Henrique Moura: Direção Geral de Saúde, 2014. 
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ANEXO XVI – Apresentação do “WORKSHOP DE MAQUILHAGEM” 
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ANEXO XVII – Apresentação do projeto “SAÚDE ORAL” 
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ANEXO XVIII – Panfleto “6 DICAS PARA UMA BOA NOITE DE SONO” 
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Resumo  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas forma Farmacêuticos multidisciplinares capazes 

de desempenhar as mais variadas funções ligadas ao medicamento, em específico, e à saúde 

pública, no geral. Apesar de ser pouco explorada no decorrer da nossa formação e de ter uma 

menor representatividade no setor farmacêutico a nível nacional, quando comparada com outras 

atividades profissionais, a Farmácia Hospitalar é uma vertente de intervenção farmacêutica com 

grande importância educacional. 

Neste relatório, encontram-se descritas as principais atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto. Nesta perspetiva, o presente relatório 

pretende ser reflexo daquele que foi o processo de aprendizagem desenvolvido ao longo dos dois 

meses de estágio, correspondendo a uma descrição personalizada daquelas que foram as 

atividades acompanhadas durante este percurso. 

A realização deste estágio, em particular, vem reforçar a importância da multidisciplinaridade e da 

polivalência do Farmacêutico como profissional de saúde e desenvolver os nossos conhecimentos 

clínicos e científicos, tendo sido uma complementação perfeita e o melhor culminar do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas.   

O nosso estágio curricular foi dividido por semanas, de modo a percorrermos cada um dos setores 

dos Serviços Farmacêuticos. A primeira semana destinou-se à aprendizagem teórica sobre os 

vários setores, de forma a nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho, e nas 

semanas seguintes fomos distribuídas por cada um deles: Armazém de Produtos Farmacêuticos, 

Farmacotecnia (Estéreis e Não Estéreis), Unidade de Farmácia Oncológica, Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária, Unidade de Farmácia de Ambulatório e pelos Ensaios Clínicos.  

Neste contexto, através desta exposição foi possível perceber o funcionamento e adquirir as 

competências básicas para realizar as funções que estão inerentes ao Farmacêutico em cada um 

dos setores. 
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I. Introdução 

O estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma componente importante no currículo de 

qualquer Farmacêutico, uma vez que permite complementar a formação adquirida ao longo do 

Ensino Superior e possibilita a sua aplicação em contexto real. 

Face a este enquadramento, o presente relatório foi redigido no âmbito do estágio realizado nos 

Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Santo António (HSA), pertencente ao Centro 

Hospitalar do Porto (CHP). O estágio em questão decorreu durante 2 meses (novembro e 

dezembro) e foi organizado como descrito no Anexo I, sendo que constitui parte integrante do 

plano de estudos do Mestreado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto. 

Este relatório pretende estabelecer uma descrição sumária das atividades desenvolvidas durante 

o período de estágio, procurando considerar não só os conhecimentos adquiridos como também a 

realidade de funcionamento dos SF. Para além disto, pretende ser o reflexo do processo de 

aprendizagem inerente ao próprio estágio. 

1. Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do Porto  

1.1. O Centro Hospitalar do Porto 

O CHP foi fundado em 2007 e resultou da fusão entre o HSA, o Hospital Maria Pia (HMP) e a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD). Ao longo dos anos têm ocorrido alterações estruturais, tais como a 

inclusão do Hospital Joaquim Urbano (HJU) em 2011, o encerramento do HMP em 2012 e a 

inauguração do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) em 2014. O CHP é um hospital geral e 

central e detém serviços de Internamento, Hospital de Dia, Cirurgias de Ambulatório, Consultas 

Externas e Urgência. [1] 

1.2. Serviços Farmacêuticos do HSA- CHP 

Em 1960, foram inaugurados os “Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santo António”, apesar 

das primeiras práticas em Farmácia Hospitalar remontarem a 1825. Os SF encontram-se divididos 

por setores que incluem o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Farmacotecnia, Unidade 

de Farmácia Oncológica (UFO), Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

(DIDDU), Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). Com exceção da 

UFO e do armazém de grandes volumes que estão localizados no edifício Dr. Luís de Carvalho, 

todos os setores situam-se no piso 0 do edifício neoclássico. 

 É da responsabilidade dos SF do CHP assegurar a aquisição, armazenamento e a distribuição 

dos Produtos Farmacêuticos (PF) para todos os utentes do hospital e sempre que necessário, 

assegurar a Produção de Preparações Estéreis e Não Estéreis. Adicionalmente, participam na 

realização de EC e na prestação de Cuidados Farmacêuticos através da farmacovigilância [2]. 

A gestão, organização e controlo de todos os serviços prestados são assegurados por um Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ), sendo certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems 

(CHKS) e pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), obedecendo à norma 

International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 (Anexo I). Para tal, os SF contam 
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com um plano de atividades anuais com o objetivo de acompanhar as necessidades existentes, 

que integra um conjunto de auditorias internas e externas da qualidade, incluindo a realização de 

Instruções de Trabalho que são revistas e atualizadas [4]. O Farmacêutico responsável pela 

gestão da qualidade, em conjunto com todos os gestores de processo, promove o contínuo 

aperfeiçoamento dos procedimentos nestes SF.  

1.3. Funções, Responsabilidades e Recursos Humanos 

Assegurar a gestão, a qualidade, eficácia e segurança de todos os medicamentos e PF é o 

principal objetivo dos SF. É também da sua responsabilidade tudo o que está envolvido no Circuito 

do Medicamento (CdM), desde a sua seleção, compra, armazenamento, distribuição e dispensa 

ao doente, o que envolve, também, a prestação de todo o tipo de informação relativa aos 

medicamentos e ao uso racional dos mesmos. Estar presente no processo de prescrição também 

é da responsabilidade dos SF de forma a colaborar para a diminuição de erros e problemas 

relacionados com o mesmo. Os SF são também responsáveis pela Produção de Produtos 

Estéreis, Não Estéreis, Nutrição Parentérica (NP), bem como a análise das matérias-primas 

respetivas e produto final acabado. A participação em comissões técnicas hospitalares e em EC e 

a prestação de Cuidados Farmacêuticos também estão incluídas nas funções desempenhadas 

pelos SF. 

Todos estes processos são geridos de forma complexa e com uma boa gestão de recursos 

económicos, e envolvem uma constante melhoria para garantir a prestação de serviços de saúde 

com a maior qualidade possível.  

Estes serviços são assegurados por uma equipa de profissionais capacitados a exercer todas as 

atividades que constituem o CdM. No Anexo II estão representados todos os profissionais dos SF, 

os serviços e os responsáveis pelos mesmos. A equipa profissional é constituída por vinte e três 

Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSSs), vinte e sete Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDTs), quinze Assistentes Operacionais (AOs) e três Assistentes Técnicos (ATs) que 

trabalham em conjunto para garantir o bom funcionamento dos SF, sendo que a equipa vai sendo 

distribuída maioritariamente de forma rotativa pelos vários setores, existindo sempre um 

Farmacêutico responsável por cada um deles. A direção dos SF está assegurada por um 

Farmacêutico Hospitalar, Dra. Patrocínia Rocha, conforme definido pelo Decreto-Lei nº 44/204 de 

2 de fevereiro de 1962. 

1.4. Sistema Informático 

No CHP, o sistema informático presente nos SF é designado por Gestão Hospitalar de Armazéns 

e Farmácia (GHAF). Os vários setores farmacêuticos estão divididos no programa e classificados 

de acordo com diferentes códigos numéricos, de maneira a gerir stocks, transferir entre armazéns 

e encomendar produtos em falta nos diversos setores. 

É utlizada uma plataforma designada de CdM, instalada nos SF e nos serviços clínicos. Esta 

aplicação permite um acesso ao percurso do medicamento, aceder às prescrições e aos doentes 

presentes em regime de ambulatório, internamento e hospital de dia. Permite também a validação 

e a verificação do registo das intervenções farmacêuticas. É ainda utilizada uma ferramenta, Portal 
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Interno, que surge para facilitar a comunicação entre a farmácia e as enfermarias, permitindo 

verificar as alterações feitas na terapêutica do doente durante as visitas diárias, agilizando, assim, 

o processo. 

1.5. Comissões Terapêuticas Hospitalares 

Existem diversas comissões hospitalares como a Comissão de Ética para a Saúde (CES), a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar 

(CCIH), nas quais os farmacêuticos participam. 

A CES é um órgão multidisciplinar composto por sete membros e tem como função principal 

garantir o cumprimento dos padrões de ética no exercício médico, de modo a garantir e proteger a 

dignidade humana [3]. 

A CFT é presidida pelo Diretor Clínico do hospital ou por um dos seus adjuntos e constituída por 

quatro Médicos e quatro Farmacêuticos, que se reúnem semanalmente [4]. É responsável pela 

definição e monitorização da política do medicamento na instituição. Funcionando como órgão de 

ligação entre os SF e os serviços clínicos, tem como função atualizar periodicamente o Formulário 

Nacional de Medicamentos (FNM) e promover o seu cumprimento, avaliar os custos da 

terapêutica, garantir a sua qualidade e elaborar programas de educação e de monitorização da 

utilização do medicamento [5]. O FNM está em permanente manutenção, permitindo a sua 

utilização de forma atualizada, e tem como objetivo garantir a segurança e rigor na prescrição, 

uniformizar os critérios de tratamento e racionalizar os custos, sendo que torna obrigatório o seu 

uso pelos prescritores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) [6]. 

Já a CCIH deve integrar sempre que existam no estabelecimento de saúde, um Microbiologista, 

um Infeciologista, um Clínico da área cirúrgica, um Clínico da área médica, um Epidemiologista, 

um Médico de saúde e um Enfermeiro. São membros consultivos os responsáveis pelos SF, 

aprovisionamento, hoteleiros, instalações e equipamentos, esterilização e saúde ocupacional. Esta 

comissão é responsável por prevenir, detetar e controlar eventuais infeções no seio hospitalar, 

através da implementação de um sistema de vigilância epidemiológica. [7] 

II. Circuito do Medicamento 

O CdM tem início na zona de receção dos medicamentos/PF, que se situa no APF. Posto isto, o 

APF é o elo de ligação entre os diferentes setores dos SF, sendo responsável pela distribuição 

dos medicamentos/PF para as Unidades de Produção e para o setor da Distribuição. Este último 

abrange os doentes internados e não internados. Relativamente ao laboratório de controlo, este é 

responsável pela análise de matérias-primas e de produtos acabados (Anexo IV). 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos  

De modo a garantir uma correta dispensa e o bom uso do medicamento e dos PF, é essencial que 

os SF de uma unidade hospitalar apliquem um conjunto de procedimentos, cujo objetivo comum 

seja uma correta gestão. Este processo visa, simultaneamente, assegurar uma adequada gestão 

clínica e uma otimizada gestão financeira, garantindo a segurança, a eficiência e a eficácia da 

terapêutica. Assim, o APF tem como objetivo primordial assegurar a aquisição de medicamentos, 

PF e consumíveis em quantidade, qualidade e no prazo solicitado pelos serviços farmacêuticos, 

ao menor custo. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital de Santo António 
 

4 
 

No APF, o processo de gestão de medicamentos implica a concretização de várias etapas. Inicia-

se aquando da seleção do medicamento (de acordo com o FNM e tendo em consideração as 

necessidades dos doentes), seguindo-se da aquisição/produção e posterior armazenamento. 

Compreende, ainda, a sua distribuição por diferentes setores e serviços, culminando na 

administração ou dispensa do medicamento certo ao doente certo. 

No CHP, o processo de gestão de medicamentos e PF segue a filosofia Kaizen (do japonês 

“melhoria” ou “mudança para melhor”), que inclui o sistema Kanban – corresponde a um cartão 

com a designação do produto, quantidade a encomendar, ponto de encomenda, código de barras, 

localização e observações (Anexo V); este cartão é retirado quando se atinge o quantitativo de 

reposição e indica a necessidade de um pedido ao fornecedor, deste modo há um maior controlo 

na gestão de stocks de modo a que não ocorram ruturas de medicamentos imprescindíveis às 

necessidades dos utentes que recorram ao CHP.  

1.1. Gestão do Armazém 

Como já referido, o uso do Kaizen permite maximizar a produtividade, bem como baixar os custos 

inerentes a uma instituição de grande magnitude como o CHP, podendo-se mesmo dizer que o 

APF constitui o “cérebro” de todos os setores dos SF uma vez que suprime as necessidades 

medicamentosas para toda a instituição. Desta forma, um ambiente organizacional simples e 

funcional é imperativo, onde a cooperação de todos elementos da equipa de trabalho não pode ser 

descurada para que o sistema cumpra com os objetivos impostos. 

1.2. Gestão de Compras 

Os medicamentos e PF que foram previamente autorizados pela CFT e enquadrados no 

Formulário ou na Adenda são adquiridos conforme as necessidades terapêuticas dos doentes. 

Para os produtos cujo uso foi aprovado na instituição, comunica-se ao Serviço de 

Aprovisionamento (SA) a necessidade de aquisição de todos os medicamentos/PF que atingiram o 

seu ponto de encomenda, através da Lista Comum, disponível no sistema informático GHAF e 

partilhada entre os SF e o SA. Os respetivos Kanbans são colocados em local próprio denominado 

“Produtos a encomendar” e, por fim, são adicionados à Lista Comum. É de salientar que os 

medicamentos/PF que não constem do FNM ou da Adenda necessitam de justificação prévia. 

Em situações de necessidade, solicita-se empréstimos a outras unidades de saúde ou serviços 

clínicos. É, também, possível realizar pedidos de medicamentos/PF à Farmácia Lemos, sendo as 

encomendas, geralmente, referentes a manipulados ou PF de utilização esporádica. 

1.3. Receção e Armazenamento 

A receção é o primeiro passo do CdM no APF, sendo que esta zona está localizada no armazém 

junto ao cais de descarga (Anexo VI). A receção tem como objetivo analisar se o medicamento ou 

PF coincide com o que foi previamente encomendado, para isso a receção é dividida em duas 

partes. Numa primeira instância o TDT/AO verifica se o produto pertence ao hospital e qual o 

destino interno do mesmo, compara o produto recebido com o que está na Guia de Transporte, 

sendo que qualquer não conformidade é registada para análise posterior. Na segunda parte da 

receção, o AO abre a encomenda e organiza os medicamentos com o respetivo Kanban, 

anexando toda a documentação necessária tais como guias de remessa, faturas e notas de 
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encomenda. Em paralelo, o TDT/TSS valida a mercadoria recebida com a Guia de 

Remessa/Fatura, verifica os PV (Prazo de Validade) (realçando que estes devem ser superiores a 

6 meses, caso contrário condições adicionais tem que ser discutidas com o fornecedor). 

Relativamente aos dispositivos médicos é necessário averiguar a existência da marcação CE, já 

que a documentação que os acompanha tem que ser arquivada. Existem medicamentos que 

requerem uma atenção acrescida, entre eles os hemoderivados, os estupefacientes e os 

psicotrópicos. No caso dos hemoderivados estes devem ter anexado o Certificado de Autorização 

de Utilização de Lote (CAUL) emitido pela entidade reguladora Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), bem como a necessidade das matérias-

primas virem acompanhadas com um Boletim de Análise que será posteriormente avaliado pelo 

setor de produção dos SF para validar se está conforme. Os psicotrópicos e estupefacientes 

requerem especificamente um farmacêutico para os avaliar e armazenar numa sala fechada e com 

acesso restrito (Anexo VII). 

Após a avaliação de conformidade do medicamento e/ou PF recebido com o pedido na Nota de 

Encomenda, este será devidamente etiquetado assim como está conferido e a documentação que 

o acompanha é enviada para o serviço de aprovisionamento de modo a que se possa dar entrada 

no GHAF. 

Relativamente ao armazenamento, este tem que ter em conta as condições de conservação do 

medicamento, PF e dispositivos médicos recebidos, sendo que os parâmetros em questão são a 

sensibilidade à luz, temperatura, humidade, segurança (como é o caso dos Citotóxicos (CTXs) que 

são armazenados com maior precaução, dado que, por exemplo, em caso de derrame 

representam um elevado risco de contaminação para a saúde), realçando que a temperatura e 

humidade têm um sistema de monotorização especifico, o Vigie
®
, que permite o registo e controlo 

contínuo destes critérios. De modo a permitir um melhor armazenamento consoante as 

especificidades de cada produto recebido o APF está dividido em armazém geral (Anexo VIII), 

zona de grandes volumes (Anexo IX), corredor destinado apenas a antídotos, manipulados, gotas 

nasais, pomadas oftálmicas, colírios e contrastes de raio-X (Anexo X); corredor destinado 

exclusivamente ao Ambulatório (Anexo XI); armazém de injetáveis de grande volume; corredor 

para material de penso (Anexo XII). No caso de produtos inflamáveis, estupefacientes e 

psicotrópicos, estes são armazenados em sala fechada com acesso restrito, da mesma forma, os 

medicamentos sensíveis a alterações de temperatura (termolábeis) têm que ser acondicionados 

em câmara frigorífica (Anexo XIII). 

No decorrer do estágio, observamos as várias vertentes deste setor, nomeadamente a receção e 

respetiva conferência de medicamentos/PF, a requisição de empréstimos a outras unidades 

hospitalares, a gestão de stocks (com posterior reorganização de Kanbans quando necessário) e 

de produtos devolvidos pelos doentes, controlo dos PV, armazenamento de medicamentos e 

ainda, contactamos com o sistema Pyxis Medstation
®
 (sistema semiautomático de dispensa de 

medicamentos, que engloba um ou mais armários com gavetas para armazenar os medicamentos 

de acordo com o tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação) que está 

localizado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). 
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2. Farmacotecnia 

A área da Farmacotecnia diz respeito à formulação e preparação de medicamentos que não se 

encontram disponíveis no mercado na dose ou na forma farmacêutica (FF) adequadas às 

necessidades específicas de determinados doentes, tendo como objetivo principal o alcance de 

uma terapêutica personalizada. Este setor pretende, assim, fazer face às necessidades de 

doentes em regime de internamento, ambulatório, hospital de dia, neonatologia, pediatria ou ainda 

para reposição de stocks dos variados serviços clínicos. 

A unidade de Produção em meio hospitalar é crucial – além de ser assegurada uma terapêutica 

personalizada a doentes com variável perfil fisiopatológico, também existe, por parte do 

Farmacêutico, a responsabilidade na elaboração, manipulação e controlo das FFs, garantindo 

segurança e eficácia das preparações efetuadas e atuando de acordo com as normas de boas 

práticas de produção. 

No CHP, a Farmacotecnia engloba três setores distintos – Produção de Medicamentos Não 

Estéreis, Produção de Medicamentos Estéreis e Produção de CTXs. 

2.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis  

Na unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis, a preparação dos medicamentos 

manipulados é realizada em sala apropriada, de acordo com as medidas de higiene e segurança 

definidas para o efeito [8]. 

À semelhança do que acontece em outras unidades, nesta unidade é fundamental que todas as 

operações de produção sejam padronizadas. Esta padronização é essencial para garantir a 

reprodutibilidade da qualidade do medicamento preparado. Neste sentido, uma das funções do 

Farmacêutico é validar as requisições, que podem chegar por Kanban ou através do GHAF e 

emitir uma Ordem de Preparação (OP) (Anexo XIV) e os respetivos rótulos, com o objetivo de 

identificar corretamente a preparação. A OP contém informações como o lote de produção, PV, 

identificação da preparação, composição qualitativa e quantitativa, número de unidades a 

preparar, técnica de preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e supervisor. 

Apesar de o Farmacêutico ter conhecimentos práticos que o habilitam à execução da produção, 

esta é, por rotina, da responsabilidade do TDT. É também da responsabilidade do TDT proceder 

ao registo, na OP, da origem, lote e PV das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de 

verificação – uniformidade de massa, em FFs sólidas; pH, em FFs semissólidas e líquidas; e 

transparência, em soluções. 

Após a preparação dos manipulados, o TDT faz os registos de consumo de matérias-primas por 

serviço e garante o envio dos manipulados aos serviços clínicos de destino. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento geral da unidade 

e participar na preparação de alguns manipulados, como Solução oral de sacarose 24%, Solução 

oral de citrato de sódio 3%, Solução oral de hidrato de cloral 10%, Solução aquosa de ácido 

acético 5%, Pasta de Lassar modificada, Substituto da saliva, Colutório de nistatina e 

clorohexidina, Papéis de levotiroxina 45 mcg, de tocoferol 75 mg e de retinol 7500 UI e Suspensão 

oral de oseltamivir 15 mg/ml, embalando e rotulando os mesmos. 
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2.2. Produção de Medicamentos Estéreis  

Na unidade de Produção de Medicamentos Estéreis realiza-se a preparação de manipulados 

Estéreis Extemporâneos (EE) e de NP, consoante as exigências de produção para os diversos 

serviços do CHP e, eventualmente, para outras unidades hospitalares.  

O fabrico de fármacos estéreis implica o cumprimento de requisitos específicos que visam limitar o 

risco de contaminação microbiológica, a presença de partículas estranhas e de agentes pirogénios 

[9]. Na prática, esta condição obriga a que os fármacos sejam preparados em salas criadas para o 

efeito, em condições de assepsia, dentro de Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv).  

No CHP, este setor encontra-se compartimentado em três zonas distintas com grau de esterilidade 

crescente: a zona negra (zona de apoio), a zona cinza (zona que se reserva à higienização das 

mãos e fardamento adequado – touca, máscara, luvas convencionais, luvas estéreis, farda 

própria, proteções para o calçado e bata estéril) e a zona branca (zona que contém pressão 

positiva e na qual se encontra a CFLv). De forma a garantir a esterilidade do ambiente e do local 

de trabalho, é fundamental colocar em prática alguns procedimentos como a ligação da câmara, 

pelo menos trinta minutos antes da sua utilização, a desinfeção do seu interior com álcool a 70º, a 

desinfeção de todo o material necessário à preparação e a disposição do material no interior da 

câmara de modo a não impedir o fluxo [9]. A produção de medicamentos estéreis é, 

habitualmente, desempenhada por um TSS e um TDT. 

2.2.1. Estéreis Extemporâneos  

Neste setor, na sala com CFLv, procede-se à produção de fármacos que requerem esterilidade, 

como os de uso intravenoso e oftálmico. Alguns exemplos deste tipo de preparações estão 

enumerados na Anexo XV. 

As soluções para injeção intravítrea preparam-se neste setor por uma questão de gestão de 

recursos, poupança e garantia da qualidade da preparação, resultante de uma centralização 

racional de serviços, que conduz a um maior aproveitamento. Em relação aos colírios, verifica-se a 

preparação daqueles que não existem comercializados. 

À semelhança do que acontece nos medicamentos não estéreis, as requisições para a produção 

de EE podem chegar por Kanban, GHAF ou mediante prescrição médica. Assim, após a validação 

das mesmas é emitida uma OP (Anexo XIV) e os respetivos rótulos (Anexo XVI) com a 

identificação da preparação, validada por um farmacêutico e, posteriormente, alvo de dupla 

verificação. 

Neste setor, todas as preparações são submetidas a um rigoroso controlo de qualidade, através 

do controlo das caraterísticas organoléticas (cor, aspeto, partículas em suspensão) e da 

verificação do volume final. 

Durante o nosso estágio, o contacto com a unidade de produção de medicamentos EE permitiu 

compreender o funcionamento da unidade e participar em algumas tarefas desempenhadas pelos 

Farmacêuticos, como é o caso da preparação do material para a produção, da emissão das OPs e 

do embalamento e rotulagem dos produtos acabados, sendo que tivemos a oportunidade de 

realizar esta última etapa com autonomia. Além disso, acompanhamos também o processo de 

manipulação propriamente dito e da limpeza da CFLv.  
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2.2.2. Nutrição Parentérica 

No CHP também se preparam as misturas para NP individualizada, que se destinam, sobretudo, 

aos neonatos (bebés prematuros, com baixo peso ao nascimento) do CMIN. Pode também ser 

preparada nutrição destinada aos doentes com necessidades nutricionais específicas que não 

podem receber uma bolsa comercial, como é o caso dos que realizam a perfusão no domicílio, 

permitindo-lhes manter um quotidiano normal, sem deslocações diárias ao hospital.  

Previamente, as prescrições de NP chegam através do GHAF e o Farmacêutico é responsável por 

conferir, fazer os cálculos e os ajustes necessários dos constituintes das bolsas nutritivas 

(macronutrientes e micronutrientes), emitir as OPs (Anexo XIV) e elaborar os respetivos rótulos. A 

produção de uma fórmula nutricional compreende a preparação de duas soluções distintas – I 

(hidrossolúvel) e II (lipossolúvel). A preparação da solução I consiste na adição de macronutrientes 

a uma bolsa através de um sistema de enchimento automático e de micronutrientes através de um 

sistema de enchimento manual de forma ordenada. A fase lipídica é acondicionada em seringa 

opaca ou bolsa, consoante o volume total. 

O controlo microbiológico é um procedimento obrigatório na preparação de bolsas de NP (as 

primeiras bolsas de cada sessão de trabalho e da última do dia, de forma a verificar a presença ou 

ausência de crescimento microbiológico). Para além disto, é realizado ainda o controlo 

gravimétrico da solução I. [10] 

Durante o estágio, o período que passamos na unidade de Farmacotecnia permitiu-nos ter um 

contacto continuado com a produção de NP, acompanhando todas as etapas de produção, o que 

possibilitou a compreensão do enquadramento técnico e científico do TSS. 

2.2.3. Produção de Citotóxicos 

Este setor dos SF encontra-se integrado na UFO que está integrada no Hospital de Dia. Em 

termos de localização, a UFO está distante dos restantes setores dos SF, sendo que o circuito 

destes medicamentos proporciona uma exposição ambiental e ocupacional mais reduzida quando 

comparada com os outros SF. Da mesma forma, verifica-se que todos os profissionais de saúde 

envolvidos, desde Farmacêuticos, Médicos, Enfermeiros, Técnicos a AOs da área de Oncologia 

encontram-se fisicamente próximos. Estas medidas permitem minimizar o perigo inerente aos 

CTXs no que diz respeito à sua manipulação, transporte e, por fim, administração [11]. 

A equipa de trabalho deste setor integra dois TSSs e dois TDTs formados especificamente para 

laborar nesta área, com uma formação intensiva de 160 horas, no decorrer de um mês, para que a 

qualidade e segurança da produção de CTXs seja efetivamente assegurada.  

A produção de CTXs encontra-se dividida em três diferentes zonas - negra (exterior), cinza (onde 

se procede à lavagem assética das mãos e se realiza o fardamento), e branca (sala de preparação 

de CTXs). Na sala branca (Anexo XVII), a manipulação de CTXs é realizada com técnica assética 

em CFLv (classe IIB), com recurso a dois filtros High Efficiency Particulate Arrestance (HEPA), 

com ambiente controlado e pressão negativa para concentrar qualquer tipo partículas CTXs no 

interior da câmara, e também com o intuito de evitar a sobrepressão do frasco que vai ser 

manuseado. A divisão das zonas e do processo de fardamento é semelhante ao que acontece na 

produção de estéreis, contudo, são utilizadas máscara e bata com maior poder de retenção de 
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partículas e recorre-se a um segundo par de luvas de alta proteção (por exemplo, de nitrilo). A 

zona negra (Anexo XVIII) é o local onde se encontram os dois Farmacêuticos, bem como a área 

de Armazém da UFO, onde medicamentos e restante material estão organizados de forma intuitiva 

e prática com recurso a uso de Kanbans, para uma resposta eficaz ao elevado fluxo deste serviço. 

A arrumação é regida pelo sistema de FEFO („‟First- Expired, First-Out’’) e os medicamentos com 

PV inferior a três meses e com baixa rotatividade devem ser devolvidos ao laboratório de origem 

[17]. Os medicamentos mais utilizados, estão num armário mais próximo dos TSSs, bem como as 

soluções de diluição (tal como a glucose e cloreto de sódio), e bombas de perfusão. De salientar 

que o contacto entre a zona negra e a zona branca é feita através de uma janela de porta dupla 

(transfer). 

Relativamente ao funcionamento da UFO, os TSSs são responsáveis pela elaboração da lista de 

doentes sujeitos a tratamento no dia seguinte, organizada pela hora prevista de tratamento. O 

Farmacêutico valida a prescrição médica, regista todos os lotes utilizados, monitoriza a 

hemovigilância das imunoglobulinas, dispensa os hemoderivados e CTXs que não necessitem de 

manipulação prévia, e ainda a pré-medicação do doente (são exemplos a Dexametasona e o 

Ondansetron), sem esquecer a dupla verificação do trabalho dos TDTs. As prescrições médicas 

são divididas em folhas de cor rosa, quando são referentes a doentes do Hospital de Dia (Anexo 

XIX), ou de cor verde, quando são referentes a doentes de Internamento (Anexo XX). No Sistema 

de Apoio ao Médico (SAM) estão agendados todos os doentes (tantos os de Internamento, como 

os de Hospital de Dia). Já o GHAF faz uma seleção de apenas os doentes do Hospital de Dia, 

formando-se, assim a lista completa de doentes que vão ser sujeitos a tratamento. 

Além disso, o GHAF permite ver não só a ordem de chegada dos doentes, assim como, os seus 

dados pessoais e historial médico. O processo de validação é iniciado face à “luz verde” que surge 

no sistema informático, verificando-se aí se as prescrições seguem as orientações dos Protocolos 

de Quimioterapia instituídos no CHP (Anexo XXI), havendo o ajuste da dose prescrita consoante a 

superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) do doente, sem esquecer que ajustes podem 

ser necessários face à toxicidade, insuficiência hepática/renal e mielossupressão. Perante uma 

nova prescrição médica, seja ela referente a um novo doente ou fármaco, o Farmacêutico tem que 

verificar se há autorização pela CFT, de acordo com a Política do Medicamento em vigor no CHP, 

seguindo-se a respetiva dupla verificação. 

De seguida, o Farmacêutico faz a preparação do respetivo tabuleiro com o fármaco já 

descartonado, a solução injetável para diluição, a OP e os rótulos (Anexo XXII). Na sala branca, o 

TDT de apoio confirma o conteúdo do tabuleiro e seleciona o material necessário à preparação 

para posterior preparação pelo TDT operador. De referir que atualmente está a ser implementada 

uma verificação extra entre o TDT de apoio e o TDT operador, recorrendo ao sistema GHAF, onde 

uma câmara fotográfica integrada na CFLv irá fotografar as etapas realizadas pelo TDT operador, 

sendo que através das imagens capturadas o TDT de apoio irá verificar se a preparação do 

fármaco decorrerá em conformidade com o estipulado.  

Após preparação, identificação e, caso necessário, proteção da luz, a preparação é acondicionada 

em manga termosselada para o seu transporte seguro. Antes da dispensa dos fármacos 
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preparados, o Farmacêutico faz uma última verificação mais generalizada, para rever se está 

conforme o previsto, de forma a minimizar qualquer tipo de risco de contaminação aquando o 

transporte e administração. Para finalizar, é de referir que em caso de derrame deve-se proceder 

de acordo com a metodologia implementada no serviço de forma a garantir a recolha, limpeza e 

eliminação correta dos CTXs para evitar a contaminação tanto do meio ambiente como do pessoal 

envolvido. Toda a informação e material necessário está disponível no kit de derramamento, 

sendo que este deve ser substituído no final. 

Durante o estágio, auxiliamos os TSSs na preparação de tabuleiros de medicação para a sala 

branca, observamos a validação da prescrição médica, sendo que pudemos constatar a relevância 

do papel dos TSSs na UFO para a correta administração da medicação prescrita. Aprendemos, 

ainda, como realizar os cálculos para a preparação de bombas perfusoras e consultamos alguns 

protocolos de quimioterapia e confirmamos o conteúdo de um kit de derramamento. Tivemos, 

também, a oportunidade de estar na sala branca a acompanhar todo o processo de manipulação 

dos fármacos. 

2.3. Fracionamento e Reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um procedimento que permite obter frações da dose de um 

medicamento, não disponíveis no mercado, sem prejuízo para as propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas da formulação. 

São passíveis de fracionamento os medicamentos cujo Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM) refira a possibilidade de se proceder ao fracionamento, mas que também não 

estejam associados riscos físico-químicos e/ou biológicos na operação, e que não exista 

comprometimento da libertação da substância ativa. 

Do mesmo modo que os outros medicamentos obtidos por processos de farmacotecnia, o 

medicamento fracionado/reembalado é efetuado através do preenchimento de um impresso 

específico ou pelo sistema de Kanban. Aquando do reembalamento é atribuído um lote de 

produção, recorrendo ao protocolo vigente, e um PV de acordo com as recomendações da United 

States Pharmacopeia (USP) relativas aos manipulados sólidos.  

De forma a garantir a qualidade são realizados ensaios de verificação, como o controlo visual da 

integridade do produto fracionado, ao longo de todo o processo e em todos os lotes preparados, 

de modo a aferir se estes estão em conformidade. 

Durante o estágio, foi-nos apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF, onde 

percebemos que o reembalamento é um processo que pode ser realizado de forma automática 

pelo BlisPack® (quando o medicamento se mantém em blisters) ou semiautomática (quando os 

comprimidos são retirados do seu acondicionamento primário). Assim sendo, tivemos a 

oportunidade de efetuar o fracionamento manual e o reembalamento de forma semiautomática. 

Para além disto, verificamos a reidentificação dos medicamentos, que inclui a DCI (Denominação 

Comum Internacional), FF, PV, marca comercial e lote. 

3. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de todos os medicamentos e dos PF armazenados é da responsabilidade dos SF, 

de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas. Assim, é possível garantir que as prescrições 
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médicas acarretem o menor número de erros possível e sejam satisfeitas a baixo custo [12]. A 

distribuição abrange os doentes de internamento (Distribuição Clássica e DIDDU) e os doentes em 

regime de ambulatório. 

3.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema a ser implementado e encontra-se dividido em três 

circuitos (A, B e C), envolvendo todos os serviços (Anexo XXIII). Estes serviços incluem os blocos, 

serviços clínicos, consultas, veículos de emergência médica e as farmácias satélites (CMIN, HJU, 

UFA e UFO). Em cada serviço está acordado previamente o tipo de medicamentos e as respetivas 

quantidades, de modo a assegurar um stock fixo no respetivo serviço. A distribuição da medicação 

é efetuada após o pedido de reposição de stock, em formato eletrónico ou manualmente. 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A implementação deste setor nos SF expandiu a intervenção do farmacêutico na dispensa de 

medicamentos, permitindo analisar e estudar o perfil farmacoterapêutico de cada doente. E, 

permitiu, ainda, diminuir o tempo dispensado pela equipa de enfermagem no que diz respeito ao 

medicamento. Dado que a implementação deste setor trouxe vantagens económicas, foi alargado 

a quase todos os serviços. 

Assim, a DIDDU assegura a distribuição de medicamentos/PF aos doentes, nas quantidades e 

qualidade exigidas, garantindo a preservação das caraterísticas dos produtos. Esta distribuição é 

assegurada apenas para um período de 24 horas, uma vez que as prescrições médicas podem 

variar durante as visitas dos médicos aos doentes. No entanto, ao fim de semana, as prescrições 

são aviadas para 48 horas, uma vez que não há visitas médicas ao domingo. 

3.2.1. Circuito Interno da DIDDU 

O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção das prescrições no sistema informático 

GHAF. De seguida, os TSSs procedem à análise dessas prescrições, verificando todo o perfil 

farmacoterapêutico do doente e fazem a validação das mesmas. Esta intervenção farmacêutica 

permite otimizar os resultados da farmacoterapia, promover o uso racional dos medicamentos, 

reduzir o risco de efeitos adversos, identificar os problemas relacionados com os medicamentos 

(PRMs), reduzindo, assim, os custos relacionados com a má utilização e desperdício de 

medicamentos. De salientar que existem diversos serviços clínicos com um stock fixo, ou seja, um 

stock de apoio, pelo que para esses mesmos serviços apenas se valida e avia medicamentos/PF 

que não façam parte desse stock, como é o caso de imunomoduladores e anti-infeciosos, nutrição 

artificial e material de penso. 

As prescrições médicas, independentemente do seu formato, devem obrigatoriamente conter os 

seguintes dados: identificação do doente (nome, número do processo, serviço, número da cama), 

designação do medicamento por DCI, FF, dose, frequência e via de administração, duração do 

tratamento (quando aplicável), data/hora da prescrição e identificação do médico prescritor. Para 

que a validação seja mais correta é desejável que estejam indicados dados como o diagnóstico do 

doente, a idade, dados antropométricos e alterações fisiológicas relevantes como a função renal e 

hepática. Quando existe a necessidade do farmacêutico intervir, esta intervenção deve ser 

efetuada através do CdM, impressa e arquivada ou registada num impresso (Anexo XXIV), caso a 
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prescrição seja em formato de papel. A prescrição para esse doente só é válida após justificação 

médica ou correção da prescrição. 

Após a validação das prescrições, o Farmacêutico emite listas de preparação de medicação 

(Anexo XXV) e as OPs dos carros (Anexo XXVI). Cada carro (Anexo XXVII) é composto por várias 

malas que correspondem a um determinado serviço. Cada mala é composta por uma série de 

gavetas, denominadas por cassetes, em que cada uma corresponde a um doente, estando, assim, 

devidamente identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente e número de 

processo. A preparação das malas é da responsabilidade do TDT e pode ser efetuada de forma 

manual ou semiautomática. O aviamento manual é realizado para medicamentos/PF de baixa 

rotatividade (referências B e C) que estão alocados nas Torres (Anexo XXVIII) e para 

medicamentos/PF de maior rotatividade (referências A) que estão alocados em Células (Anexo 

XXIX). Este tipo de aviamento é realizado, também, para prescrições de NP, medicamentos de 

frio, de grande volume e, ainda, para prescrições urgentes e prescrições realizadas após a entrega 

das malas no serviço. No aviamento de forma semiautomática, recorre-se ao Pharmapick
®
 (Anexo 

XXX), que consiste numa cabine com um robô no interior que movimenta gavetas de diferentes 

tamanhos que contêm um determinado medicamento/PF, sendo este mais vantajoso por diminuir 

o erro humano, aumentar a produtividade e a segurança do aviamento. Posto isto, os carros são 

levados para os respetivos serviços por AOs. 

No entanto, as listas emitidas pelo Farmacêutico sofrem alterações ao longo do dia devido a 

mudanças nas prescrições médicas, sendo, neste caso, emitidas listas com revertências. No caso 

de as cassetes já terem sido entregues nos serviços clínicos e surjam alterações na prescrição, 

são emitidas listas sem revertências ou, então, são impressas etiquetas com a medicação 

necessária, que o TDT prepara e coloca em envelopes fechados que são depositados nas caixas 

SUC
®
 (Anexo XXXI) do respetivo serviço e transportados pelos mensageiros. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de estabelecer contacto com a realidade e o 

funcionamento deste setor, acompanhando o dia-a-dia de alguns Farmacêuticos e ajudando-os 

nas suas tarefas, nomeadamente na validação de prescrições médicas no CdM, no débito e 

aviamento de hemoderivados, psicotrópicos e estupefacientes, bem como de outros PF.   

3.3. Distribuição de Medicamentos sujeitos a Controlo Especial 

Existem medicamentos que devido às suas caraterísticas e legislação estão sujeitos a um tipo 

especial de prescrição e dispensa, sendo usados impressos específicos para cada tipo de 

medicamento. Desta forma, também se assegura um maior controlo e uso mais racional. 

3.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se alocados no APF, numa sala 

(Anexo VII) de acesso restrito a Farmacêuticos, cuja porta é magnetizada (Anexo XXXII). Este tipo 

de medicamentos tem uma legislação restrita, dada a sua margem terapêutica estreita e pelo facto 

de causarem habituação e dependência. Como tal, apenas são dispensados por Farmacêuticos ao 

abrigo do que está regulamentado no Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. 

A prescrição destes fármacos é realizada num impresso próprio, denominado “Anexo X”- Modelo 

n.º1509 da INCM” (Anexo XXXIII), que deve ser preenchido e assinado pelo médico, deve conter o 
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carimbo/código do serviço e estar numerado. Após a receção do impresso, o Farmacêutico 

preenche os restantes campos do documento e debita o medicamento no respetivo Centro de 

Custo. Posto isto, confere os documentos e os medicamentos aviados, que são transportados em 

caixas devidamente fechadas e identificadas com o nome do serviço. 

3.3.2. Hemoderivados 

A dispensa de hemoderivados é feita pelo Farmacêutico e destinada a doentes internados nos 

diferentes serviços clínicos, aos blocos operatórios e ao serviço de urgência, ao abrigo do 

Despacho Conjunto n.º1051/2000, de 14 de setembro (DR, 2.ª Série, n.º 251, de 30 de Outubro de 

2000). A prescrição é realizada num impresso próprio “Modelo n.º1804 da INCM” (Anexo XXXIV) e 

compete ao serviço clínico prescritor enviar em quantidade suficiente os autocolantes 

identificativos do doente para colocar nas embalagens a dispensar. O número de processo do 

doente tem de estar, obrigatoriamente, no impresso e nos autocolantes, de forma a assegurar a 

rastreabilidade dos lotes. O Farmacêutico, aquando da dispensa, preenche o quadro C do 

impresso e regista o número de lote e o CAUL (Anexo XXXV). De seguida, debita 

informaticamente o hemoderivado dispensado, quantidade e o respetivo lote. Independentemente 

da prescrição, a dispensa é feita apenas para um período de 24 horas e o duplicado do impresso 

deverá ser guardado nos SF. 

3.3.3. Anti-Infeciosos 

A dispensa de anti-infeciosos é feita pelo Farmacêutico para um período máximo de 7 dias após a 

validação da prescrição, de modo a promover o uso racional deste tipo de medicamentos e a 

prevenir o desenvolvimento de estirpes resistentes aos mesmos. A prescrição médica é feita em 

impresso próprio (Anexo XXXVI) para os doentes internados em serviços clínicos sem DIDDU ou 

através do CdM para os doentes internados em serviços clínicos com DIDDU. 

3.3.4. Nutrição Especial 

A prescrição da nutrição artificial é válida para um período de 7 dias após a validação da mesma. 

Esta é realizada num impresso próprio (Anexo XXXVII) para os doentes em regime de ambulatório 

ou doentes internados em serviços clínicos sem DIDDU ou através do CdM para os doentes 

internados em serviços clínicos com DIDDU. 

3.3.5. Antídotos  

A prescrição de antídotos é realizada num impresso próprio (Anexo XXXVIII) ou através do CdM. 

Geralmente, serve para repor os stocks do serviço de urgência, uma vez que este apresenta um 

stock fixo e, por isso, tem de estar indicado no impresso a informação relativa ao doente a quem 

foi administrado. Quando a prescrição é feita eletronicamente, em caso de urgência, a dispensa 

deve ser feita o mais prontamente possível, uma vez que o tempo de resposta pode ser decisivo 

para o prognóstico do doente. 

3.3.6. Antisséticos e Desinfetantes  

Dada a sua importância na prevenção de infeções, este tipo de produtos tem um impresso próprio, 

em que os pedidos são feitos de acordo com o que foi estabelecido pelo Diretor do serviço clínico, 

Farmacêutico e Enfermeiro, ou seja, os stocks estão pré-definidos. Assim, o aviamento destes 
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produtos é feito através do APF por um TDT, tendo em consideração os quantitativos estipulados 

para cada serviço clínico. 

3.3.7. Material de Penso 

O material de penso é prescrito em impresso próprio (Anexo XXXIX) e a sua prescrição é válida 

para 8 dias, após validação pelo Farmacêutico, que é responsável pela sua dispensa e débito no 

processo do doente. A validação desta prescrição é feita com base na articulação dos diferentes 

materiais de penso com a sua aplicação.  

 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de contactar com os psicotrópicos e estupefacientes, 

de preencher os campos do impresso que dizem respeito ao Farmacêutico, fazer o débito dos 

medicamentos prescritos nos respetivos centros de custo, fazer a emissão das guias, proceder à 

preparação da medicação e acondicionamento nas caixas respetivas a cada serviço. 

Relativamente aos hemoderivados, tivemos a oportunidade de analisar impressos, preencher o 

quadro C e dispensar os hemoderivados prescritos, com a supervisão de um Farmacêutico. 

Quanto à nutrição artificial, foi-nos possibilitado analisar alguns impressos de prescrição. No caso 

dos antídotos, fizemos a análise de impressos, bem como do histórico do consumo de antídotos 

pelo CHP (Anexo XL), sendo que os mais consumidos são o Flumazenil, o Carvão ativado e a 

Acetilcisteína. Por fim, tivemos a oportunidade de analisar impressos do material de penso e 

estabelecer a relação entre o tipo de necessidade e o material prescrito. 

3.4. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A missão da farmácia de ambulatório centra-se em assegurar a distribuição de medicamentos/PF 

aos doentes, de forma a preservar as suas caraterísticas, na qualidade, quantidades e PV 

exigidos. Este setor garante uma melhor adesão à terapêutica, uma vez que monitoriza o período 

de tratamento e vigia a ocorrência de efeitos adversos, promovendo a educação para a saúde. Há 

também um controlo das terapêuticas inerentes às patologias cujo custo para o CHP é elevado e 

que sejam passíveis de causar risco para a saúde pública. 

A dispensa de medicamentos neste setor abrange os doentes cujos tratamentos (Anexo XLI) se 

encontrem listados no FNM, em diplomas legais que constam em Diário da República ou sob 

deliberação específica, autorizada pelo Conselho de Administração (CA) do CHP e pela CFT. Os 

medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FNM apresentam total comparticipação por 

parte do Estado. Para além disso, são medicamentos de uso reservado pelo seu alto custo/risco e, 

por isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias [13]. Quanto aos medicamentos 

sem diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pela Administração do CHP e 

pela CFT, os custos destes são suportados pelo CHP. 

3.4.1. Gestão do atendimento na Farmácia de Ambulatório  

Este setor está localizado nos SF do CHP, apresentando um horário de funcionamento de 

segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O atendimento ao utente é organizado mediante um 

sistema de atendimento por senhas informatizado (Anexo XLII). Após a recolha da senha, o utente 

aguarda numa sala (Anexo XLIII) destinada ao efeito e a cada alteração do número da senha, o 

painel emite um sinal sonoro. Seguem-se quatro balcões de atendimento devidamente sinalizados 
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e numerados, onde os utentes se dirigem para ser atendidos (Anexo XLIV). As grávidas, pessoas 

com deficiência ou acompanhadas de crianças ao colo, e outros casos específicos usufruem de 

um atendimento prioritário, conforme o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº135/99 de 22 de 

abril e ainda, os funcionários em serviço do CHP devidamente identificados, os bombeiros, as 

crianças até aos 12 anos (quando as próprias sejam doentes) e os doentes com medicação 

exclusivamente de EC. 

3.4.2. Organização dos Medicamentos na UFA 

Neste setor, os medicamentos estão organizados por gavetas consoante a patologia em causa e 

encontram-se ordenados alfabeticamente (Anexo XLV). Nestas existe um sistema de etiquetagem 

com três cores, que auxilia a diferenciação das dosagens dos medicamentos com mais do que 

uma dose, de modo a facilitar a dispensa da dose correta (Anexo XLVI). Existem, ainda, 

prateleiras e armários que se destinam a medicamentos anti-retrovíricos e de nutrição. E, ainda, o 

frigorífico que se destina a medicamentos de frio. O stock maioritário destes medicamentos 

encontra-se no APF, dado que a sua dimensão permite que sejam guardadas maiores 

quantidades de medicamentos. Sendo assim, existem Kanbans para cada medicamento/PF, de 

modo a assegurar uma gestão mais eficiente da reposição. 

3.4.3. Validação, Monotorização e Dispensa da Prescrição Médica no 

Ambulatório  

Para ser dispensada medicação em regime de ambulatório é essencial a apresentação da 

prescrição médica por parte do doente. Estas prescrições devem reunir as condições exigidas de 

acordo com as condições legais, autorizações da Direção Clínica (DC), do CA, CFT e CES. 

A validação de uma prescrição médica prende-se nos seguintes parâmetros: prescrição eletrónica 

de acordo com as normas e modelo apropriado para UFA; dados do doente; DCI do medicamento, 

FF, dose, posologia e via de administração; identificação da especialidade médica emissora, 

identificação/assinatura do prescritor e data da próxima consulta; identificação do diploma legal a 

que obedece a prescrição. 

A maior parte das prescrições são submetidas no CdM, encontrando-se, por isso, em formato 

eletrónico. No entanto, existem exceções, nomeadamente as prescrições manuais como no caso 

da Gastroenterologia e Nutrição (Anexo XXXVII), e ainda, os impressos para a dispensa de 

hemoderivados, que necessitam do registo do número de lote e CAUL (quadro C a ser preenchido 

pelo farmacêutico) (Anexo XXXV). 

Os medicamentos de uso hospitalar podem ser destinados a doentes externos ao CHP, seguidos 

por clínicas ou médicos privados, com patologias como Artrite Reumatoide, Espondilite 

Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríase em Placas. São 

exigidos determinados requisitos para a sua dispensa, como a prescrição médica e identificação 

do prescritor com vinheta, carimbo ou vinheta do local e identificação do número do certificado do 

registo da Direção Geral de Saúde (DGS). Deve também ser preenchida a Folha de Registo 

Farmacêutico/Hospital, modelo 049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do doente, 

número de embalagens dispensadas, número de lote, data da dispensa, número da receita 

médica, número do SNS e rúbrica do farmacêutico [14,15].  
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Em caso de alta precoce, a prescrição médica tem que ser acompanhada da “Justificação de 

fornecimento de medicamentos para ambulatório no momento da alta” publicado em boletim 

informativo n.º 27/11, sendo a dispensa realizada após autorização da DC. 

Caso os medicamentos não tenham diplomas legais nem deliberações específicas no CHP que 

autorizem a sua dispensa, o processo de autorização é remetido à CFT para decisão “caso-a-

caso”. Se os medicamentos tiverem diplomas legais, mas restrições impostas pelo CHP, é 

necessária a autorização do CHP para a sua dispensa. 

Durante a dispensa de medicamentos deve-se promover uma terapêutica segura, eficaz e com 

qualidade. Relativamente à quantidade a dispensar até à data da próxima consulta, devem ser 

respeitadas as orientações para a dispensa de medicamentos na UFA, tendo em conta: a área de 

residência dos doentes - a dispensa pode ser feita para 3 meses se o doente residir em qualquer 

área e o montante total for inferior a 100 euros ou se o doente residir fora do Distrito do Porto e o 

montante total for até 300 euros. Acima destes montantes o medicamento é fornecido para 1 mês; 

doentes transplantados renais ou hepáticos - os imunossupressores são fornecidos até 3 meses; 

número de dias de tratamento - se o tratamento decorrer durante 40 dias, a medicação deve ser 

dispensada na totalidade; embalagens disponíveis - se uma embalagem tiver 60 comprimidos, 

deve-se ajustar o quantitativo a dispensar à sua apresentação comercial, como se procede com o 

Tamoxifeno; stocks disponíveis. 

Deste modo, se não for possível levantar toda a medicação até à data da próxima consulta, o 

utente deve levar uma guia de levantamento da medicação pendente, assinada e datada. 

Quando se faz a dispensa de novos medicamentos ou se o doente levanta determinado 

medicamento pela primeira vez, deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto 

oralmente como escrita, através de folhetos informativos acerca do medicamento e do uso correto 

dos medicamentos em geral (Anexo XLVII). Se o doente quiser autorizar outras pessoas a levantar 

a sua medicação, deve ser cedido um termo de responsabilidade (Anexo XLVIII), que deve ser 

preenchido e assinado pelo doente e entregue na próxima visita à UFA, onde constam os nomes e 

número do cartão de cidadão/bilhete de identidade dessas mesmas pessoas.  

O farmacêutico é responsável por fornecer o material acessório à terapêutica, como os 

contentores de risco biológico/seringas e as malas térmicas que asseguram a manutenção da 

temperatura durante o transporte dos medicamentos de frio, de modo a salvaguardar a segurança 

do medicamento e do utente e, ainda, promover o sucesso da terapêutica. Deve, ainda, alertar 

para o não cumprimento do plano terapêutico ou extravio da medicação.  

A avaliação do grau de satisfação dos utentes da UFA é efetuada através da divulgação de um 

inquérito (Anexo XLIX) durante uma semana, uma vez por ano. 

3.4.4. Venda de Medicamentos  

De acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro, a venda de medicamentos ao 

público pelos SF hospitalares está autorizada, caso se verifique rotura do medicamento no 

mercado da farmácia comunitária ou quando a situação clínica do doente justifica o acesso 

imediato ao medicamento. Em caso de rotura do medicamento, é necessária a apresentação pelo 

utente de três carimbos de farmácias diferentes que confirmem a rotura do produto em causa. 
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3.4.5. Devolução de Medicamentos 

Razões como interrupção da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do 

doente são válidas para ocorrer a devolução dos medicamentos nos SF do CHP. 

Os medicamentos recebidos deverão ser colocados em local próprio e devidamente identificado 

com “Devolução de medicamentos”. Para estes medicamentos serem aceites e voltarem a ser 

dispensados, deve ser verificada a sua origem e estes devem obedecer aos seguintes parâmetros: 

condições válidas de conservação, respeitar a integridade física da embalagem e PV não 

ultrapassado. No caso de um medicamento unidose, este deve estar devidamente identificado no 

blister com DCI, FF, dosagem, lote e PV. Quando o medicamento exige condições especiais de 

armazenamento, estas também devem ser verificadas. 

São rejeitados os medicamentos de frio, uma vez que não se pode garantir a boa conservação por 

parte do doente, e medicação multidose com integridade física violada. Estes medicamentos são 

acondicionados em local respetivo para a sua destruição (contentores vermelhos).  

Os medicamentos devolvidos em condições válidas de uso, que não sejam dispensados nos SF 

do CHP, são recolhidos para serem cedidos aos “Médicos do Mundo”. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de contactar pela primeira vez com medicamentos de 

dispensa hospitalar, ajudar o Farmacêutico a reorganizar os medicamentos alfabeticamente e por 

patologia (por exemplo, Fibrose Quística, Acromegalia e Síndrome do Intestino Curto). Também 

nos foi possível participar no processo de dispensa de medicamentos aos doentes, avaliando 

sempre os critérios necessários à validação da prescrição médica e procedendo, assim, ao registo 

no sistema GHAF. Também contactamos com os impressos de prescrição dos hemoderivados e 

de nutrição, e ainda, com o formulário de autorização de prescrição de Thalidomide Celgene
® 

(programa de prevenção da gravidez) (Anexo L). Tivemos, ainda, a oportunidade de entregar os 

inquéritos de satisfação aos doentes. Finalmente, elaboramos quatro folhetos informativos 

relativos a novos medicamentos para serem dispensados aos doentes que vão iniciar a toma: 

Ixazomib (Ninlaro
®
), Ixecizumab (Taltz

®
), Afatinib (Giotrif

®
) e Certolizumab Pegol (Cimzia

®
) (Anexo 

LI). Para além disto, avaliamos as caraterísticas dos medicamentos em quarentena e 

selecionamos qual o seu destino, considerando as opções acima referidas. 

Assistimos, ainda, a uma reunião semanal do departamento das doenças auto-imunes, podendo 

acompanhar uma das Farmacêuticas, Dra. Paulina Aguiar, e de conhecer, desta forma, um 

ambiente de debate de ideias que culmina numa proposta terapêutica ajustada para o doente em 

si. Foi um momento de aquisição de conhecimento, principalmente para nós estagiárias, que 

assistimos com afincado interesse à discussão de ideias. Neste tipo de reuniões, destaca-se a 

presença do Farmacêutico, na medida em que muito contribui para a resolução dos casos 

apresentados, esclarecendo dúvidas sobre os custos inerentes ao tratamento, os efeitos adversos, 

os procedimentos burocráticos associados, entre outros. 

 

3.5. Cuidados Farmacêuticos  

Os cuidados farmacêuticos têm por objetivo garantir o uso correto dos  medicamentos, de forma a 

evitar resultados indesejados associados a estes. Existem, então, três vertentes a ter em atenção 
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nesta área: a identificação e resolução de PRMs, a educação para a saúde e o estudo de 

utilização de medicamentos. Em relação aos PRMs, estes são detetados aquando da validação 

farmacêutica das prescrições médicas. O objetivo dos cuidados farmacêuticos centra-se então em 

minimizá-los, sendo que o Farmacêutico deve intervir de forma a resolver o problema antes da 

dispensa do medicamento. Relativamente à educação para a saúde , esta é realizada de forma a 

aumentar o conhecimento da população em geral, como por exemplo através da entrega de 

folhetos informativos na UFA, sendo o esclarecimento de dúvidas fundamental. Para finalizar, os 

estudos de utilização de medicamentos baseiam-se na elaboração de documentação interna sobre 

os mesmos, que permitam agilizar as intervenções farmacêuticas. Estes documentos incluem 

estudos de farmacoeconomia, promoção do uso racional do medicamento, entre outros. 

4. Ensaios Clínicos  

De acordo com a Lei n.º46/2004, 19 de agosto, entende-se por EC “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais Medicamentos Experimentais (ME) (…) a fim 

de apurar a respetiva segurança e eficácia”. [16] 

Percebe-se, assim, a importância dos EC para a introdução de novos fármacos no mercado, já 

que são realizados estudos em seres humanos que complementam os resultados obtidos nos 

testes realizados em culturas celulares e em animais. Também se usam EC para a introdução de 

alterações protocolares de medicamentos já comercializados. 

Os EC estão divididos em quatro fases: I- Avaliação farmacocinética e perfil de segurança do ME; 

II- Determinação da dose e posologia adequada; III- Demonstração da segurança, eficácia e 

benefício da terapêutica do ME quando sujeito a comparação entre o medicamento padrão e o 

placebo; IV- Recolha de informação adicional, como por exemplo os efeitos adversos, sobre o 

comportamento do medicamento após introdução no mercado (farmacovigilância). 

De maneira a assegurar os direitos, a segurança, o bem estar dos participantes e a credibilidade 

dos estudos, os EC têm por base as Boas Práticas Clínicas e a aplicação de guidelines 

internacionais. Para isto acontecer é fundamental uma boa cooperação entre os diversos órgãos 

envolvidos - Promotor, Monitor, Investigador, Farmacêutico Hospitalar responsável pelo ME, 

Auditor, Autoridades Reguladoras (Comissão de Ética para Saúde (CEIC), CES, INFARMED, 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)), centro de EC e Participante.  

Sempre que é iniciado um novo EC é necessária a avaliação prévia do protocolo proposto pelas 

autoridades reguladoras. No caso de ser dado um parecer positivo, é assinado um contrato 

financeiro entre a administração e o centro do EC. De seguida, todos os intervenientes do EC são 

contactados para uma reunião, onde é apresentado o protocolo, as necessidades relativas e onde 

os procedimentos são analisados. 

As visitas de monitorização são feitas pelo monitor (designados previamente pelo promotor), de 

modo a garantir a qualidade dos procedimentos realizados. 

Nos SF, o Farmacêutico Hospitalar responsável está indicado para planear o circuito do ME no 

respetivo centro de ensaio. Este elabora um procedimento normalizado de trabalho, onde fica 

sistematizado o protocolo nas várias fases do processo (receção, armazenamento, manipulação, 
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dispensa, administração, registo e devolução de ME). É também, responsável pelo registo e 

arquivo das informações relativas a todas as etapas do circuito do ME. O arquivo desta 

documentação é feito num dossiê exclusivo de cada EC, segundo o Pharmacy File Index (anexo 

LII). Estes dossiês são arquivados pelo menos 5 anos [17], mas a maioria dos promotores pede 

que o arquivo desta documentação seja feito pelo período de 15 anos, uma vez que os estudos se 

realizam em centros multinacionais, em diferentes países e em diferentes períodos de tempo. 

É necessário referir ainda que as Boas Práticas Clínicas exigem um espaço adequado à 

realização dos EC pelos SF, o que corresponde a duas salas contíguas: gabinete de trabalho e 

sala de armazenamento do ME (Anexo LIII). 

4.1. Circuito do ME 

4.1.1. Receção do ME 

Quando chega ao centro de ensaio, o ME entra no APF, contudo, é assinado um impresso próprio 

(Anexo LIV) que garante a rastreabilidade do ME, que de seguida vai para a unidade de EC 

acompanhado pelo respetivo impresso. Quando chega à unidade, o Farmacêutico responsável, 

procede à abertura e verificação da medicação, tanto em relação à quantidade como à integridade 

das embalagens e dos selos, comparando com o que está descrito no documento. É também 

verificado o estado de conservação, a rotulagem, o código do ME de acordo com o protocolo, o 

PV, o número de lote e a FF. Esta medicação vem ainda acompanhada do certificado de análise 

do ME. Existe um dispositivo, Datalogger, que acompanha a encomenda e armazena a informação 

relativa à temperatura e humidade, às quais esteve sujeito o ME durante o transporte. Isto 

acontece de forma a assegurar as condições a que o ME foi sujeito. Estas informações são 

recolhidas mal o dispositivo chega a unidade de EC, são armazenadas num computador e 

analisadas, verificando-se que não houve influências de fatores externos. Caso ocorram desvios 

nestes parâmetros, o promotor é notificado e até ser recebida ordem, o ME é colocado em 

quarentena. 

Depois da confirmação do ME recebido, informa-se o promotor, utilizando para isso o software 

designado no protocolo (normalmente, Interative Voice Response System (IVRS) ou Interative 

Web Response System (IWRS)). Estes softwares servem de apoio à gestão dos EC, servindo para 

randomizar doentes, gerir dados, alocar tratamentos, gerir stocks de ME, entre outras opções. 

Deve-se então arquivar os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise, atualizando o 

registo de receção no dossiê do EC.[18] 

4.1.2. Acondicionamento 

Após a receção e confirmação, o ME é acondicionado na sala de armazenamento da unidade de 

EC, que respeita as condições exigidas de temperatura e humidade (temperatura ambiente entre 

15 e 25°C e frio entre 2 e 8°C). 

O armazenamento é feito de forma a facilitar a dispensa, estando organizado por batch 

number.[18] 

4.1.3. Prescrição, dispensa e administração  

A prescrição do ME é feita através de impresso próprio (Anexo LV), pelo investigador ou médico 

principal, de acordo com o definido no protocolo. É necessário ter em conta que existem 
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medicamentos que necessitam de manipulação prévia à dispensa e, nesses casos, há uma 

prescrição inicial por correio eletrónico. A dispensa pode acontecer diretamente ao doente, nos 

casos em que é possível a automedicação, ou ao coordenador de estudo, quando a administração 

é feita pelo profissional de saúde. Aquando da dispensa, deve ser registado no formulário interno, 

a designação do EC, o prescritor, a identificação do doente, ME, quantidade e posologia. Após a 

dispensa deve ser registado o batch number, quantidade e PV no formulário. Deve-se ainda 

registar na embalagem, o doente e a data.  

A informação ao doente e a monitorização da terapêutica são cuidados importantes em 

tratamentos com ME. Como tal, é desejável ceder escrita e verbalmente, a informação necessária 

acerca de conservação e administração dos ME, tanto ao utente como aos familiares (Anexo LVI). 

4.1.4. Devolução e destruição  

Os doentes são informados, no momento inicial, da obrigatoriedade da devolução das respetivas 

embalagens/ excedentes, após utilização ou por expiração do PV, de maneira a criar um controlo 

maior do ME e para estimar, mesmo que, indiretamente, a percentagem de adesão.  

Quando acontece esta devolução, é entregue ao promotor e posteriormente destruído em local 

próprio. (Anexo LVII) 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de ler protocolos de vários EC a decorrer no CHP , 

assistir a visitas de monitorização e de qualificação , à dispensa e receção de ME , procedendo a 

todos os registos necessários . Ainda, assistimos ao processo de devolução , sendo que 

contabilizamos o número de comprim idos devolvidos , de forma a poder calcular a adesão à 

terapêutica. Tivemos também a oportunidade  de participar na formação “Experiência Clínica : 

Darunavir e Cobicistate” realizada pela Janssen – Pharmaceutical Companies of Johnson-

Johnson.  

III. Conclusão 

Ao longo de dois meses de estágio, o balanço da nossa experiência no CHP é extremamente 

positivo. Foi-nos permitido explorar as diversas áreas da Farmácia Hospitalar e perceber o quão 

importante é a intervenção farmacêutica num hospital do calibre do HSA. Conseguimos perceber a 

dinâmica hospitalar, interagir com os diversos profissionais de saúde e conhecer mais a fundo o 

papel do Farmacêutico. Como nos foi concedida a passagem pelos diversos setores dos SF, 

conseguimos perceber o seu funcionamento autónomo, a interação com os restantes setores e 

com os diferentes serviços do hospital. Isto facilitou a perceção em relação ao funcionamento do 

CdM e as especificidades dos diferentes medicamentos e PF. Percebemos assim, que a 

intercolaboração entre os diversos profissionais é fundamental para uma prestação de serviços 

cada vez melhor e que a boa gestão do medicamento por parte dos SF constitui uma mais-valia 

para a diminuição das despesas em saúde. Independente do caminho seguido por cada uma de 

nós no futuro, este estágio permitiu-nos, acima de tudo, adquirir competências e alargar a nossa 

experiência tanto profissional, como pessoal. Assim, toda a experiência em contexto hospitalar no 

CHP foi uma ferramenta valiosa para o nosso crescimento e uma base futura para um 

desempenho profissional de excelência.  
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Anexos 

 
Anexo I - Organização do Estágio Curricular 

 

 Ana Catarina 
Antunes 

Diana Cadavez Helena Sousa Sara Pereira 

Semana 1 
06/11/17 a 
10/11/17 

 
Apresentação acerca dos SF do CHP 

Semana 2 
13/11/17 a 
17/11/17 

 
Ambulatório 

 
DIDDU 

 
DIDDU 

 
Ambulatório 

Semana 3 
20/11/17 a 
24/11/17 

 
UFO 

 
Ambulatório 

 
Ambulatório 

 
Farmacotecnia 

Semana 4 
27/11/17 a 
01/12/17 

 
Farmacotecnia 

 
Ensaios Clínicos 

 
Ensaios Clínicos 

 
UFO 

Semana 5 
04/12/17 a 
08/12/17 

 
APF 

 
UFO 

 
Farmacotecnia 

 
APF 

Semana 6 
11/12/17 a 
15/12/17 

 
DIDDU 

 
Farmacotecnia 

 
UFO 

 
DIDDU 

Semana 7 
18/12/17 a 
22/12/17 

 
Ensaios Clínicos 

 
APF 

 
APF 

 
Ensaios Clínicos 

Semana 8 
25/12/17 a 
29/12/17 

 
Elaboração do relatório 

Semana 9 
01/01/18 a 
05/01/18 

 
Elaboração do relatório 

 

Anexo II - Certificado ISO do CHP 
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Anexo III - Recursos Humanos nos Serviços Farmacêuticos do CHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Circuito do Medicamento 
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Anexo V - Sistema Kanban utilizado no CHP 

 

 

Anexo VI - Zona de receção de medicamentos e PF 
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Anexo VII - Sala de Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII - Armazém Geral 
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Anexo IX - Zona do Armazém reservada a grandes volumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Corredor destinado apenas a antídotos, manipulados, gotas nasais, pomadas 

oftálmicas, colírios 
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Anexo XI - Zona exclusiva do Ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII - Corredor para material de penso 
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Anexo XIII - Câmara frigorífica (exterior e interior) 
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Anexo XIV - Exemplo de OPs de Produtos Não Estéreis, Produtos Estéreis e de Nutrição 

Parentérica 
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Anexo XV - Exemplos de preparações oftálmicas e de administração intravenosa realizadas 

 

Preparações oftálmicas Preparações de administração 

intravenosa 

Soluções para injeção 

intravítrea 

Colírios Hidroxocobalamina inj. 6mg/1,5mL 

Aflibercept (Eylea
®
)  

Ciclosporina 2,5% 

Morfina inj. 50mg/50mL 

Bevacizumab (Avastin
®
) 

Ranibizumab (Lucentis
®
) 

 

Anexo XVI – Exemplo de um rótulo de um medicamento estéril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo XVII – Zona Branca da UFO 
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Anexo XVIII – Zona Negra da UFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX - Prescrição médica referente a doentes do Hospital de Dia  
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Anexo XX - Prescrição médica referente a doentes de Internamento 

 

 

 

Anexo XXI - Exemplo de Protocolos de Quimioterapia instituídos no CHP 
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Anexo XXII - Exemplo de rótulo de um Medicamento Citotóxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII – Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuitos A, B e C 
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Anexo XXIV - Impresso de intervenção farmacêutica na prescrição médica  
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Anexo XXV - Lista de preparação das malas de medicação  
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Anexo XXVI - Ordem de Preparação dos carros da DIDDU 
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Anexo XXVII - Carro com medicação da DIDDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVIII - Torre da DIDDU 
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Anexo XXIX - Células da DIDDU 

 

 

 

Anexo XXX - Pharmapick
®  

na DIDDU 
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Anexo XXXI - Caixas SUC
®
 da DIDDU 

 

           

 

 

 

Anexo XXXII – Parte exterior da sala onde são guardados os Estupefacientes e Psicotrópicos, com 

porta magnetizada  
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Anexo XXXIII – Impresso de prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos: Modelo n.º1509 da 

INCM (Anexo X) 
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Anexo XXXIV – Impresso de prescrição/distribuição/administração de Hemoderivados: Modelo 

n.º1804 da INCM  
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Anexo XXXV – CAUL 
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Anexo XXXVI -  Impresso de prescrição e requisição de anti-infeciosos 

 

 

 

Anexo XXXVII - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, usado 

pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 
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Anexo XXXVIII - Impresso de prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo XXXIX - Impresso de prescrição e requisição de material de penso 
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Anexo XL - Lista de Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XLI - Histórico de consumo de antídotos no CHP       
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Anexo XLII - Sistema de atendimento por senhas informatizado utilizado na UFA 

 

   

 

Anexo XLIII - Sala de espera dos utentes da UFA 

 

   

 

 

Anexo XLIV - Balcões de atendimento dos utentes da UFA 
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Anexo XLV - Organização dos medicamentos na UFA 

 

 

 

 

 

Anexo XLVI - Sistema de etiquetagem de três cores na UFA 

A) Legenda das etiquetas na UFA                  

B) Etiquetas nas gavetas da UFA 

 

  

 

  

  

A 
 

B 
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Anexo XLVII - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento cedida aos doentes na 

UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XLVIII - Termo de Responsabilidade cedido aos doentes na UFA 
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Anexo XLIX - Inquérito de avaliação do grau de satisfação dos doentes da UFA 

 

 

 

Anexo L - Formulário de autorização de 

prescrição de Thalidomide Celgene® 

(programa de prevenção da gravidez)  
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Anexo LI - Folhetos informativos relativos a novos medicamentos para serem dispensados aos 

doentes que vão iniciar a toma 

A) Ixazomib (Ninlaro
®
) 

B) Ixecizumab (Taltz
®
) 

C) Afatinib (Giotrif
®
)  

D) Certolizumab Pegol (Cimzia
®
) 

 

 

  

 

 

  

A 
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B 
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C 
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D 
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Anexo LII- Pharmacy File Index  
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Anexo LIII - Planta das salas da Unidade de Ensaios Clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo LIV - Impresso próprio de receção de ME 
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Anexo LV - Impresso Próprio de prescrição de ME 
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Anexo LVI – Exemplo de Informação escrita entregue ao doente nos EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo LVII - Impresso destinado ao registo de destruição 
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