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Resumo 

 O estágio profissionalizante em farmácia comunitária surge como o término de uma 

longa jornada que teve início há cinco anos na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. Durante quatro meses tive a oportunidade de pôr em prática o conhecimento teórico 

adquirido na faculdade, contactando com a realidade profissional que se avizinha e 

experienciando o papel do farmacêutico na comunidade. Assim, neste relatório pretendo relatar 

a experiência vivenciada, descrevendo as principais atividades do dia-a-dia da Farmácia Maia, 

as atividades de gestão e organização realizadas e os projetos desenvolvidos por mim junto da 

comunidade. 

 Por considerar de grande importância a integração e intervenção do farmacêutico na 

comunidade optei por explorar duas problemáticas cada vez mais prevalentes nos dias de hoje 

em grupos etários distintos, através de ações educativas e preventivas. 

 Devido às alterações observadas nos últimos anos no estilo de vida e hábitos 

alimentares das crianças, tem-se observado um aumento alarmante da obesidade infantil em 

todo o mundo. Visto que esta é uma das principais causas de morbilidade no futuro, torna-se 

importante, desde cedo, exercer ações proactivas na sua prevenção junto dos mais pequenos. 

Assim, neste trabalho, são abordadas as principais causas e fatores de risco do excesso de 

peso na criança, comorbilidades associadas, medidas preventivas e estratégias de intervenção. 

Pondo em prática a prevenção foi realizada uma sessão interativa sobre alimentação saudável 

a crianças dos cinco aos nove anos, com o objetivo de incutir bons hábitos alimentares. 

 Ainda que já tivesse uma noção da elevada prevalência das perturbações de sono na 

sociedade só atrás do balcão me apercebi da quantidade de prescrições e procura de 

medicamentos e produtos de saúde para tratamento de problemas relacionados com o sono. 

Decidi por isso aprofundar este tema de forma a ter um melhor conhecimento não só das causas 

de insónias como também de medidas para a sua resolução de modo a oferecer um melhor 

aconselhamento ao utente. Deste modo, realizou-se a “Semana do Sono” na Farmácia, onde 

se colocou na zona de atendimento ao público material alusivo ao tema, tendo-se realizado 

pequenos inquéritos aos utentes com o intuito de caraterizar os seus hábitos de sono. Foi 

também elaborado um “Guia do Sono”, de forma a educar a comunidade sobre a arquitetura do 

sono e a problemática das insónias e orienta-la a hábitos de higiene do sono. 

 Por fim são ainda referidas atividades desenvolvidas ao longo do estágio relativas a 

gestão, organização e comunicação na farmácia.  
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Parte I – Dia a dia em Farmácia Comunitária 

1. A Farmácia Maia 

1.1. Introdução 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e com o intuito da 

realização do meu estágio curricular em Farmácia Comunitária escolhi a Farmácia Maia 

(FM) como local de aprendizagem e formação. Este decorreu entre os dias 5 de Março e 

18 de Julho de 2018, tendo acordado o horário das 09 horas às 12 horas e das 13 horas às 

17 horas e meia. 

Localizada no piso zero de um edifício de habitação, na rua do Campo Alegre, 

número 192, no Porto, a FM encontra-se inserida numa zona comunitária de bastante 

movimento e diversidade.  

Exteriormente possui um aspeto profissional, facilmente identificável com um letreiro 

na fachada com a designação “Farmácia” e o símbolo da “cruz verde”, a qual se encontra 

iluminada durante o período de abertura. Na fachada estão também expostas informações 

contendo o nome da Diretora Técnica (DT), horário de funcionamento da farmácia e 

informação de escalas de turnos em regime de serviço de permanência (Anexo 1). 

Ao longo do estágio curricular fui-me integrando na equipa da farmácia, começando 

por observar todas as atividades realizadas, passando a praticá-las com supervisão e, 

progressivamente, terminando por realizá-las de forma autónoma. Por considerar de 

extrema importância o papel ativo e interventivo do farmacêutico na comunidade desenvolvi 

projetos neste âmbito, estando o seu estudo detalhado presente neste relatório. Desenvolvi 

ainda pequenos trabalhos de gestão farmacêutica, o principal alicerce da faceta comercial 

da profissão e tive a oportunidade de assistir a diversas formações presenciais e digitais. 

Todas as atividades e projetos desenvolvidos na Farmácia encontram-se resumidos na 

Tabela 1.  
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Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas na farmácia. 

05 a 09 de Março Primeiro contacto com as atividades realizadas na farmácia. 

Atividades de gestão farmacêutica: receção de encomendas, 

armazenamento de medicamentos, gestão de prazos de 

validade. 

12 a 16  de Março Início do atendimento farmacêutico com supervisão. 

Prestação de serviços farmacêuticos: medição da pressão 

arterial, colesterol, glicemia capilar e realização de testes de 

gravidez. Correção de stocks e realização de devoluções. 

2 a 6 de Abril Formação Depuralina®: apresentação do novo produto 

Depuralina Express®. 

9 a 13 de Abril Realização do trabalho de análise da evolução de vendas dos 

produtos expostos nos lineares. 

14 a 18 de Maio Organização da documentação do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 

28 de Abril a 1 de Junho Apresentação à equipa do tema “Excelência no Atendimento” 

realizada por mim. 

4 a 15 de Junho Formação da Medinfar: apresentação de produtos Halibut® e 

Nadiclox®.  

Formação e-learning: “Gestão de Comunicação na 

Farmácia”. 

18 a 22 de Junho Projeto 1: “Os super-alimentos” - sessão sobre alimentação 

saudável ao ATL do Bom Sucesso. 

25 a 29 de Junho Projeto 2: Semana do sono – realização de inquéritos aos 

utentes e entrega dos Guias do Sono. 

2 a 18 de Julho Sessão sobre higiene oral no ATL do Bom Sucesso. 

Formação e-learning da Teva: “Adesão à Terapeutica”. 

  

1.2. Instalações 

Com o intuito de ampliar o seu espaço físico, a Farmácia sofreu há uns anos uma 

renovação estrutural, permitindo uma maior privacidade, comodidade e acessibilidade, não 

só para a equipa como para o utente, durante a prestação de serviços. Cumprindo o 

disposto no Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, a farmácia é composta por uma zona 

de atendimento ao público, zona de back office, armazém, gabinete de atendimento 

personalizado e pequeno laboratório, escritório e instalações sanitárias (Anexo 2) [1]. 

A zona de dispensa de medicamentos é composta por quatro balcões de 

atendimento devidamente separados garantindo um atendimento privado, confidencial e 

sem interrupções (Anexo 3). O atendimento em simultâneo permite uma redução 
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significativa do tempo de espera do utente e consequentemente um atendimento mais 

calmo e dedicado ao aconselhamento farmacêutico (AF). É também nesta área onde estão 

expostos ao público diversos produtos que se encontram organizados de acordo com 

gestão de categorias, isto é, cada produto encontra-se num local previamente destinado e 

detalhadamente pensado, em função da sua visibilidade e acesso do utente. Atrás de cada 

balcão encontram-se lineares, divididos e identificados pela respetiva área de intervenção 

farmacêutica, contendo os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de uso 

mais comum. Deste modo, apenas o farmacêutico tem acesso aos mesmos, de forma 

facilitada, podendo apresentar as várias opções disponíveis para o problema do utente, 

debatendo-as e tentando procurar a mais indicada e eficaz. Lateralmente encontra-se 

também lineares de exposição de produtos de cosmética, higiene corporal e de dietética, 

permitindo ao utente o contacto direto com os mesmos. Existe também uma zona destinada 

aos produtos contendo desconto, para um maior destaque. 

De forma a garantir um contacto confidencial e privado com o utente existe um 

gabinete de atendimento personalizado, local onde são efetuados diversos serviços 

farmacêuticos como a medição da tensão arterial, avaliação de parâmetros bioquímicos, 

consulta farmacêutica e consultas de nutrição (Anexo 4). Este é também composto por 

alguns armários de armazenamento de MNSRM e um pequeno laboratório. É também neste 

local onde decorrem reuniões previamente agendadas com delegados de informação 

médica e delegados comerciais.  

A zona de back office é o local onde se realizam as principais funções de gestão 

farmacêutica, como conferência de stocks, receção e verificação de encomendas, 

realização de encomendas, gestão de stocks e prazos de validade (PV). Juntamente com 

esta zona existem três armários de armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, o primeiro destinado a soluções e injetáveis (armário A), outro contendo 

todos os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) (armário M01-M06) e o terceiro 

dividido em pomadas/cremes e colírios (armário M07) (Anexos 5 e 6).  

O escritório é o local destinado à DT e onde se arquivam documentos burocráticos 

de gestão da farmácia e alguma bibliografia complementar, continuamente organizada e 

atualizada. 

1.3. Recursos humanos e horário de funcionamento 

A FM cumpre o respetivo regime jurídico que obriga a presença “pelo menos, de um 

Diretor Técnico e de outro Farmacêutico” [1], sendo a equipa de recursos humanos 
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constituída pela DT, dois Farmacêuticos, duas Técnicas Farmacêuticas e duas assistentes 

de limpeza.  

Cabe ao Farmacêutico o cumprimento do Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos, do qual se destacam o aconselhamento do uso racional e responsável do 

medicamento e o comprometimento de garantir saúde e bem-estar do doente e cidadão em 

geral [2]. A cada elemento da equipa são atribuídas funções específicas e 

responsabilidades claramente definidas, garantindo a prestação de cuidados de saúde de 

máxima qualidade. 

A FM encontra-se aberta ao público todos os dias úteis no horário das 8h30 às 

20h00 e aos sábados das 9h00 às 19h00. Possui turnos de serviço permanente, realizados 

por um farmacêutico mensalmente, sendo o serviço noturno feito através de um postigo de 

atendimento.  

1.4. O utente 

  A FM tem como principal visão o bem-estar e saúde da população, dando uma 

grande importância à relação e comunicação com o utente. A sua especial localização, há 

mais de 60 anos, numa rua muito movimentada do centro do Porto, permite-lhe ter não só 

uma variedade e diversidade de utentes como também a fidelização de pessoas que 

habitam ou trabalham naquela zona. 

  Como em grande parte das farmácias portuguesas os utentes mais habituais e 

assíduos correspondem à população idosa. Estes são na sua maioria doentes 

polimedicados, que requerem uma especial comunicação e atenção por parte do 

farmacêutico ao nível da farmacovigilância (FV). Os motivos que levam estes utentes várias 

vezes por semana à Farmácia são, na sua grande maioria, o aviamento de receituário e 

medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos.  

  Outro grande grupo de utentes são pessoas que habitam ou trabalham na zona do 

Campo Alegre procurando um atendimento rápido e mais propício a AF.  

  Visto que a FM está localizada muito perto de escolas e faculdades é comum o 

atendimento da camada mais jovem da população que muitas vezes procura resposta a 

questões específicas de saúde e na sua maioria suplementos para maior desempenho 

intelectual. 

  Nos últimos anos tem-se verificado um aumento dos utentes estrangeiros, devido 

ao aumento de ocupação turística na cidade e também pela proximidade da farmácia a dois 

grandes hotéis. Este torna-se um desafio diário porque muitas vezes estes procuram 
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produtos não comercializados em Portugal, tendo o Farmacêutico o papel de os substituir 

por outros equivalentes e eficazes.   

  Também é frequente o utente telefonar para a FM, com o intuito de pedir 

informações acerca do uso de medicamentos ou perguntar pela existência de produtos na 

Farmácia. 

2. Gestão da Farmácia 

2.1. Software SPharm® 

Para uma boa gestão da farmácia é crucial a utilização de um sistema informático 

(SI) centralizado. Só desta forma é possível garantir uma gestão de stocks de 

medicamentos e outros produtos de forma a suprimir as necessidades dos doentes e 

permitir a sustentabilidade do serviço. Na FM é utilizado o software farmacêutico SPharm® 

da empresa SoftReis®, sendo que a sua mais-valia é o facto de ser um programa bastante 

simples e intuitivo para o utilizador.  

O seu objetivo é permitir uma gestão eficiente das tarefas diárias realizadas na 

farmácia, de forma mais rápida e facilitada. Assim é possível otimizar recursos humanos e 

minimizar erros, permitindo uma melhor gestão do tempo e consequentemente mais 

atenção e disponibilidade para o utente.  

A cada membro da equipa é atribuído um nome de trabalho e respetivo código de 

acesso de forma a rastrear as atividades de cada um. Todos os produtos presentes na 

farmácia possuem uma ficha de artigo associada ao SI. Esta possui diversas informações 

do artigo como o nome comercial, substância ativa (SA) e respetivo grupo homogéneo (GH) 

caso exista, stock existente, prazo de validade, preço de venda ao público (PVP), 

comparticipação, informação do fornecedor e informações científicas.  

Os utentes habituais da farmácia estão associados a uma ficha de cliente, com 

respetivo número de cliente, onde é possível aceder a uma base de dados com o registo 

dos produtos dispensados ao mesmo na farmácia, sendo este um método de FV muito útil 

e muito usado, por exemplo, quando um determinado medicamento possui diversos 

medicamentos genéricos e o utente não sabe qual toma (Anexo 7). Recentemente, devido 

ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o utente tem de assinar um 

consentimento informado, declarando que permite a existência de ficha de cliente no SI, 

contendo os seus dados pessoais. 

De forma geral o SI permite a rastreabilidade de todos os medicamentos adquiridos, 

devolvidos e dispensados por prescrição ou AF e a verificação de diversos fatores como 
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volume de vendas e compras, consulta de stocks, controlo de validades e gestão de 

clientes.  

2.2. Encomendas 

2.2.1. Realização de encomendas 

Diariamente, são feitas duas encomendas, no fim do turno da manhã e ao fim do 

dia, através do SPharm®. Estas são geradas automaticamente em função dos produtos 

vendidos desde a última encomenda realizada, em função dos stocks mínimos e máximos 

dos mesmos definidos no SI. Esta tem de ser validada pelo farmacêutico, podendo ser 

alterada por qualquer membro da equipa, e é então enviada ao fornecedor via informática. 

O principal fornecedor da FM e aquele ao qual se fazem as encomendas diárias é a 

Cooprofar. Na eventualidade de algum produto se encontrar esgotado ou descontinuado 

poderá ser pedido excecionalmente ao fornecedor Alliance Healthcare, de forma a 

providenciar, com a brevidade possível, os produtos ao utente. Outro modo de realizar 

encomendas é através de pedidos diretos a delegados comerciais normalmente com 

vantagens económicas para a farmácia.  

No atendimento é comum o utente solicitar produtos inexistentes na farmácia, e 

nestes casos é possível encomendá-los diretamente via telefone ou através da aplicação 

de encomenda direta do respetivo fornecedor, gerando-se uma reserva.  

2.2.2. Receção e verificação de encomendas 

São recebidas sempre três encomendas diárias, por volta das 10h00, 16h00 e 

19h00, sendo rececionadas na zona de back office junto ao computador de trabalho.  

Aquando a receção de uma encomenda o primeiro passo é verificar se possui algum 

produto destinado a ser conservado de 2ºC a -8ºC, para ser colocado de imediato no 

frigorífico. De seguida, caso se trate de uma encomenda diária, ou seja, aquela que é 

gerada em função das vendas desde a última encomenda realizada, deverá ser importada 

automaticamente do SI, aparecendo no sistema todos os produtos encomendados. Dá-se 

então entrada de todos os artigos rececionados através de leitura ótica ou introdução 

manual do Código Nacional do Produto (CNP). Durante este processo é necessário 

confirmar se os produtos vêm em boas condições e bem acondicionados, atualizar os seus 

PV no SI se necessário e verificar se possuem alguma reserva através das observações 

indicadas pelo SI. Os produtos que não vêm com PVP marcado são separados para 

posterior etiquetagem com o respetivo PVP e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

determinado pela farmácia. Os produtos com reservas são também colocados de parte para 

posterior identificação da reserva e os medicamentos com PVP marcado vão sendo 
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armazenados por outro membro da equipa. No fim de dar entrada de todos os artigos 

atualizam-se os preços de venda à farmácia (PVF) referenciados na respetiva fatura e 

ajustam-se as margens de comercialização nos produtos de marcação. Por fim, comparam-

se as condições comerciais da encomenda no SI com o documento da fatura e valida-se a 

encomenda, registando no SI o número da fatura. Esta é datada e assinada pelo operador 

e arquivada em local próprio consoante o fornecedor. Caso se verifique alguma 

irregularidade com a fatura esta deve ser reportada de imediato ao fornecedor via 

telefónica.  

Automaticamente são impressas as etiquetas dos produtos de marcação e os 

recibos correspondentes às reservas rececionadas. Os produtos reservados são guardados 

juntamente com o recibo de reserva em local próprio, consoante estarem pagos ou não pelo 

utente. 

Caso não se trate de uma encomenda diária dá-se entrada manual dos produtos, 

procedendo-se do mesmo modo.  

Durante o estágio esta foi das primeiras atividades que realizei, inicialmente sempre 

com supervisão e posterior confirmação, e gradualmente com mais autonomia. 

Posteriormente foi-me também pedido que durante este processo fosse validando se os 

artigos estavam a ser corretamente faturados a preço de grupo, visto que a farmácia 

pertence a um Grupo de Compra, ou seja, possui melhores condições de comerciais 

através da compra agregada com outras farmácias.  

2.3. Armazenamento 

As zonas de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

encontram-se claramente divididas e separadas de forma a evitar erros durante a dispensa 

e facilitar a organização da Farmácia. De acordo com as Boas Práticas de Farmácia 

Comunitária (BPFC) é necessário criar condições adequadas de acondicionamento, de 

modo a garantir a estabilidade dos medicamentos, devendo existir valores de temperatura 

inferiores a 25ºC e humidade relativa inferior a 60-70%, sendo estes valores registados 

automaticamente e controlados semanalmente. Os produtos termolábeis são armazenados 

em frigorífico próprio a 2-8ºC [3].  

De forma a otimizar rotação de stocks, gerir PV e minimizar o desperdício é 

necessário a implementação de um processo de escoamento específico. Desta forma, os 

artigos são arrumados em função da metodologia First in First Out (FEFO), ou seja, o 

produto que será primeiramente dispensado e por isso guardado num local mais acessível 

deverá ser aquele com menor PV.  
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Após receção e etiquetagem, os artigos são armazenados em local próprio, 

consoante se tratarem de MSRM ou MNSRM, visto que os MSRM não devem estar ao 

alcance do utente e por isso armazenados no back office. Os MSRM são guardados no 

armário M01-M06, por ordem alfabética, estando os produtos genéricos separados dos de 

marca. Dentro dos MSRM as saquetas, xaropes, supositórios, medicamentos de uso 

vaginal, pílulas, injetáveis, pomadas, cremes e colírios encontram-se também por ordem 

alfabética em locais próprios. Os MNSRM são guardados em gavetas (G01-G09) na zona 

de atendimento ou expostos nos lineares. Os psicotrópicos, devido às suas caraterísticas 

especiais de segurança encontram-se separados de todos os outros.  

De forma a uma melhor gestão de stocks e organização física da farmácia, ao longo 

do estágio fui acrescentando e atualizando as localizações dos artigos na “ficha de artigo” 

do SI (Anexo 8). 

2.4. Prazos de validade 

Mensalmente são inspecionados os PV de todos os produtos armazenados na 

Farmácia, como medida de saúde pública, prevenindo o erro de dispensa de produtos de 

PV expirado e permitindo, quando possível, a devolução atempada dos mesmos. Esta 

monitorização regular e periódica é feita através da impressão de uma listagem do SPharm® 

com os produtos com PV a terminar dentro de três meses. Assim os produtos com PV a 

caducar passíveis de devolução são devolvidos ao fornecedor, com a respetiva nota de 

devolução, e os medicamentos que não podem ser devolvidos são colocados no contentor 

do VALORMED®. Caso os produtos listados com PV curtos já não existam na Farmácia os 

novos PV são atualizados no SI. Durante este processo é também possível identificar erros 

de stock.  

Esta foi das primeiras atividades que realizei na FM visto que foi a melhor forma de 

começar a ter contacto com os medicamentos e respetivos locais de armazenamento, e à 

medida que ia verificando os PV dos produtos, pesquisava informação científica no 

SPharm® acerca dos mesmos, com o intuito de me familiarizar com os nomes de 

medicamentos de marca. 

2.5. Devoluções 

É possível a farmácia proceder a devoluções de produtos ao respetivo fornecedor, 

com o intuito de minimizar perdas económicas. Estas são autorizadas e aceites pelo 

fornecedor quando devidamente justificadas. Os motivos de devolução aceites são, entre 

outros, a expiração do PV do produto; PV curto; pedidos em duplicado por engano; 

embalagens danificadas ou produto não solicitado. As devoluções fazem-me através do 
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envio do produto e respetiva nota de devolução e duplicado, contendo o número de fatura, 

o CNP, a quantidade, o PVP e o Lote (no caso de recolhas). A devolução é resolvida através 

da emissão de uma nota de crédito por parte do fornecedor.  

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

3.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica e prescrição médica 

A prescrição médica assume um papel fundamental na relação entre o médico e o 

farmacêutico tendo como objetivo comum a saúde do doente. A prescrição é concretizada 

através da receita médica que corresponde, de forma geral, ao documento obrigatório para 

a dispensa de MSRM [4]. São classificados como MSRM todos aqueles que possam 

constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando usados sem 

vigilância médica; medicamentos que contenham substâncias que devam ser sujeitas a 

monitorização de atividade ou reações adversas e medicamentos administrados por via 

parentérica [5].  

Desde 2012 que se instituíram novas regras e modelos na prescrição, dispensa e 

monitorização do uso de medicamentos. A implementação do Decreto-Lei 11/2012, de 8 de 

março obrigou à prescrição através da denominação comum internacional (DCI) da SA, 

devendo incluir a respetiva forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e 

posologia. Excecionalmente, em situações devidamente justificadas, a prescrição pode 

incluir a denominação comercial do medicamento. Estas exceções correspondem a: 

margem ou índice terapêutico estreito (alínea a), devendo a receita conter a menção 

“Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”; reação adversa prévia (alínea b), contendo a menção 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia” e continuidade de tratamento 

superior a 28 dias (alínea c), contendo a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento superior a 28 dias” [6]. 

Atualmente encontram-se disponíveis três modelos de prescrição distintos. A receita 

manual, cada vez mais em desuso, corresponde a uma forma de prescrição especial, usada 

em situações devidamente justificadas como a) falência do SI; b) inadaptação do prescritor; 

c) prescrição ao domicílio ou d) até um máximo de 40 receitas por mês [7].  

A receita eletrónica inclui a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica 

desmaterializada ou receita sem papel (RSP). Hoje em dia, a receita mais comum na 

Farmácia é a RSP, visto que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) estabeleceu metas com 

vista a impulsionar o uso da RSP, até total desmaterialização da prescrição [8].  

Todas as receitas, independentemente do modo de disponibilização, deverão conter 

os seguintes elementos: numeração da receita, identificação do médico prescritor, dados 
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do utente e entidade financeira responsável. O médico prescritor deverá ainda especificar 

a dose de medicamento, intervalo de administração e duração do tratamento. Nos casos 

de receita materializada ou manual esta informação deverá ser validada pelo farmacêutico 

antes da dispensa dos medicamentos prescritos, sendo que na receita manual é ainda 

necessária a seguinte informação: vinheta do médico, assinatura e data, exceção legal 

assinalada e entidade responsável [4]. 

O número de embalagens prescritas por receita varia em função do tipo de 

prescrição. No caso de receita manual ou materializada, podem ser prescritos “até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o número 

total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, 

nem o total de quatro embalagens” e, no caso de RSP, “cada linha de prescrição só pode 

incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, 

se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado”. Medicamentos que 

se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento [4].  

Na minha opinião a implementação da RSP veio trazer diversas vantagens para o 

farmacêutico, utente e SNS, na medida em que há maior segurança na dispensa, maior 

comodidade para o cliente e menor risco de fraude. Adicionalmente, com a receita 

desmaterializada o farmacêutico deixa de dispensar o seu tempo na validação da receita, 

podendo dedicar-se mais ao utente e ao AF. 

3.1.1. Sistemas de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos está condicionada a medicamentos cuja 

demonstração técnico-científica demonstra a sua vantagem económica ou o seu valor 

terapêutico acrescentado para certas indicações terapêuticas [9]. 

Em Portugal existem diversos sistemas e subsistemas públicos e privados de 

comparticipação de MSRM, sendo o principal sistema de saúde o SNS. O regime geral de 

comparticipação do SNS é fixo em escalões dependentes da classificação 

farmacoterapêutica do medicamento (Tabela 2), sendo que o estado paga uma 

determinada percentagem do PVP do medicamento [10]. No caso de pensionistas existe 

um regime especial de comparticipação em que é acrescida uma percentagem de 5% no 

escalão A e de 15 % nos escalões B, C e D. Nestes casos deve constar na receita médica 

a sigla “R” junto dos dados do utente [9]. Adicionalmente a comparticipação do SNS pode 

ser complementado por outros subsistemas, tais como sindicatos, empresas bancárias, 

seguradoras e outras instituições de prestação de cuidados de saúde.  
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Tabela 2 - Sistemas de comparticipação de MSRM [10]. 

Escalão Comparticipação Grupo de medicamentos 

 

A 

 

90 % 

Hormonas e medicamentos usados no tratamento 

das doenças endócrinas; Medicamentos usados em 

afeções oculares; Imunomoduladores. 

 

B 

 

69 % 

Antibacterianos; Anticuagulantes; Aparelho 

cardiovascular, respiratório, digestivo e geniturinário; 

Hormonas da tiroide: Hormonas sexuais. 

 

C 

 

37 % 

Aparelho locomotor; Antianémicos; Medicação 

antialérgica; Vitaminas; Vacinas e imunoglobulinas; 

Medicamentos usados em afeções cutâneas e 

oculares. 

D 15 % Novos medicamentos. 

 

Existem também regimes excecionais de comparticipação de medicamentos em 

função de certas patologias, devendo constar na receita a sigla “O” junto dos dados do 

utente e, no campo da receita relativo à designação do medicamento, a menção do 

respetivo despacho ou portaria que consagra a comparticipação [11]. Algumas das 

patologias abrangidas por regimes especiais incluem artrite reumatoide, artrite psoriática, 

doença inflamatória intestinal, ictiose, lúpus, entre outras. 

3.1.2. Psicotrópicos e estupefacientes 

Medicamentos contendo SA classificadas como psicotrópicos ou estupefacientes 

(contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro) necessitam de um 

controlo mais apertado por parte das entidades reguladoras, na medida em que se tratam 

de substâncias muito potentes, com ação no SNC e com potencial risco de abuso na sua 

utilização [12]. Deste modo, aquando a sua encomenda, o fornecedor envia para a farmácia 

uma requisição dos mesmos em duplicado, sendo o duplicado enviado para o fornecedor 

carimbado e assinado e o original arquivado na farmácia. Adicionalmente estes 

medicamentos possuem um modelo de prescrição especial, tendo de ser prescritos 

isoladamente em receita do tipo RE. Aquando a dispensa por prescrição desmaterializada 

o farmacêutico tem de registar no SI a identificação do doente ou seu representante; 

número da prescrição; identificação da farmácia; identificação do medicamento e data da 

dispensa, sendo os dados comunicados informaticamente à base de dados nacional de 

prescrição (BDNP). No caso de prescrições manuais ou materializadas, é necessário uma 
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assinatura do utente no verso da receita, de forma a comprovar a dispensa efetuada. Nas 

receitas eletrónicas é impresso um talão, a assinar pelo utente. Na farmácia são 

conservadas em arquivo, pelo período de três anos, cópias das receitas manuais ou 

materializadas ou comprovativos de dispensa, no caso de RSP, que incluam medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos, organizadas por data de dispensa. As receitas 

materializadas originais são enviadas ao Infarmed, até ao dia 8 do mês seguinte e as RSP 

são enviadas informaticamente [4].  

3.1.3. Medicamentos genéricos 

É classificado como medicamento genérico (MG) todo o medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em SA e a mesma forma farmacêutica que o 

medicamento de referência, tendo sido comprovada a bioequivalência com o mesmo. 

De acordo com o regime jurídico as farmácias devem ter disponíveis para venda, no 

mínimo, três medicamentos com a mesma SA, forma farmacêutica e dosagem, que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada GH. No momento da dispensa o 

farmacêutico tem o dever de informar quais os medicamentos disponíveis dentro de cada 

GH, sendo a decisão final do utente, efeito contemplado através do código de direito de 

opção. 

Durante o meu estágio curricular tive a oportunidade de verificar que grande parte 

da população tem preferência por MG, principalmente utentes polimedicados, por questões 

económicas. No entanto, ainda há uma grande percentagem de utentes que desconhece a 

definição de MG questionando a sua eficácia comparada ao medicamento de marca e por 

isso o farmacêutico deve esclarecer estas questões para que o utente exerça o seu direito 

de opção de forma consciente. 

3.1.4. Conferência de receituário e faturação 

Nas receitas manuais e eletrónicas materializadas, devido a toda a informação 

necessária de conferir, juntamente com um aconselhamento completo e dedicado, podem 

surgir erros durante a prescrição. Estes erros são, por exemplo, receitas inválidas por falta 

de algum requisito, receitas fora do PV ou dispensa de medicamentos com apresentações 

diferentes. Apesar do desuso deste tipo de receitas, ainda é necessário a conferência 

manual de lotes, de forma a verificar a existência de irregularidades e corrigi-las.  

No fim de cada mês procede-se ao fecho do receituário das várias entidades de 

comparticipação e respetiva faturação. Efetua-se o fecho de lotes de cada organismo de 

comparticipação, sendo emitido um verbete de identificação do lote, onde são discriminados 

os valores de PVP dos medicamentos, o valor pago pelo utente e o valor comparticipado 
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pela entidade responsável. De seguida procede-se à faturação, sendo ainda emitido um 

resumo de lotes e uma fatura por cada organismo em quadruplicado, na qual consta uma 

série de informações como: nome da farmácia; código da Associação Nacional das 

Farmácias (ANF); nº da fatura; mês e ano; organismo de comparticipação; número total de 

lotes; valores totais do PVP; encargos totais relativos ao utente; total da importância a pagar 

pela entidade; data de emissão; carimbo; e assinatura do DT ou seu representante legal. 

Caso se tratem de comparticipações do SNS, estes documentos são enviados para o centro 

de conferência de receituário, via CTT, sendo levantados por um representante dos 

mesmos. Os documentos referentes aos restantes organismos são enviados para a ANF, 

via CTT, por carta registada. 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM não necessitam de prescrição médica para serem dispensados. Estes 

têm um perfil de segurança bem conhecido, pelo que podem ser publicitados junto do 

público e serem escolhidos e comprados livremente sem receita médica [5]. Estes são 

usados para o tratamento sintomático de afeções menores tendo a vantagem de permitir 

um acesso rápido e com menor custo ao tratamento, evitando tempos de espera por 

consulta médica e respetivos encargos e permitindo libertar recursos do SNS. 

É importante ter presente que a dispensa de MNSRM é da exclusiva 

responsabilidade do farmacêutico devendo por isso haver o cuidado de compreender o 

problema que o utente pretende solucionar e aconselhá-lo da solução mais eficaz e segura 

garantindo o uso racional do medicamento. Em caso de dúvida ou incapacidade de 

diagnóstico o utente deve ser encaminhado para o médico. 

Os MNSRM podem ser vendidos noutros locais, devidamente autorizados pelo 

Infarmed, desde que dispensados por um profissional de saúde, sendo que também 

existem também MNSRM que, devido às suas caraterísticas, são de dispensa exclusiva em 

farmácia [13]. 

3.3. Medicamentos e produtos veterinários 

Os medicamentos veterinários são um recurso crucial para a proteção da saúde 

pública assim como para a defesa da saúde e bem-estar dos animais. São definidos como 

substâncias com propriedades preventivas ou curativas de doenças ou sintomas em 

animais ou que visem estabelecer um diagnóstico médico-veterinário [14]. 

O impacto destes produtos na FM é pouco significativo, tendo por isso stocks 

pequenos deste tipo de produtos. Os medicamentos veterinários mais procurados são 

antiparasitários e anticoncecionais.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

- 14 - 
Joana Picado Madalena Santos 

3.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) é qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com diversas áreas da superfície corporal 

com a finalidade de as limpar, perfumar, proteger, manter em bom estado, alterar o seu 

aspeto ou de corrigir odores corporais [15]. 

Hoje em dia cada vez é maior a procura de PCHC na farmácia, por parte do utente, 

na maioria do sexo feminino. Este aumento deve-se a uma crescente preocupação com a 

estética e bem-estar por parte da população, que procura produtos eficazes e de confiança 

juntamente com um aconselhamento profissional. 

Na FM as marcas de PCHC mais trabalhadas são a Vichy®, La Roche Posay®, 

Lierác®,Isdin® e Uriage®, encontrando-se expostas numa área de possível contacto com o 

cliente, divididas pelos lineares segundo as diferentes gamas de produtos. É importante 

que o farmacêutico tenha conhecimento dos diferentes produtos e marcas, muitas vezes 

obtido pelo feedback de clientes que os usam, para um aconselhamento de produtos 

eficazes e que respondam às necessidades do utente. 

3.5. Homeopáticos 

São considerados homeopáticos todos os medicamentos obtidos a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico específico, e que podem conter vários princípios [5]. Estes baseiam-se 

nos princípios da similitude e da infinitesimalidade, usando substâncias que causam em 

pessoas saudáveis sintomas semelhantes aos observados em pessoas doentes, mas em 

concentrações muito reduzidas através de sucessivas diluições [16].  

Atualmente os produtos homeopáticos são usados por inúmeras pessoas que 

procuram alternativas à medicina tradicional, oferecendo diversas soluções para doenças 

mais comuns, como constipações, dores, enjoos, alergias, entre outras.  

3.6. Suplementos alimentares 

Suplementos alimentares correspondem a géneros alimentícios, comercializados de 

forma doseada, que se destinam a complementar e/ou suplementar um regime alimentar 

normal, não devendo ser usados como substitutos uma dieta variada. Estes correspondem 

a concentrados de nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, 

destinados a apresentar um efeito benéfico, podendo tratar-se de vitaminas e minerais, 

plantas e extratos botânicos ou outras substâncias. No entanto não podem ser classificados 

como medicamentos, não podendo por isso mencionar propriedades profiláticas, de cura 

ou tratamento de sintomas ou doenças [17].  
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Verifica-se uma grande procura por este tipo de produtos na farmácia, uma vez que 

grande parte da população os considera como sendo mais seguros por serem associados 

a compostos naturais e fisiológicos. Na FM observa-se uma grande procura de suplementos 

vitamínicos para a fadiga física e psicológica, extratos de plantas para distúrbios de sono e 

suplementos auxiliares na perda de peso, maioritariamente prescritos nas consultas de 

nutrição. 

3.7. Nutrição específica 

Na farmácia existem também produtos destinados a nutrição especial, utilizados 

para complementar a alimentação do individuo, de forma a suplementar carências 

específicas. Na FM estes produtos são essencialmente destinados à nutrição geriátrica, de 

forma a suplementar carências energéticas, de vitaminas e minerais e à nutrição infantil 

através de diversas fórmulas de leites adaptados. 

3.8. Dispositivos médicos 

É classificado como dispositivo médico (DM) qualquer instrumento, equipamento, 

software, material ou artigo destinado a ser utilizado para fins terapêuticos ou de 

diagnóstico e cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. São assim utilizados para diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da 

conceção [18].  

Na FM estes incluem essencialmente materiais de penso, meias de compressão, 

óculos de correção, preservativos e soluções para lentes de contacto, sendo importante o 

conhecimento das suas caraterísticas e formas de utilização de forma a um melhor 

aconselhamento ao utente.  

4. Serviços Farmacêuticos 

Hoje em dia as Farmácias não se cingem à mera dispensa do medicamento tendo 

evoluído na prestação de serviços farmacêuticos, recentemente atualizados pela Portaria 

n.º 97/2018 [19]. Estes correspondem a um suporte ao tratamento farmacoterapêutico e 

otimização do processo de cuidados de saúde e visam melhorar os resultados em saúde e 

promover o bem-estar dos utentes. Estão abaixo definidos os serviços prestados na FM 

(Figura 1). 
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4.1. Pressão Arterial 

A FM dispõe de um serviço pago de medição da PA, através de um tensiómetro 

automático de braço. Esta medição é efetuada no gabinete de atendimento personalizado, 

visto que, de acordo com a respetiva norma da Direção Geral de Saúde, deve ser efetuada 

num ambiente acolhedor, sem pressa, com o utente sentado e relaxado, pedindo-se ao 

mesmo que repouse durante uns minutos [20]. Após medição da PA os valores obtidos são 

discutidos com o utente, através de questões acerca da sua história clínica com posterior 

AF. Por fim são registados os valores de PA num boletim próprio de forma a ser possível o 

seguimento e avaliação destes valores.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar inúmeras medições de PA. 

Procurei sempre ter uma postura educativa salientando a importância do controlo deste 

parâmetro e incutindo hábitos de estilo de vida saudáveis. Surgiram casos em que estes 

valores se encontravam demasiado elevados tendo por isso encaminhado o utente para o 

médico.  

4.2. Glicemia 

É também disponibilizado o serviço de monitorização dos níveis de glucose 

sanguínea através de medidor de glicemia e respetivas tiras reativas. A medição da glucose 

sanguínea desempenha um papel fundamental para a promoção da saúde e prevenção da 

doença na medida em que permite, de forma simples e rápida, vigiar doentes com diabetes 

mellitus (DM) prevenindo complicações micro e macrovasculares, diagnosticar possíveis 

novos casos da doença ou prevenir o seu aparecimento em pessoas com fatores de risco. 

Figura 1 - Serviços farmacêuticos prestados na Farmácia Maia. 
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Para um controlo ideal a medição deveria ser efetuada em jejum e 1 a 2 horas após 

a refeição. Os valores obtidos são anotados numa folha de registo e entregues ao utente 

para posterior controlo e comparação.  

4.3. Colesterol total e triglicerídeos 

Outros parâmetros necessários de monitorização regular e também disponíveis na 

FM são o colesterol total e triglicerídeos. É importante a avaliação regular destes 

parâmetros pois constituem dois fatores de risco cardiovascular.  

O dispositivo de medição destes parâmetros leva algum tempo até ao surgimento 

do resultado da medição, levando à ansiedade de alguns utentes. Assim, muitas das vezes, 

durante este tempo de espera, considerei importante criar um diálogo com o utente, 

questionando que motivo o levou à realização do teste, se tomava medicação para redução 

destes valores e os seus hábitos alimentares e estilo de vida.  

4.4. Consultas de nutrição 

Na FM são realizadas consultas de nutrição do programa da DIETA EASYSLIM®. 

As sessões decorrem todas as segundas feiras, com marcação prévia, no gabinete de 

atendimento personalizado e são realizadas por uma nutricionista. Este serviço foi 

implementado na FM devido ao aumento da procura por parte dos utentes de soluções para 

perda de peso e combate à obesidade.  

As consultas baseiam-se em sessões de reeducação alimentar com 

acompanhamento periódico, implementação de estilo de vida saudável, motivação de 

adesão ao programa e aprendizagem de estratégias de gestão de peso. Adicionalmente 

são prescritos suplementos alimentares para compensar défices nutricionais e auxiliarem 

na perda de peso [21].   

4.5. Teste de gravidez 

Aquando o pedido de aquisição do teste de gravidez muitas utentes possuem 

dúvidas na realização do mesmo, ou por motivos de insegurança e medo pedem ajuda na 

realização do mesmo. Deste modo a utente é encaminhada para o gabinete de atendimento 

pessoal, para uma maior privacidade, e aí tenta avaliar-se a situação e retirar dúvidas à 

utente. Se então a situação indicar a possibilidade de ocorrência de uma gravidez é 

fornecido à utente um copo de recolha de urina e realiza-se o teste. Na realização e 

interpretação de um teste de gravidez é necessário ter em conta que para uma maior 

sensibilidade do mesmo se deve recolher a primeira urina da manhã e que o teste só é 

fiável a partir de 7 a 10 dias após a relação sexual de risco.   
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4.6. Programa de Troca de Seringas 

Implementado em 1993 o Programa de Troca de Seringas (PTS) corresponde a uma 

medida de saúde pública com o objetivo de evitar o abandono se seringas usadas em locais 

públicos ou a sua reutilização. O PTS está acessível em todas as Farmácias e Centros de 

Saúde aderentes e pretende prevenir a transmissão de doenças infeciosas, como o Vírus 

da Imunodeficiência Humana, entre os utilizadores de drogas injetáveis. Sabe-se que a 

prevalência desta epidemia é superior em pessoas que utilizam drogas injetáveis, sendo 

que desde a implementação deste programa se tem verificado uma redução de novos casos 

de infeção [22]. 

As seringas são entregues na Farmácia e colocadas em contentor para 

inceneração, sendo que por cada duas é entregue um kit gratuito contendo duas seringas, 

dois toalhetes, duas ampolas de água bidestilada, duas carteiras com ácido cítrico, dois 

filtros, dois recipientes e um preservativo [23]. 

4.7. VALORMED® 

Criada em 1999, a VALORMED® surge através da preocupação do setor 

farmacêutico com o impacto ambiental relacionado com o destino de resíduos de 

embalagens e medicamentos de origem doméstica [24].  

É responsável pela recolha de MSRM e MNSRM de uso humano e produtos de uso 

veterinário fora de uso ou cujo PV se encontra ultrapassado e respetivas embalagens. São 

disponibilizados à Farmácia contentores de cartão devidamente identificados onde se 

depositam estes resíduos especiais, para posterior processamento em estações de 

tratamento adequadas. Nestes contentores não devem ser depositadas agulhas, seringas, 

termómetros, gaze, aparelhos elétricos e radiografias. Quando cheios, os contentores são 

pesados e selados e entregues à Cooprofar, juntamente com uma guia de transporte 

gerada pelo SI. 

Ao recolher e valorizar este tipo de resíduos, a VALORMED® possibilita a 

preservação ambiental, sensibilização do utente para a não acumulação de medicamentos 

no domicílio ou deposição em lixo comum ou canalizações e minimização da 

automedicação indevida.   

5. Intervenção farmacêutica  

5.1. Automedicação 

A automedicação é definida como “a utilização de MNSRM de forma responsável, 

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” 
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[25]. Hoje em dia, a automedicação é uma realidade do sistema de saúde estando cada vez 

mais comum na população. Deste modo é essencial que esteja limitada a situações clínicas 

de fácil identificação sem se recorrer a um diagnóstico específico e que sejam efetuadas 

segundo as especificações estabelecidas para aqueles medicamentos. 

Durante o meu estágio curricular surgiram várias situações de automedicação, na 

sua maioria associadas a constipações, perturbações do sistema digestivo, dificuldade de 

adormecer e dores musculares. Em alguns casos os utentes solicitavam MSRM sem 

indicação médica, assumindo o farmacêutico um papel interventivo no uso racional do 

medicamento, tentando sempre explicar o motivo pelo qual não é possível a dispensa do 

medicamento solicitado e tentando substituí-lo por um MNSRM eficaz e direcionado ao seu 

problema. Na minha opinião, é importante, como futuro farmacêuticos e profissional de 

saúde, ter consciência de que no momento da dispensa somos os detentores da decisão 

final, independentemente da pressão exercida pelo utente, de forma a garantir que estamos 

a dispensar o medicamento certo, na posologia certa e no momento certo. 

5.1. Dispensa e cuidados farmacêuticos – casos práticos 

O farmacêutico corresponde ao elo de ligação entre o médico e o utente 

correspondendo ao último profissional de saúde que entra em contacto com o utente antes 

do uso do medicamento. Deste modo o farmacêutico assume um papel fundamental na 

promoção da saúde e do uso racional do medicamento, devendo ter uma ação interventiva 

durante a dispensa dos medicamentos.  

Os Cuidados Farmacêuticos são definidos como o conjunto de práticas realizadas 

pelo farmacêutico com o intuito de melhorar o processo do uso do medicamento, garantindo 

a sua eficácia e segurança e minimizando os possíveis resultados negativos. Na prática 

incluem medidas como a dispensa, informação sobre medicamentos, prestação de serviços 

de saúde, seguimento farmacoterapêutico e educação para a saúde.  

Ao longo do estágio, e à medida que fui contactando com mais utentes ao balcão, 

fui ganhando noção do impacto da nossa intervenção na população. Um dos principais 

passos do atendimento é a compreensão do motivo que leva o utente à farmácia, 

procurando perceber se se trata de um tratamento inicial ou crónico. No caso de o utente 

estar a iniciar uma medicação, considerei importante certificar-me que este saia da farmácia 

compreendendo “o que toma, para que toma e como tomar”. Na minha opinião, a melhor 

forma de garantir esta compreensão foi usando o tradicional método de escrita das 

posologias nas embalagens dos medicamentos, explicando-as simultaneamente de forma 

oral. Caso se tratasse de uma medicação crónica procurei saber se o utente estaria a 
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cumprir a posologia e no caso de polimedicados se estes conseguiam perceber a função 

de cada medicamento, de forma a evitar confusões.  

Descrevo agora exemplos de algumas situações que considerei mais marcantes ou 

frequentes ao longo destes meses: 

 Caso 1: Contra-indicação 

Uma utente de cerca de 20 anos dirige-se à farmácia com uma prescrição médica 

do ansiolítico loflazepato de etilo (Victan®, Sanofi) e o antidepressivo sertralina (Zoloft®, 

Pfizer). Refere que vai iniciar o tratamento e questiona se pode beber álcool durante a 

semana da queima das fitas do Porto. Foi-lhe informado que essa associação não era 

recomendada devido ao risco de potenciação dos efeitos dos medicamentos e possível 

depressão do sistema nervoso central. Foi-lhe ainda explicado que o tratamento com a 

sertralina seria prolongado, podendo levar algumas semanas até à melhoria dos sintomas 

e que este não deveria ser suspenso devido ao risco de ocorrerem reações de privação 

[26]. Assim reforcei a ideia de que durante o período de tratamento a utente não deveria 

ingerir álcool. 

 Caso 2: Posologia 

Um dos fármacos em que denotei maior propensão a erros ou desconhecimento na 

sua administração foi no caso dos bifosfonatos para o tratamento da osteoporose (ácido 

alendrónico, ácido ibandrónico, ácido zoledrónico, risedronato de sódio). Este grupo de 

fármacos deve ser administrado em jejum, não podendo o utente ingerir alimentos nos 30 

minutos após a sua toma, de modo a garantir uma máxima absorção. Durante este tempo 

o utente deve manter-se em posição ortostática, devido ao potencial de ulceração 

orofaríngea [27]. Muitos dos pacientes referiam desconhecer este procedimento, não sendo 

o mesmo referenciado nas posologias das receitas médicas.  

 Caso 3: Comunicação e gestão de emoções 

Uma turista de cerca de 60 anos, de nacionalidade brasileira, dirige-se à farmácia 

para o aviamento de uma prescrição de Amoxicilina, acetilcisteína (Fluimucil®, Zambon) e 

água do mar para higiene nasal (Rhinomer®, GSK), queixando-se de uma infeção da 

garganta. Durante a dispensa, após explicação da posologia do tratamento a senhora 

começa a chorar. Foi então que me apercebi da ansiedade e nervosismo da senhora devido 

ao facto de estar doente. Perante esta situação tentei ter um discurso otimista e procurei 

transmitir uma visão positiva do problema. Referi que se trataria de uma situação comum, 

possivelmente causada por mudanças climáticas, e que a utente não se deveria preocupar 

pois rapidamente se resolveria. 
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 Caso 4: Emergência médica 

Uma jovem de cerca de 20 anos surge na farmácia pedindo para medir a PA visto 

que não se estava a sentir muito bem achando que teria uma quebra de tensão. Após 

medição, e confirmando que se trataria de uma quebra de tensão foi-lhe dado um copo de 

água com açúcar deixando-a repousar no gabinete de atendimento personalizado. Passado 

alguns minutos a jovem queixa-se de dores extremamente fortes na zona inferior das 

costas, frio repentino e muitas náuseas. Questionando se estes sintomas eram frequentes 

ou já tinham ocorrido, a jovem refere que há uns tempos lhe tinha sido diagnosticado “pedra 

nos rins”. Estando os sintomas associados a uma crise de cálculo renal e a jovem contraída 

devido às dores fortes ligou-se para o 112, chamando uma ambulância para encaminhar a 

jovem ao hospital de urgência. Após o sucedido a jovem não voltou à farmácia não havendo 

um acompanhamento do seu estado de saúde. 

6. Formações  

No decorrer do estágio curricular tive a oportunidade de participar em diversas 

formações realizadas na própria farmácia ou online. Na farmácia foram apresentados novos 

produtos com vista a um aconselhamento mais informativo e esclarecedor ao utente 

enquanto que as formações e-learning foram mais direcionadas ao aperfeiçoamento das 

fases de atendimento, dispensa de medicamentos e à gestão da comunicação com utentes 

e equipa.  

A meu ver, a participação neste tipo de atividades é uma mais-valia para o crescimento 

e evolução do farmacêutico, uma vez que nesta área há um constante desenvolvimento 

científico aliado a um contínuo surgimento de novos produtos. Considero por isso 

importante que o farmacêutico consiga acompanhar esta evolução, mantendo atualizados 

os seus conhecimentos técnicos e científicos, de forma a aperfeiçoar a qualidade dos seus 

serviços. Deste modo, as formações garantem esta atualização de conhecimento, sendo 

que nos dias de hoje, estas estão à distância de um “clique”, visto que as formações online 

são cada vez mais frequentes, permitindo uma melhor gestão de tempo na sua realização. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

- 22 - 
Joana Picado Madalena Santos 

Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Maia 

Tema 1 – Excesso de peso e obesidade infantil 

1. Enquadramento geral 

Nos dias de hoje a obesidade infantil corresponde à doença pediátrica mais 

prevalente em todo o mundo, sendo considerada por alguns especialistas como a epidemia 

do século XXI [28]. Nesta faixa etária, a doença é vista como um problema de saúde pública, 

com repercussões sociais, pois sabe-se que crianças obesas irão permanecer adultos 

obesos e antecipar complicações de saúde que só seriam observadas na idade adulta. 

Trata-se de uma condição complexa e multifatorial, determinante ao aparecimento de 

diversas doenças e comorbilidades, afetando de uma forma geral a qualidade de vida.  

A obesidade infantil constitui simultaneamente uma doença e um fator de risco 

modificável, tornando-se por isso essencial a identificação de fatores determinantes e 

causadores desta condição de forma a permitir uma atuação eficaz e interventiva na 

prevenção da doença. O farmacêutico, como profissional de saúde mais próximo e 

acessível à comunidade, adquire um papel privilegiado nesta atuação, podendo adquirir 

uma postura proativa na mudança de hábitos alimentares e combate ao sedentarismo.  

Desde o início do estágio sempre ambicionei desenvolver uma atividade para os 

mais pequenos numa escola ou espaço de Atividade de Tempos Livres (ATL), isto por 

considerar que este tipo de abordagem promove uma maior absorção de conhecimentos e 

valores que futuramente se refletirão no quotidiano destas crianças. Neste contexto e visto 

que o excesso de peso na infância se trata de um tema pertinente e alarmante, optei por 

aprofundar o seu estudo e desenvolver uma atividade extracurricular num ATL localizado 

próximo da FM. Esta atividade tem como intuito a mudança de hábitos alimentares e estilo 

de vida das crianças. 

2. Excesso de peso e obesidade - definição 

O termo obesidade refere-se a um excesso de gordura corporal. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o excesso de peso e a obesidade são definidas 

como a acumulação excessiva de gordura no organismo afetando a qualidade de vida e 

estado de saúde da população. Devido à indisponibilidade e alto custo de técnicas que 

avaliem diretamente a quantidade de gordura corporal, o índice e massa corporal (IMC), 

surge como a medida clínica aceite para avaliar excesso de peso e obesidade. O IMC 

corresponde à razão entre o peso corporal em quilogramas e a altura em metros ao 

quadrado. A partir dos 20 anos é considerado excesso de peso quando o IMC é superior a 

25 kg/m2 e obesidade quando superior a 30 kg/m2. Nas crianças e adolescentes, visto que 
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experienciam alterações constantes em altura e peso corporal como resultado do 

crescimento e desenvolvimento, estes parâmetros variam em função da idade e do género 

[29]. Deste modo, em 2002, o Centro Nacional de Estatística em Saúde dos Estados Unidos 

e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças desenvolveram padrões de referência de 

IMC para crianças entre os 2 e 20 anos de idade, através de curvas de percentis (Anexo 

9). Em Portugal, desde 2005, estas curvas fazem parte do Boletim de Saúde Infantil e 

Juvenil, juntamente com outras informações, permitindo o acompanhamento e promoção 

da saúde da criança e jovem [30]. Assim, para crianças entre os 2 e 20 anos é definido o 

seguinte: 

 Excesso de peso: IMC entre o percentil 85 e 90 para a idade e género. 

 Obesidade: IMC acima do percentil 95 para a idade e género. 

3. Obesidade no mundo e em Portugal  

Nos últimos 40 anos, o número de crianças e adolescentes obesos, dos 5 aos 19 

anos, aumentou 10 vezes em todo o mundo atingindo as maiores percentagens em zonas 

como a Polinésia, Micronesia, Estados Unidos da América e Continente Asiático. Segundo 

a OMS, estima-se que existam em todo o mundo cerca de 340 milhões de crianças e 

adolescentes com excesso de peso ou obesidade, havendo cerca de 50 milhões de 

raparigas e 75 milhões de rapazes obesos (Figura 2) [31]. Os valores de IMC infantil têm 

vindo a aumentar em praticamente todas as regiões do mundo, sendo já considerado um 

dos maiores desafios do de saúde pública do século XXI. Tem-se observado que em países 

com taxas de obesidade infantil até então altas, apesar de os níveis se manterem nos mais 

elevados, este aumento é menos significativo, estando-se a atingir a estabilização. Em 

contrapartida, regiões de África, onde ainda há uma prevalência de obesidade reduzida, o 

aumento nas taxas de obesidade infantil foi proporcionalmente muito superior, aumentando 

cerca de 400 % por década [32]. Esta variação pode ser causada, em grande parte, devido 

a drásticas mudanças nas práticas alimentares e estilos de vida cada vez mais sedentários 

observados em países em desenvolvimento.  

   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Prevalência da obesidade e excesso de peso infantil no mundo. 
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De acordo com um estudo divulgado pela OMS, no conjunto dos 27 países e regiões 

da Europa, em 2014, 4% das crianças eram obesas e 19% tinham excesso de peso. Os 

valores mais baixos foram observados na Noruega e Dinamarca e as percentagens mais 

elevadas na Grécia, Macedónia, Eslovénia e Croácia. Observou-se também que a 

prevalência de obesidade e excesso de peso era superior no sexo masculino, sobretudo de 

11 anos [33].  

Portugal apresenta-se como o quinto país Europeu com maior prevalência de 

obesidade infantil, no entanto tem-se verificado uma evolução positiva nos últimos oito 

anos, em oposição às tendências globais. De acordo com o Sistema Europeu de Vigilância 

Nutricional Infantil da OMS, implementado em Portugal desde 2007, atualmente 30,7% das 

crianças portuguesas dos 6 aos 8 anos apresentam excesso de peso e 11,7% obesidade. 

Observa-se também que cerca de 32% da população feminina dos 6 aos 8 anos apresenta 

excesso de peso e 11% obesidade. Quanto aos rapazes cerca de 30% apresenta excesso 

de peso e 13% é obeso (Figura 3) [34]. 
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4. Determinantes no excesso de peso 

A obesidade infantil surge nos dias de hoje como uma consequência inevitável da 

evolução social, económica e tecnológica e resultado de uma alteração dramática no estilo 

de vida, atividade física e padrões alimentares da sociedade. Trata-se de uma condição 

complexa, de etiologia multifatorial causada por diversos determinantes de origem 

biológica, comportamental, social e ambiental. Para melhor compreensão deste sistema 

multifacetado é importante considerar o nicho ecológico, em que uma criança está inserida, 

sendo que neste caso inclui o seio familiar e a escola, que por sua vez estão inseridas em 

contextos sociais maiores, incluindo a comunidade e a sociedade em geral (Anexo 10) [35]. 
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Figura 3 - Evolução do excesso de peso e obesidade infantil em Portugal e percentagem de de 
prevalência por género (Adaptado de [34]). 
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O principal determinante do desenvolvimento de excesso de peso corresponde ao 

desequilíbrio energético entre a ingestão de calorias e o gasto de energia resultando numa 

incapacidade de gestão de peso na criança.  

4.1. Biológicos  

A obesidade infantil pode ter como origem fatores biológicos, associados a 

alterações genéticas, endócrinas, neurológicas ou psicológicas. Os principais fatores 

biológicos incluem genética, eixo cérebro-intestino, microbioma intestinal, determinantes 

pré-natais, condições neuroendócrinas, fármacos e vírus [36]. No entanto estes 

representam menos de 1% da obesidade infantil [37]. A propensão para desenvolver 

obesidade devido a um ou mais destes elementos é exacerbada quando associados fatores 

ambientais e comportamentais. 

4.2. Comportamentais 

 Embora os fatores biológicos possam estar envolvidos no desequilíbrio energético 

observado na obesidade e possam explicar variações inter-individuais no ganho de peso, 

a sua expressão não explica o aumento exponencial na obesidade infantil verificada nos 

últimos anos. Fatores comportamentais como a inatividade física, desequilíbrio nutricional 

e comportamentos sedentários possuem um importante impacto no desequilíbrio 

energético e quando acumulados ao longo do tempo resultam em excesso de peso.  

Relativamente ao consumo nutricional, os principais fatores determinantes da 

obesidade infantil incluem o excesso de ingestão de calorias, açucares, gorduras e sal 

juntamente com a reduzida ingestão de água e de alimentos protetores, como a fruta, fibras 

e vegetais. Em Portugal, inquéritos recentes demonstram que mais de 80% das crianças 

consomem, pelo menos uma vez por semana ou mais, bolachas doces, bolos, gomas, 

chocolates, fritos e gorduras. As crianças portuguesas reportam consumir mais 

frequentemente carne do que peixe e o consumo de fruta é mais comum do que o consumo 

de legumes [34]. Relativamente ao consumo de fruta, apesar de os jovens portugueses 

serem os que consomem mais fruta, estes valores têm vindo a diminuir nos últimos anos 

[33] (Anexo 11).  

A atividade física constitui a chave fundamental para o gasto calórico, 

desempenhando um papel positivo no controlo de peso. Recomendações globais sugerem 

que crianças dos 5 aos 17 anos devem realizar pelo menos 60 minutos diários de atividade 

física de intensidade moderada [38]. No entanto, nos dias de hoje, os comportamentos 

sedentários dominam cada vez mais a vida diária dos mais jovens, sendo já considerado o 

hábito mais comum, à exceção do sono, em crianças e adolescentes. O tempo passado em 
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frente a ecrãs, também muito comum nestas idades, para além de estar diretamente 

relacionado com uma vida sedentária, parece estar associado a comportamentos 

alimentares compulsivos, contribuindo para o desequilíbrio energético [39]. 

4.3. Ambientais 

O ambiente familiar, escolar e comunidade podem proporcionar o espaço e recursos 

para que a criança, pela sua própria motivação e conhecimento para seguir determinados 

padrões e comportamento. Relativamente ao ambiente e influência familiar destacam-se 

fatores como a acessibilidade a certos alimentos, oportunidade, incentivo à prática de 

atividade física, educação alimentar e influência dos hábitos alimentares que os pais 

praticam com os seus filhos. No espaço escolar têm influência as oportunidades de prática 

de atividade física, o consumo de alimentos saudáveis nas refeições escolares e os recreios 

ativos ao ar livre. O ambiente comunitário inclui a proximidade a parques e jardins, 

instalações para a prática de atividade física e os alimentos disponíveis à venda em 

espaços de comércio [40].  

5. Comorbilidades 

A obesidade infantil é reconhecida como um problema médico e de saúde pública 

grave. Trata-se de um fator de risco para o aparecimento antecipado de diversas doenças 

crónicas, problemas psicossociais e limitações funcionais, o que resulta num impacto 

negativo na qualidade de vida da criança e no seu futuro. Estas comorbilidades afetam 

praticamente todos os sistemas de órgãos da criança e adolescente, sendo tipicamente 

doenças que só seriam observadas em adultos. As complicações associadas à obesidade 

mais comuns são a DM tipo 2, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, problemas 

osteoarticulares, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e problema psicológicos 

(Figura 5) [28].  

A DM tipo 2 pode surgir como consequência da obesidade, mais especificamente 

do excesso de gordura visceral. Esta gordura é responsável pela indução de uma 

inflamação crónica do tecido adiposo, resultando num aumento de produção citocinas e 

proteínas de fase aguda e consequentemente uma inflamação sistémica metabólica. 

Consequentemente há uma interferência na fosforilação intracelular dos substratos do 

recetor da insulina, resultando numa resistência à ação da insulina [41].   

Estudos têm demonstrado que o excesso de peso na infância e adolescência está 

associado a um aumento de lesões ateroscleróticas na aorta e na artéria coronária, 

aumentando o risco de complicações cardiovasculares como o enfarte do miocárdio. 

Crianças obesas têm também tendência ao desenvolvimento de outros fatores de risco 
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cardiovascular, como uma elevada pressão arterial, elevados níveis de triglicerídeos e 

baixos níveis de lipoproteínas de alta densidade [42]. 

A síndrome de apneia obstrutiva do sono é outra das consequências da obesidade 

infantil definindo-se como a paragem do fluxo de ar para os pulmões durante o sono. É 

causada por uma acumulação de gordura na faringe e espaço submental levando a um 

colapso das vias respiratórias superiores, juntamente com uma acumulação de gordura na 

parede torácica e zona abdominal reduzindo o volume pulmonar. Crianças obesas parecem 

também ter maior propensão para desenvolver asma [42]. 

A esteatose hepática na criança está fortemente associada à obesidade, sendo a 

causa mais comum de doença hepática infantil. Embora a maioria das crianças se revelem 

assintomáticas, análises laboratoriais demonstram um aumento dos níveis de 

transaminases e fosfatase alcalina e métodos de imagem confirmam a presença de gordura 

no fígado [37].  

Como consequência do excesso de peso suportado pelo corpo surge o risco de 

desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos e osteoarticulares incluindo perda de 

mobilidade, aumento da dor nas articulações e da prevalência de fraturas [42].  

Adicionalmente crianças obesas enfrentam consequências psicossociais durante a 

infância, as quais incluem baixa autoestima, ansiedade e depressão, estando mais 

propensas a se tornares vítimas de descriminação e isolamento social. 

Todas estas complicações são progressivas e crianças cuja obesidade persiste até 

a idade adulta têm um risco superior de as desenvolverem e um risco aumentado de 

ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais durante a idade adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Resumo das comorbilidades associadas à obesidade infantil. 
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6. Prevenção e estratégias de intervenção 

A prevenção da obesidade em crianças e adolescentes tem como principal alvo de 

atuação o ambiente em que a criança se insere. Os principais ambientes onde as crianças 

se desenvolvem e onde há mais oportunidades para incutir comportamentos benéficos para 

a sua saúde são o seio familiar e o ambiente escolar 

Atualmente, nos jardins-de-infância e escolas primárias tem vindo a ser 

desenvolvidos programas de prevenção de obesidade através da abordagem de temas 

como mudança de padrões alimentares, aumento de atividade física e redução de 

comportamentos sedentários. De facto as escolas são o local onde as crianças passam a 

maioria do tempo, dispondo de recursos, como educadores e treinadores, que suportam a 

disseminação de comportamentos saudáveis [43].  

As práticas de controlo parental parecem também ter influência na preferência, 

seletividade e autorregulação da criança, afetando a capacidade de perceção de sinais de 

fome e saciedade [44]. É importante que os pais sejam o próprio “modelo” de hábitos 

saudáveis para o filho e que desenvolvam estratégias de prevenção, facilmente aplicadas 

em casa (Anexo 12).   

As recomendações para o tratamento da obesidade infantil passam pelo 

envolvimento e educação da estrutura familiar para a aquisição de hábitos saudáveis e pela 

alteração da alimentação e estilo de vida da criança. Ao nível dos cuidados primários de 

saúde é recomendada a determinação periódica do IMC e avaliação cuidadosa de 

complicações médicas associadas das crianças em risco (IMC > percentil 85 para sexo e 

idade) (Anexo 13) [45]. 

7. Descrição da sessão “Os Super-Alimentos” 

O papel do farmacêutico, na sua vertente de promoção da saúde, deve incluir a 

educação e esclarecimento da população com o intuito de prevenção de doença e 

implementação de hábitos de vida saudáveis. De modo a exercer este papel, o farmacêutico 

deve estar disponível e inserido na comunidade, podendo realizá-lo através do 

aconselhamento ao balcão ou através da realização de ações de educação para a 

comunidade.  

Deste modo, no dia 27 de Junho, pelas 10h30 foi realizada, no salão nobre da Junta 

da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (UFLOM), uma ação educativa 

de promoção de hábitos de alimentação saudável a um grupo de 35 crianças, dos 5 aos 9 

anos, do ATL do Bom Sucesso (Anexo 14). Este projeto teve como objetivo principal a 

prevenção da obesidade na criança através de uma apresentação oral sobre os principais 
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grupos de alimentos e hábitos nutricionais saudáveis. De forma a tornar o conteúdo mais 

apelativo às crianças e permitir uma maior retenção de informação foi usado o tema “Os 

Super-Alimentos”, no qual se fez uma analogia entre alimentos de cada grupo nutricional e 

super-heróis (Anexo 15). No fim da apresentação realizaram-se algumas atividades 

interativas nas quais as crianças realizaram jogos e responderam questionários.  

 No fim da sessão foi-me proposto pelas diretora do ATL e auxiliar que na semana 

seguinte desenvolvesse outra atividade com as crianças, visto que consideraram uma 

intervenção importante e uma mais-valia para a formação das crianças. Deste modo aceitei 

o desafio e sugeri fazer uma atividade de educação para a saúde e higiene oral. Optei por 

este tema pois, para além de considerar uma prática indispensável no desenvolvimento 

infantil, esta encontra-se intimamente ligada com os hábitos alimentares. O objetivo da 

sessão foi ensinar as crianças a uma correta higienização dentária. Para isso utilizei uma 

maquete em ponto grande da cavidade oral através da qual expliquei o processo de 

desenvolvimento de cáries dentárias e demonstrei o modo correto de escovagem dos 

dentes. No fim, cada criança teve a oportunidade de exemplificar a escovagem e retirar 

todo o tipo de questões (Anexo 16). 

 Ambas as atividades foram divulgadas pelo facebook da UFLOM (Anexo 17). 

Revendo e analisando a atividade desenvolvida, sinto-me realizada pelo trabalho 

desenvolvido. Antes de mais apreciei bastante a oportunidade do contacto com os mais 

novos, considerando que tem tanto de desafiante como de gratificante. Fui bem recebida 

por todos e senti que consegui transmitir as principais mensagens. O envolvimento das 

crianças ultrapassou as minhas expetativas pois foram todos muito participativos, fazendo 

constantemente questões e comentários pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

- 30 - 
Joana Picado Madalena Santos 

Tema 2 – Distúrbios do sono  

1. Enquadramento geral 

Durante toda a nossa vida passamos aproximadamente um terço da mesma a 

dormir, como tal, o estado de sono possui um impacto determinante no desenvolvimento 

físico e psíquico do ser humano, refletindo-se na sua saúde e qualidade de vida. Deste 

modo os distúrbios do sono constituem um problema de saúde pública que causa um 

grande transtorno e preocupação na população, que procura no médico e no farmacêutico 

soluções e terapêuticas eficazes. 

Diversos estudos apontam para uma elevada prevalência a nível nacional de 

perturbações de sono. Estima-se que cerca de 20% da população portuguesa tenha 

“dificuldade em adormecer, despertares noturnos frequentes, ou acordares precoces” e que 

Portugal é um dos países europeus com maior consumo de fármacos indutores de sono 

[46].  

Durante o meu estágio curricular deparei-me com inúmeras prescrições médicas e 

procura de produtos de saúde para o tratamento de perturbações de sono. Neste contexto 

decidi abordar e estudar este tema tão pertinente, procurando avaliar a prevalência do 

mesmo na comunidade. Neste estudo pretendi caraterizar o utente que sofre de 

perturbações do sono e entender possíveis causas e fatores de risco deste problema. 

Adotei ainda medidas educativas e interventivas de promoção de saúde dando a conhecer 

medidas alternativas à farmacoterapia para a resolução do problema. 

2. O sono 

O sono é definido como um estado biológico de repouso caraterizado por uma 

interrupção temporária e reversível de atividade motora voluntária, capacidade sensorial e 

capacidade de perceção. Trata-se de um mecanismo complexo, complementar ao estado 

de vigília, caraterizado por alterações em parâmetros comportamentais, fisiológicos e 

eletrofisiológicos. Uma boa noite de sono permite ao organismo a codificação e 

consolidação de memória, manutenção de saúde mental e desenvolvimento cognitivo.    

2.1. Fases do sono 

O sono pode ser dividido em duas fases fisiologicamente distintas, caraterizadas 

por padrões de eletroencefalografia e eletromiografia diferentes: o sono REM (Rapid Eye 

Movement; Movimento Rápido Ocular) e o sono NREM (Non Rapid Eye Movement; 

Movimento Não Rápido Ocular). 
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Durante a fase NREM do sono detetam-se ondas lentas de baixa atividade neuronal, 

reduzida taxa metabólica, frequência cardíaca e respiratória e regulação da temperatura 

corporal [47].  

O sono REM é assim denominado devido à ocorrência de movimentos oculares 

rápidos. Durante esta fase observa-se uma atividade cerebral semelhante ao estado de 

vigília caraterizada por ondas de elevada frequência e baixa amplitude, atonia muscular 

com inatividade de todos os músculos voluntários e aumento da frequência cardíaca e 

respiratória. É nesta fase do sono que ocorrem os sonhos. 

Em adultos saudáveis, o sono NREM encontra-se principalmente na primeira 

metade do sono e o sono REM predomina na segunda metade deste período. 

2.2. Ciclos de sono 

Um ciclo do sono tem a duração de aproximadamente 90 minutos, ocorrendo cerca 

de quatro a cinco ciclos num período de sono de oito horas [48]. Quando adormecemos 

iniciamos o sono na fase N1, a fase mais leve do sono. Esta corresponde a uma fase 

intermédia entre um estado de consciência e de sono, sendo responsável apenas por 5 a 

10% do tempo total do sono. Durante esta fase observam-se ondas teta de baixa frequência 

(4–8 Hz) e elevada amplitude. Após cinco a quinze minutos entramos na fase N2 do sono, 

que corresponde à maior percentagem do tempo total de sono. Nesta fase há uma redução 

da frequência cardíaca e respiratória, observando-se ondas de baixa voltagem que são 

interrompidas por fusos (ondas de elevada frequência) e complexo K, (ondas de alta 

amplitude). A fase mais profunda de sono é a fase N3, caraterizada por ondas delta de 

baixa frequência (0,5-2 Hz). Depois de se atingir o nível de sono profundo há uma inversão 

nas fases de sono NREM atingindo-se um período rápido de sono REM (Figura 5) [49]. 

Ao longo dos vários ciclos de sono a percentagem de sono mais profundo (fase N3) 

tende a diminuir tornando-se o sono REM predominante. Deste modo, à medida que se 

aproxima o despertar, os ciclos de sono tornam-se menos profundos. 

 

Figura 5 – Representação das fases de sono (N1, N2, N3 e REM) num período sono (Adaptado de [49]). 
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2.3. Mecanismos de regulação do sono 

O ciclo diário de sono é influenciado por dois mecanismos de regulação: o 

homeostático (Processo S), que predispõe o organismo para o estado de sono ou de vigília 

e o ritmo circadiano (Processo C) que corresponde a um relógio biológico endógeno que 

calendariza o sono e vigília [50].   

O sistema circadiano sincroniza uma ampla gama de processos e comportamentos 

biológicos, como o ciclo de sono-vigília, sendo regulado pelo núcleo supraquiasmático. Na 

presença de luz, as células ganglionares da retina através do fotopigmento melanopsina, 

estimulam o NSQ, ativando neurónios inibidores da libertação de melatonina. Quando há 

ausência de luz, há a ativação de neurónios do gânglio cervical superior levando à 

estimulação da glândula pineal e consequente libertação de melatonina (Anexo 18) [51].  

3. Insónias 

Alterações na progressão do sono através da fase REM e estágios NREM podem 

originar distúrbios de sono. A classificação destes distúrbios permite, através da 

padronização de definições, melhorar o entendimento das condições, promover um 

diagnóstico diferencial e facilitar uma abordagem terapêutica sistemática. 

A insónia é o distúrbio de sono mais comum no adulto, e definida, segundo o 

International Classification of Sleep Disorders, como uma alteração marcada na quantidade 

ou qualidade do sono, que ocorre apesar da oportunidade adequada para o mesmo. 

Carateriza-se pela perceção de dificuldade em iniciar, manter ou consolidar o sono 

resultando num comprometimento das atividades diurnas [52]. Aproximadamente 30% da 

população mundial apresenta sintomas de insónia, enquanto que cerca de 10% sofre de 

insónia. Embora a insónia possa ser temporária ou recorrente, o seu curso é na maioria das 

vezes crónico [53]. 

3.1. Classificação 

A insónia pode ser classificada, quanto à sua duração, como aguda ou crónica. A 

insónia aguda é um fenómeno transitório, de duração inferior a um mês e ocorre em 

resposta a um evento stressante. Ocasionalmente os sintomas de insónia persistem, 

levando a insónia crónica, com duração superior a um mês e manifestação, pelo menos, 

três vezes por semana. Quanto à sua etiologia a insónia pode ser classificada como 

primária, quando não lhe pode ser atribuída uma outra causa, ou insónia secundária, 

quando causada por outra doença, medicamentos, ou acontecimentos [53]. 
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3.2. Fatores de risco 

Existem diversos fatores sociodemográficos que se parecem correlacionar com o 

desenvolvimento de insónia. 

Com o avançar da idade há um maior risco de desenvolvimento de insónia. Os 

principais fatores que explicam esta correlação são alterações no estilo de vida, aumento 

da incidência de problemas de saúde e polimedicação. Ocorrem também alterações no 

ritmo circadiano e arquitetura do sono, havendo uma redução na quantidade de sono 

profundo [54]. As mulheres parecem também ter uma maior predisposição para o 

aparecimento de sintomas de insónia, possivelmente devido a alterações hormonais 

observadas durante a puberdade, gestação e menopausa [55]. Indivíduos com estado de 

saúde desfavorável, transtornos psicológicos ou alterações frequentes em hábitos de sono 

parecem também ter um maior risco de desenvolvimento de insónia. 

3.3. Diagnóstico e sintomas 

Para um correto diagnóstico de insónia, é fundamental uma detalhada história do 

sono bem como uma correta história clínica. A história do sono corresponde à caraterização 

detalhada da quantidade e qualidade do sono (horários, duração, sintomas), avaliação do 

ambiente do sono e identificação de perturbações e da sua frequência. A recolha da história 

do sono pode ser realizada através diários do sono, onde o paciente regista hábitos e 

horários de sono ou através de formulários específicos, como o Pittsburgh Sleep Quality 

Index [56]. A recolha destes dados tem como objetivo não só diagnosticar esta condição, 

como também ajudar na identificação de causas ou fatores que contribuam para a insónia. 

A história clínica, juntamente com exames físicos permitem a avaliação do estado de saúde 

do paciente, de forma a identificar possíveis associações com a insónia. 

Os principais sintomas associados a esta condição são [53]: 

 Fadiga ou mal-estar; 

 Capacidade concentração diminuída; 

 Sonolência diurna; 

 Dificuldade em adormecer; 

 Acordares noturnos frequentes; 

 Acordar de madrugada; 

 Disfunção social ou educacional; 

 Perturbação do humor ou irritabilidade; 

 Motivação ou energia diminuídas; 
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4. Terapêutica das perturbações de sono 

A identificação e tratamento precoces da insónia são essenciais para a gestão e 

controlo deste problema. As distintas medidas terapêuticas disponíveis estão dependentes 

da duração dos sintomas (transitória ou crónica). Assim o tratamento mais eficaz resulta de 

uma avaliação detalhada de cada caso. 

4.1. Medidas não farmacológicas 

A terapia não farmacológica usada na insónia corresponde a uma terapia cognitivo-

comportamental, uma vez que tem como alvo mudanças de comportamentos através 

implementação de medidas educativas. Esta tem particular relevância em situações 

transitórias e em idades precoces estando associada a menores efeitos colaterais. Quando 

o paciente se encontra motivado, cumprindo um tratamento a longo-prazo, estas têm 

revelado uma elevada eficácia na melhoria da qualidade de vida associada à qualidade do 

sono [57]. As principais terapias cognitivo-comportamentais encontram-se descritas abaixo: 

 Higiene do sono 

As principais medidas que permitem não só tratar como também prevenir episódios 

de insónia, e as mais fáceis de pôr em prática, são as que promovem a higiene do sono. 

Estas enfatizam fatores ambientais, fisiológicos, comportamentais e hábitos do quotidiano 

que direta ou indiretamente melhoram a qualidade do sono [58]. As principais medidas de 

higiene do sono encontram-se sumariadas no Anexo 19.  

 Controlo de estímulo 

A terapia de controlo de estímulos tem como objetivo quebrar a associação da 

dificuldade de dormir à cama e ao quarto. Está assim indicada para pacientes que vivenciam 

períodos de tensão e ansiedade antes de se deitarem, por associarem a hora de dormir 

com a vigília. Deste modo os pacientes só deverão deitar-se assim que se sintam 

preparados, devendo sair da cama quando incapazes de adormecer num período de 30 

minutos. Nestas alturas devem realizar atividades calmas e relaxantes até voltarem a sentir 

sono, devendo evitar atividades estimulantes ou recompensantes por estarem acordados. 

Devem ainda levantar-se sempre à mesma hora, independentemente do sono que sintam 

e evitar fazerem sestas durante o dia [57]. 

 Restrição de sono 

A terapia de restrição de sono baseia-se na reposição de um correto ritmo circadiano 

através da limitação do tempo passado na cama sem dormir com o intuito de aumentar a 

eficiência do sono. Semanalmente, através do tempo passado na cama e do tempo em que 

o paciente efetivamente dormiu é calculada a eficiência média do sono. Quando esta é 
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inferior a 85% diminui-se o tempo na cama em 15 minutos, através da hora de deitar, mas 

sem nunca ser inferior a cinco horas por noite. Quando a eficiência é superior a 90% 

aumenta-se o tempo na cama em 15 minutos. O tratamento dura entre seis a oito semanas 

[57]. 

 Treino de relaxamento 

A terapia de relaxamento corresponde à execução de atividades redutoras de 

excitação, tensão e ansiedade caraterísticas da insónia. Estas atividades consistem em 

técnicas de relaxamento muscular e somático, exercícios de respiração, meditação e treino 

de biofeedback. Este tratamento está indicado a pacientes que sofram de hiperatividade 

relacionadas com preocupações, stress, tensão muscular ou excitação física [57]. 

4.2. Farmacoterapia 

O tratamento farmacológico está indicado para situações de insónia sub-aguda ou 

persistente, sendo os fármacos usados classificados como sedativos, hipnóticos e 

antidepressivos. É recomendada a associação de intervenções cognitivo-comportamentais 

a esta terapia uma vez que se observam melhorias significativas na qualidade do sono. No 

entanto, a todos estes medicamentos estão associados efeitos secundários, devendo por 

isso ser prescritos com precaução, na dose mínima efetiva e durante curtos períodos de 

tempo [58]. 

A escolha do agente terapêutico deve ser individualizada, tendo em conta fatores 

como a idade, segurança e tolerância individuais, interações medicamentosas, 

comorbilidades e resposta em situações anteriores. A maioria dos fármacos prescritos 

correspondem a sedativos ou hipnóticos em função do seu tempo de semi-vida e do tipo de 

insónia (Figura 6). Em situações de prolongada latência do sono (dificuldade em 

adormecer) deverão ser usados fármacos de ação curta de início de ação rápido. Os 

fármacos de ação intermédia são preferíveis em situações de dificuldade em manter o sono 

(sono fragmentado) enquanto que os de longa ação estão indicados para casos de distúrbio 

do sono associado a ansiedade [58, 59]. No Anexo 20 encontram-se descritos os principais 

grupos de fármacos prescritos na terapêutica da insónia. 
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Figura 6 – Normas de orientação terapêutica no tratamento da insónia (Adaptado de [59]). 
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5. Descrição da atividade “Semana do Sono” 

No âmbito do sono e insónias, com o intuito de caraterizar a qualidade de sono dos 

utentes, foi organizada na FM uma semana dedicada ao tema. Esta consistiu na colocação 

de elementos decorativos e informativos na zona de atendimento (Anexo 21), realização de 

um inquérito aos utentes (Anexo 22) e elaboração de um guia do sono (Anexo 23). Com o 

inquérito realizado, pretendeu-se identificar as queixas e sintomas de insónia mais 

frequentes na população, relacionando-os com fatores como o género, idade, estilo de vida, 

hábitos de sono e medicação.  

O inquérito foi efetuado aos utentes da FM que se demonstraram interessados e no 

fim da sua realização foi-lhes entregue um guia do sono. O guia consiste num breve 

esclarecimentos acerca do mecanismo do ciclo de sono juntamente com boas práticas de 

higiene do sono, de forma a promover hábitos saudáveis. Com este guia pretendi adotar 

uma estratégia cognitivo-comportamental de forma a ajudar os utentes a desenvolverem 

ideias mais realistas e menos perturbadoras dos seus problemas de sono. 

Durante esta semana foram obtidas e analisadas 82 respostas, encontrando-se os 

resultados tratados no Anexo 24.  

 Caraterização da amostra 

Dos 82 utentes inquiridos, 61% correspondiam ao género feminino e 39% ao 

masculino. O grupo etário mais prevalente corresponde ao de mais de 65 anos, seguido 

dos 18 aos 29 anos. 

 Hábitos de sono 

A maioria dos inquiridos dorme, em média, 7 horas por noite. Mais de 50% dos 

utentes possuem horários de sono regulares, deitando-se e acordando à mesma hora e a 

maioria não tem o hábito de realizar sestas durante o dia. Estes dados encontram-se em 

concordância com outros estudos [60]. Cerca de 44% dos utentes realiza exercício físico 

regularmente 

Os hábitos mais comuns realizados duas horas antes de deitar são a permanência 

em frente a ecrãs (televisão, computador ou telemóvel), comer e ler. Os dois hábitos mais 

frequentes são promotores de uma má higiene do sono, podendo em parte justificar as 

queixas associadas à qualidade do sono. 

 Perturbações de sono 

Dos 82 utentes, 59 apresentam pelo menos um sintoma de insónia, o que representa 

cerca de 72% da amostra. O grupo mais afetado por perturbações de sono corresponde ao 

género feminino (cerca de 70%) e a prevalência destes sintomas aumenta com o aumento 
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da idade. As queixas mais frequentes são “acordar durante a noite” ou “dificuldade em 

adormecer”. Relacionando a presença de sintomas de insónia com diversas condições 

médicas, observa-se uma forte relação entre a presença de perturbações de sono com 

asma, depressão, doenças da tiroide e dor crónica.  

 Tratamento de insónias 

Relativamente ao tratamento farmacológico da insónia 34% dos utentes referem 

tomar medicação para dormir. Os fármacos mais utilizados foram o Alprazolam, Trazodona 

e Lorazepam.  

De acordo com as Normas de Orientação Terapêutica, dos fármacos relatados, 

apenas o Bromazepam, Lorazepam, Triazolam, Melatonina e Zolpidem estão indicados 

como primeira linha no tratamento de insónia. Alguns dos fármacos usados estão indicados 

no tratamento de ansiedade, no entanto podem ter efeitos benéficos no tratamento da 

insónia quando esta se encontra associada a agitação física e psíquica. 

 

Tema 3 – Organização e gestão farmacêutica 

1. Enquadramento geral 

Nos dias de hoje, na farmácia comunitária, cruzam-se diariamente dois propósitos 

distintos mas indissociáveis. Por um lado a farmácia é por excelência o espaço de saúde 

que garante a oferta de cuidados de saúde primários, contudo não deixa de ser uma 

entidade comercial, financeiramente sustentável. Assim os mecanismos de gestão e 

organização da farmácia garantem o sucesso destas duas componentes, viabilizando a 

atividade profissional. 

Ao longo do meu estágio fui desenvolvendo atividades distintas com vista à 

promoção de qualidade e eficiência nas atividades realizadas na farmácia. Desenvolvi 

também algumas campanhas publicitárias e atividades sazonais de forma a reter a atenção 

dos utentes e satisfazer a sua experiência na Farmácia (Anexo 25). 

2. Trabalhos realizados 

2.1. Evolução de vendas  

De forma a avaliar a eficiência do merchandising das diferentes secções de produtos 

especializados expostos nos lineares da FM foi elaborado um estudo acerca da sua 

evolução de vendas de janeiro a abril de 2018.  

Após identificação da localização por linear de cada secção de produtos obteve-se, 

através do SI, o valor total de PVP e de custos, por secção, nesse período. Através destes 

valores calculou-se a percentagem de lucro de cada grupo de produtos (Anexo 26). 
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2.2. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

O RGPD relativo à gestão, tratamento e proteção de dados pessoais de forma lícita 

tem em vista a implementação de novas regras e obrigações às farmácias de forma a 

garantir a privacidade dos utentes. Este entrou em vigor em 2016 sendo aplicável a partir 

de dia 25 de Maio de 2018. Deste modo, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) 

elaborou um conjunto de documentos que visam a especificação da aplicação deste 

regulamento, devendo ser validados e adaptados a cada farmácia. 

Foi-me assim atribuída a função de elaborar um arquivo físico contendo todos os 

documentos obrigatórios relativos ao RGPD, assim como validá-los e preenche-los de 

acordo com a realidade da FM. Os documentos incluídos no dossier consistem num Código 

de Conduta e Política de Privacidade da FM, um registo de atividades de tratamento dos 

dados e respetivos responsáveis pela monitorização de cada atividade e análises de 

impacto na privacidade relativas a cada atividade (Privacy Impact Assessment; PIA). São 

também arquivados neste dossier consentimentos assinados pelos utentes que permitem 

o registo de dados pessoais na ficha de cliente na farmácia. 

2.3. Excelência no atendimento 

A qualidade do atendimento e relação com os utentes são fatores de grande 

relevância e importância na FM. Deste modo, foi-me sugerido a realização de uma pequena 

formação sobre excelência no atendimento, de forma a salientar pontos-chave para uma 

comunicação eficaz ao balcão. Realizei então uma apresentação para toda a equipa (Anexo 

27), na qual abortei aspetos relacionados com uma boa comunicação como organização 

do atendimento, abordagem a diferentes tipos de utentes e gestão de reclamações. Realizei 

ainda atividades interativas, em que cada elemento fez uma avaliação sobre as suas 

capacidades de ouvintes e uma auto-reflexão dos seus pontos fortes e fracos no 

atendimento.  
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Considerações Finais 

O estágio profissionalizante representou o meu primeiro contacto direto com a 

realidade da farmácia comunitária, permitindo-me adquirir conhecimentos e competências 

para o meu futuro profissional. Durante o mesmo desenvolvi dois projetos principais, 

centrados nos cuidados farmacêuticos, através de medidas de educação para a saúde e 

alguns trabalhos de organização e gestão farmacêutica. 

A elevada prevalência da obesidade infantil a nível mundial e a importância de 

medidas interventivas para a combater e prevenir despertaram o meu interesse para a 

realização de uma ação de formação para crianças. Considero que esta atividade permitiu 

a aproximação da Farmácia à comunidade envolvente, demonstrando o seu papel ativo na 

saúde pública, independentemente da faixa etária. 

Durante a fase de atendimento ao público, ao longo do estágio, deparei-me com 

uma elevada frequência de queixas relacionadas com distúrbios de sono e de prescrições 

de medicamentos para os mesmos. Por considerar que o utente em geral possui pouca 

informação acerca da desordem, desrespeitando muitas das medidas de higiene de sono 

decidi abordar esta temática. Na minha opinião o estudo realizado foi vantajoso para todas 

as partes envolventes. Para mim, como futura farmacêutica, permitiu-me aperfeiçoar os 

conhecimentos na área para um melhor aconselhamento e intervenção na mesma; para o 

utente, através da partilha de informação para o auxílio da gestão da desordem e para a 

Farmácia reforçando o seu compromisso na promoção de saúde e qualidade de vida. 

Revendo os quatro meses de estágio posso assumir que foi uma excelente 

oportunidade na qual cresci e aprendi muito, tendo sempre o apoio de toda a equipa da 

Farmácia juntamente com a simpatia e imprevisibilidade dos utentes. Senti que os projetos 

desenvolvidos tiveram um impacto positivo nos grupos alvo, deixando-me uma sensação 

de realização e valorização. 

Concluídos os cinco anos de curso, deixo a Casa de Farmácia com uma formação 

completa e consolidada e com múltiplas competências que decerto aplicarei nos desafios 

que se avizinham. 

 

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.”  

Aristóteles  
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Anexos 

Anexo 1 – Estrutura exterior da Farmácia Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2 – Estrutura interna da Farmácia Maia e respetiva legenda. 

 

 

 A – Injetáveis e soluções 

 M01-M06 – Armazém principal 

 M07 – Pomadas, cremes e colírios 

 G01-G09 – Gavetas 

 B01-B04 – Balcões de atendimento 

 P – Produtos em promoção 
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Anexo 3 – Zona de dispensa de medicamentos e balcões de atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Gabinete de atendimento personalizado. 
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Anexo 5 – Armários de armazenamento de medicamentos (1), soluções (2), colírios, 

pomadas e cremes (3).  

 

  

1 2 
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Anexo 6 – Layout dos armários do armazém e gavetas da zona de atendimento. 

 

A 

Injetáveis e seringas 

Soluções (A-Z)  

Algodão, cotonetes, toalhitas 

Kits troca seringas 

 

M01 M02 M03 M04 M05 M06 

Saquetas A- Saquetas Saquetas Supositórios Chás Psicotrópicos 

MNSRM Vitaminas Vitaminas Vaginais Protocolo Reservas 

A C F M   

Al – Bi Cr-Da G/H/I Mo/N 
  

Bi – Ca D In/J/K/L O/Pe 
 

Pílulas 

C E L Pra/Ra 
 

Pílulas 

A Bi/Ca F Lo/M 
 

 

Alprazolam Ci G/Il Met/Mi 
 

 

AM D I/La Mo/N 
 

Sinv./Ta 

At/B E Le/Li O 
  

Xaropes Xaropes Xaropes Xaropes Xaropes Xaropes 

M07 

Pomadas/Cremes 

Colírios 

G01 G02 G03 G04 

Soros 

Termómetros 

Geis de higiene 
íntima 

Paracetamol Cremes de próteses 
dentárias 

Acessórios para 
bebés 

Testes de gravidez 

 

Ácido 
acetilsalicilico 

Pastas dentífricas 

Pensos para calos Menopausa Ibuprofeno 

 

Colutórios 

Ortopedia Pediculose Uso dentário Escovas dentífricas 

G05 G06 G07 G08 G09 

Antigripais Suplementos - Preservativos Cosmética 

Pastilhas 
para 

garganta 

Ligaduras e 
esparadrapos 

Gazes Herpes labial 

Batons labiais 

Cremes de mãos 

Cosmética 

Tampões 
auriculares, 
sabonetes 

Material de 
penso 

Neutralizadores 
de acidez 
gástrica 

Desodorizantes Cosmética 

- Luvas, 
máscaras 

Antieméticos, 
probióticos  

- - 
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Anexo 7 – Ficha de cliente da Farmácia no programa SPharm®. 

 

  

Número de cliente 

Medicação já dispensada, 

quantidade e data de 

aviamento 

Vendas Suspensas 
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Anexo 8 – Ficha de artigo do programa SPharm®. 

  

Localização do artigo 

na gaveta G05/03 
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Anexo 9 – Curvas de Índice de Massa Corporal para raparigas e rapazes (2- 20 anos) [30].  
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Anexo 10 – Modelo ecológico dos fatores determinantes no excesso de peso na criança 

(Adaptado de [35]). 
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Anexo 11 – Hábitos alimentares de crianças portuguesas dos 6 aos 8 anos e evolução do 

seu consumo de fruta (Adaptado de [33, 34]). 
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Anexo 12 – Principais estratégias de prevenção de obesidade infantil. 

 

COMPORTAMENTAIS 

(PAIS) 

 Não utilizar comida como recompensa 

 Oferecer várias opções saudáveis de forma à criança tomar a decisão 

 Evitar ter alimentos indesejáveis disponíveis em casa 

 Serem um modelo de hábitos saudáveis 

PADRÕES 

ALIMENTARES 

 Adotar alimentação saudável seguindo os princípios da roda dos 

alimentos 

 Reduzir ingestão calórica, evitando alimentos com teor de açúcar ou 

gordura elevados 

 Introduzir pequenas alterações gradualmente 

ATIVIDADE FÍSICA  Limitar tempo despendido a ver televisão ou jogar computador 

 Incentivar cerca de 30 minutos de exercício físico diário 

 Escolher atividades físicas do gosto da criança e compatíveis com o 

seu dia-a-dia 

 Incentivar ir a pé para a escola (por exemplo) e atividades ao ar livre 

 

 Anexo 13 – Algoritmo de identificação e tratamento do excesso de peso em crianças e 

adolescentes (Adaptado de [45]). 

  
Percentil do IMC < 85% 

≤ 85% e > 90% 

≥ 90% 

Reforço dos 

comportamentos 

saudáveis 

Iniciar programa de 

manutenção de peso 

(Redução gradual do IMC 

à medida que altura 

aumenta) 

 

Iniciar programa de 

perda de peso 

- Restrição calórica 

- Aumento atividade física 

- Redução de comportamentos 

sedentários 

Definir intervenção envolvendo a 

família e recorrer a nutricionistas, 

recursos escolares ou da 

comunidade quando necessário 

Monitorização 

periódica do IMC 
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Anexo 14 – Sessão sobre alimentação saudável ao ATL do Bom Sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 – Powerpoint da apresentação realizada ao ATL do Bom Sucesso. 
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Anexo 16 – Projeto sobre higiene oral. 

 

 

 

 

Anexo 17 – Divulgação pelo facebook da UFLOM das atividades desenvolvidas. 
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Anexo 18 – Processo fisiológico de libertação de melatonina. 
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Anexo 19 – Medidas de higiene do sono (Adaptado de [58]). 

 

Evitar fazer sestas durante o dia Promove horários de sono desregulados, 
reduzindo a pressão de sono acumulada 
durante o dia. Dificulta atingir o limiar de sono 
e atrasa o início de sono.  

Garantir um ambiente calmo e 
confortável no quarto 

A cama deve ser confortável, a temperatura 
deve ser amena, e o local não deverá ter luz 
ou ruído. 

Evitar ir para a cama sem se ter sono Deitar-se sem se sentir sonolento pode levar a 
sintomas e frustração e ansiedade, 
dificultando ainda mais o início do sono. Assim 
a cama deve apenas ser associada ao ato de 
dormir e não a ansiedade. 

Evitar consumo de cafeína, álcool ou 
tabaco de noite 

A cafeína e nicotina são compostos 
estimulantes podendo retardar o início do sono 
e prejudicar a sua qualidade. O álcool, apesar 
de poder induzir sonolência leva a despertares 
frequentes durante a noite.  

Fazer exercício físico regular, mas 
evitá-lo de noite 

A prática de exercício físico muito próximo da 
hora de dormir funciona como um estímulo 
excitante que dificulta o início do sono. 

Evitar passar tempo em frente a ecrãs 
antes de dormir 

A luminosidade induzida pelos ecrãs 
corresponde a um estímulo de luz, reduzindo 
a produção de melatonina. 

Evitar ter relógios visualmente 
acessíveis no quarto 

Olhar para o relógio antes de adormecer ou 
durante os despertares noturnos pode induzir 
frustração por se estar acordado. 
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Anexo 20 – Fármacos usados no tratamento da insónia [61-65]. 

 Fármaco Mecanismo de Ação Efeitos Adversos Indicações 

B
e

n
z
o

d
ia

z
e
p

in
a

s
 (

B
Z

D
) 

 

Ação Curta 
Brotizolam, 
Loprazolam, 
Triazolam  
 
Ação 
Intermédia 
Estazolam 
Lorazepam, 
Temazepam  
 
Ação Longa  

Flurazepam  

 

Abertura do canal de cloro por 
ligação às subunidades α do 
recetor GABAA. Levam à 
depressão da atividade 
cerebral, que se traduz em 
efeitos sedativos, ansiolíticos, 
relaxantes musculares ou 
anticonvulsivantes consoante a 
afinidade para cada 
subunidade α. 

 

Sonolência, 
descoordenação 
motora, alteração da 
memória a curto prazo, 
confusão, vertigens, 
alterações 
gastrointestinais, 
visuais e 
cardiovasculares e 
depressão respiratória. 
Potencial de indução de 
dependência e 
tolerância. 

 

 

 

 

 

 

Devem ser usados 
na dose 

mínima efetiva e 
durante 

curtos períodos de 
tempo 

(≤4 semanas). 

 

 

A
g

o
n

is
ta

s
 N

ã
o

 

B
e

n
z
o

d
ia

z
e
p

ín
ic

o
s
 

 

 

 

 

Zolpidem 

 

 

 

Modificações estruturais nas 
BZD que resultam numa ação 
seletiva na subunidade α1 do 
recetor ácido γ- aminobutírico 
(GABA) . 

 

Semelhantes às BZD, 
mas por possuírem 
menor duração de ação 
têm uma menor indução 
de sintomas de 
abstinência, tolerância, 
dependência ou efeito 
rebound. 

A
n

ti
d

e
p

re
s
s
iv

o
s
 

 

 

Amitriptilina 

Trazodona 

Mirtazapina 

 

Indução e continuidade do 
sono devido à ação 
anticolinérgica ou anti-
histamínica. 

 
Xerostomia, 
obstipação, retenção 
urinária, visão turva, 
diminuição da 
capacidade cognitiva, 
aumento do apetite 
 

 

Tratamento da 
insónia secundária 
associada à 
depressão 

A
n

ti
-

H
is

ta
m

ín
ic

o
s
 

 

 

Doxilamina 

Hidroxizina 

Difenidramina 

 

Antagonistas do recetor H1 da 
histamina, de primeira geração, 
reduzem o tempo de latência 
de sono, induzindo sono. 

 
Cefaleias, tonturas, 
diminuição da 
capacidade de 
condução de máquinas 
e redução da função 
cognitiva 

 

Dificuldade 
temporária em 
adormecer 
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A
g

o
n

is
ta

s
 R

e
c
e

p
to

re
s
 

d
e
 M

e
la

to
n

in
a
 

 

 

 

 

Melatonina 

 

Hormona natural associada ao 
controlo do ritmo circadiano e 
regulação do sono.  

 

Seguros quando 
usados a curto prazo. 

 

Tratamento a 
curto prazo da 
insónia primária 
caracterizada por 
sono de má 
qualidade em 
doentes com 
idade igual ou 
superior a 55 
anos. 

M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s
 

à
 b

a
s

e
 d

e
 

p
la

n
ta

s
 

 

 

 

Valeriana 

 

 

Propriedades sedativo-
hipnóticas devido ao aumento 
da concentração de GABA. 

 A sua eficácia não 
se 
encontra 
comprovada 
devido à pouca 
existência de 
ensaios clínicos 
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Anexo 21 – Decoração da farmácia dedicada à “Semana do Sono”. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

 

- 65 - 
Joana Picado Madalena Santos 

Anexo 22 – Inquérito sobre qualidade do sono e insónias. 
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Anexo 23 – Guia do Sono. 
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Anexo 24 – Gráficos das respostas aos inquéritos realizados.  
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Condição  n n % 

Ansiedade 20 19 95,0 

Apneia 7 6 85,7 

Asma 7 7 100 

Depressão 6 6 100 
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Anexo 25 – Atividades publicitárias e dinâmicas realizadas na Farmácia Maia. 
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Anexo 26 – Análise de evolução de vendas dos produtos expostos nos lineares. 

 

Por questões de confidencialidade os valores encontram-se em unidades referentes a um 

valor base. 

 

 

Linear de  a  Grupo artigo PVP PVP s/ IVA Custo % Lucro  

L01 1 3 
Vichy 

maquilhagem 65 53 36 17 

L01 4 8 Vichy cosmética 181 148 111 37 

L02 1 3 Queda cabelo 124 101 71 30 

L02 4 4 Vichy homem 39 31 20 11 

L02 5 8 Vichy Dercos  30 24 16 8 

L03 1 3 Easyslim dieta 54 44 31 13 

L03 4 5 Phyto  28 23 18 4 

L03 6 8 Neutrogena 32 26 17 9 

L04 1 8 La Roche Posay 214 174 132 42 

L05 1 6 Lierác 59 48 32 16 

L06 1 1 ATL 86 70 45 24 

L06 2 3 Voltaren 293 276 156 120 

L06 4 4 Daflon 319 301 221 79 

L06 6 6 Indução sono 78 63 32 31 

L07 1 1 Vit. C 45 36 11 25 

L07 2 6 Suplementos 279 227 99 127 

L08 1 1 Congestão nasal 193 157 106 51 

L08 2 3 Antigripais 458 432 234 197 

L08 4 5 Anti-tússicos 365 344 161 183 

L08 6 6 Rhinomer 98 92 54 38 

L09 1 2 Homeopáticos 126 103 68 34 

L09 3 3 Gástrico 52 49 28 21 

L09 4 5 Intestinal 282 266 158 108 

L09 6 6 Absorvit detox 7 6 2 4 

L10 1 1 Próteses dentárias 117 95 63 32 

L10 2 5 Hig. oral 163 132 84 48 

L10 6 6 Tabagismo 226 213 143 71 

L11 1 2 Oftálmico 123 116 65 51 

L11 3 4 Antifúngicos 24 19 12 8 

L11 5 5 Meias 12 10 6 4 

L11 6 6 Tensiómetro 33 27 14 12 

L12 1 4 Higiene intima 110 89 53 37 

L12 5 6 Bebé 64 52 35 17 

L13 1 6 Uriage 144 117 78 39 
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Anexo 27 – Apresentação sobre excelência no atendimento realizada à equipa da FM. 
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Resumo 

No contexto de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é possível 

realizar parte do Estágio Profissionalizante na área de Farmácia Hospitalar, sendo que para tal 

escolhemos o Centro Hospitalar do Porto - Hospital Santo António. 

Este estágio decorreu de 15 de janeiro a 2 de março, sob a orientação da Dr.ª Teresa 

Almeida, com a finalidade de compreender as funções e responsabilidades do Farmacêutico no 

contexto hospitalar.  

Por ser o primeiro contato com a vertente prática da profissão, o estágio profissionalizante 

funciona como elo de ligação entre a vida de estudante e a de um profissional, permitindo 

desenvolver diversas competências técnicas que compõem o ato Farmacêutico.   

Durante o estágio tivemos a oportunidade de acompanhar e participar nas atividades dos 

vários setores dos Serviços Farmacêuticos. Devido ao número de estagiários durante o mesmo 

período de tempo, formámos grupos que, rotativamente, passaram uma semana em cada setor. 

Este relatório está dividido em capítulos, que correspondem (para além do capítulo da 

introdução) aos setores em que estivemos envolvidos nos Serviços Farmacêuticos: Armazém dos 

Produtos Farmacêuticos, Farmacotecnia, Sistemas de Distribuição de Medicamentos, Ensaios 

Clínicos e Cuidados Farmacêuticos. Em cada capítulo ou subcapítulo é apresentado o 

funcionamento geral de cada setor, as suas instalações e as atividades por nós desenvolvidas, 

sempre que aplicável.  
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1. Introdução 

1.1. Centro Hospitalar do Porto 

 O Centro Hospitalar do Porto (CHP) integra diferentes unidades tais como, o Hospital de 

Santo António (HSA), sendo esta uma unidade geral universitária, o Hospital Joaquim Urbano (HJU) 

especializado em doenças infetocontagiosas, o Hospital Maria Pia (HMP) relativo a crianças, a 

Maternidade Júlio Dinis (MJD) e, ainda, o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães (CGMJM). 

A junção das valências, especialidades pediátricas e da mulher do HSA, do HMP e da MJD levou à 

constituição do Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), sendo esta uma unidade do CHP [1,2]. 

 O CHP tem como missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e 

de referência, a valorização do ensino pré e pós-graduado e da formação profissional e, por fim, a 

dinamização e incentivo à investigação e desenvolvimento científico na área da saúde. Assim, a 

valorização do ensino e da formação profissional leva a que haja uma participação do CHP na 

formação de profissionais de saúde [2,3]. 

1.1.1. Serviços Farmacêuticos 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) integram os serviços de suporte à prestação de cuidados 

de saúde, sendo constituídos por uma equipa multidisciplinar que tem como principais objetivos a 

garantia da satisfação de todas as necessidades na área do medicamento e da segurança, eficácia 

e qualidade em todo o circuito do medicamento (CdM) e o compromisso de formação e investigação 

[3,4]. A equipa é constituída por 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSS), 28 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 15 Assistentes Operacionais (AOP) e 

três Assistentes Técnicos (AT), estando a direção a cargo da Drª. Patrocínia Rocha (Anexo 1) [4].  

 Os SF localizam-se na sua maioria no piso zero do edifício neoclássico do HSA, à exceção 

da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), estando esta localizada no piso 1 do Edifício Dr. Luís 

de Carvalho, junto do Hospital de Dia e do local de tratamento dos doentes que realizam 

quimioterapia. Os SF encontram-se divididos em diversos setores, cada um com um Farmacêutico 

responsável, de acordo com a Figura 1 (página seguinte). A organização destes setores funciona 

segundo um sistema de rotatividade por parte de toda a equipa dos SF. 

O HSA encontra-se acreditado pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), uma 

entidade inglesa que se dedica a acreditar hospitais ao nível da qualidade em saúde. Dentro do 

hospital, nove serviços apresentam certificação ISO (International Organization for Standardization), 

nomeadamente os SF [5]. Nos Anexos 2 e 3 encontram-se, respetivamente, os documentos que 

comprovam esta acreditação e certificação.  

 Há também a integração de Farmacêuticos em diferentes comissões técnicas como a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de 

Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA) e Comissão de Farmacovigilância. 

A CFT é constituída por seis membros, três Médicos e três Farmacêuticos, sendo que lhe competem 

diferentes atividades. Os primeiros atuam como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de 

ação médica e os Farmacêuticos elaboram as adendas privativas de aditamento ou de exclusão ao 

formulário e ao manual de farmácia e, também, velam pelo cumprimento do formulário e das suas 

adendas, entre outros [3]. A CES tem como objetivo principal abranger os aspetos fundamentais 
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dos problemas éticos de um hospital com atividade assistencial, ensino universitário e investigação 

[6]. A CCIRA integra uma equipa da qual faz parte um Farmacêutico e tem como principal objetivo 

prevenir, detetar e controlar as infeções nos estabelecimentos de saúde [3,7]. Por fim, a Comissão 

de Farmacovigilância é a responsável pelo envio de notificações de reações adversas que ocorram 

com o uso do medicamento [8]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Organização do estágio  

 A primeira semana de estágio foi preenchida por apresentações dos diversos setores dos 

SF, pelos respetivos responsáveis. No primeiro dia, foi-nos apresentada uma visão geral do papel 

e funcionamento dos SF do CHP pela Diretora de Serviço, a Dr.ª Patrocínia Rocha; na terça-feira 

seguinte, foi-nos apresentado o setor da Farmacotecnia pela Dr.ª Alexandra Magalhães; na quarta-

feira, a Dr.ª Cristina Soares levou-nos a conhecer a UFO e a Dr.ª Paulina Aguiar a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA); por fim, na quinta-feira, a Dr.ª Teresa Cunha deu-nos a conhecer 

a Distribuição Individual em Dose Diária Unitária (DIDDU) e a Dr.ª Teresa Almeida apresentou-nos 

a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC).  

Devido ao facto de sermos cinco elementos a estagiar em simultâneo, fomos divididos em 

três grupos de dois elementos, em conjunto com uma estagiária em regime voluntário. Cada grupo 

foi, então, distribuído pelas diversas unidades dos SF ao longo do estágio, segundo o descrito no 

Anexo 4. No caso de colocação na produção, um dos elementos ia para a UFO e o outro para a 

produção de estéreis, não-estéreis e nutrição parentérica (NP) e na semana seguinte trocavam. Na 

segunda-feira de cada semana procedíamos à leitura das matrizes do processo, instruções de 

trabalho e, caso aplicável, alguma legislação adicional ou outro tipo de bibliografia necessária com 

vista à preparação preliminar para o setor onde estávamos colocados nessa semana. Nos restantes 

dias da semana eramos integrados no setor observando os TSS a realizarem as suas funções e, 

posteriormente, participando em certas atividades, sempre com supervisão, de modo a consolidar 

os conhecimentos adquiridos com a prática.  

Figura 1 - Esquema representativo dos setores dos Serviços Farmacêuticos e dos respetivos responsáveis. 
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2. Armazém dos Produtos Farmacêuticos 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) 1001 é o armazém central de medicamentos 

e de outros produtos farmacêuticos. É neste setor que é iniciado o processo de requisição dos 

medicamentos, tendo como objetivo “assegurar a aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e consumíveis em quantidade, qualidade e no prazo solicitado pelos SF” [9].  

O TSDT ou o TSS ficam responsáveis pela validação das requisições na receção: 

comparação da mercadoria entregue com a faturada, verificação do lote e do prazo de validade (PV) 

dos medicamentos, conferência dos medicamentos hemoderivados e, também, receção de 

matérias-primas. Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se sob a supervisão do 

Farmacêutico responsável, sendo que são armazenados em sala fechada, própria para o efeito e 

com acesso condicionado (Anexo 5). 

Os quantitativos de reposição de stock no APF são determinados pelos kanbans (Anexo 6), 

cartões de identificação do medicamento/produto farmacêutico. Contêm o código do produto, o 

código de barras, a sua designação, a quantidade a encomendar, o ponto de encomenda, a 

localização no APF e, ainda, algumas observações. Este cartão é retirado quando se atinge o 

quantitativo de reposição de stock no APF indicando, assim, a necessidade de reposição do 

respetivo produto [10, 11]. Os pontos de encomenda e quantidades a encomendar são 

condicionados pela avaliação dos consumos do sistema informático GHAF (Gestão Hospitalar do 

Armazém Farmacêutico) [12]. A cor do kanban varia com o produto, de acordo com a Tabela 1 [10]: 

 

Tabela 1 – Variação da cor do kanban consoante o produto. 

Kanban azul Produtos antisséticos 

Kanban azul-claro Soros 

Kanban roxo Nutrição 

Kanban bordeaux Geral 

Kanban vermelho Estupefacientes 

Kanban cinzento Produtos de contraste de R/X 

 

 É neste setor que se realiza a receção qualitativa e quantitativa dos produtos, a gestão das 

entradas e transferências de armazém, o armazenamento dos produtos, a atualização dos stocks, 

a monitorização das existências reais e stock informático, a identificação das necessidades de 

aquisição e comunicação ao Serviço de Aprovisionamento, a introdução de novos produtos, a 

reavaliação dos níveis de stock e, ainda, a gestão do PV dos produtos e inutilizações [13]. 

No APF é utilizada a metodologia de armazenamento FEFO (First Expired, First Out), de 

acordo com as instruções presentes no Anexo 7. 

2.1. Instalações 

O APF do CHP está dividido em duas unidades, sendo que a primeira é composta por 

estantes para armazenamento dos medicamentos à temperatura ambiente. Estes estão 

organizados de acordo com o disposto no Anexo 8. Os produtos estão assim divididos pelas 

categorias: nutrição, antídotos, produtos de contraste de R/X e geral, sendo que dentro de cada 
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categoria os medicamentos são organizados por ordem alfabética. Para medicamentos que 

necessitam de armazenamento a temperaturas entre 2-8ºC existe uma câmara frigorífica, em sala 

separada, a qual contém também estantes para armazenamento dos medicamentos, os quais são 

armazenados do mesmo modo. Esta unidade contém, ainda, quatro mesas de trabalho para os 

TSDT e uma para o TSS destacados para o APF. A segunda unidade do armazém, em local 

separado, tem como propósito o armazenamento de soluções de grande volume, como por exemplo, 

soros ou produtos de nutrição. 

A receção do APF encontra-se anexa a este e é o local de entrada das encomendas e saída 

de devoluções e empréstimos. Esta zona está dividida em várias áreas: uma área para colocação 

de medicamentos de frio que têm prioridade na verificação, de modo a serem prontamente 

armazenados; uma área de produtos que têm como destino a UFA, os quais seguem diretamente 

para a mesma após verificação pelo TSDT; uma área de produtos citotóxicos (CTX) que seguem 

prontamente para o armazém da UFO, também após verificação pelo TSDT; e, por fim, uma outra 

área para os restantes produtos a serem armazenados no APF. 

2.2. Atividades desenvolvidas 

Durante a nossa passagem pelo APF, foi-nos possível acompanhar todo o funcionamento 

do mesmo desde o processo de receção, até à sua distribuição pelos vários serviços clínicos do 

hospital. Foi permitido acompanhar a elaboração da lista comum pelo programa informático GHAF, 

que corresponde à lista dos produtos que atingiram o seu ponto de encomenda pelo sistema de 

kanbans, colocados em local apropriado. Procedemos também à reposição de stocks de 

hemoderivados destinados às urgências, repondo quantitativamente os produtos que foram gastos, 

à verificação de quantidades e lotes de encomendas rececionadas e à confirmação do stock 

informático através do GHAF.  
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3. Farmacotecnia 

 Os SF dispõem de um sector de produção de medicamentos com o intuito de colmatar 

desvantagens económicas relacionadas com a aquisição dos mesmos ou necessidades de doses 

inexistentes no mercado. Deste modo, os manipulados que se produzem atualmente constituem 

preparações estéreis, NP, não estéreis e CTX [8]. De forma a garantir a exigência de produção de 

formas farmacêuticas (FF) seguras e eficazes, é necessário o cumprimento das Boas Práticas de 

Fabrico de Medicamentos Manipulados [14]. Assim, são necessários espaços e equipamentos 

adequados tendo em conta o nível de exigência de cada preparação e um sistema de procedimentos 

que garantam não só a qualidade na preparação das FF, mas também a proteção do operador no 

caso da manipulação de CTX [15]. 

3.1. Produção de medicamentos estéreis 

 O fabrico de medicamentos estéreis deve ser realizado em áreas limpas e em ambiente 

assético, de modo a garantir a estabilidade físico-química e microbiológica. As instalações são 

compostas por uma sala negra para higienização do pessoal, uma sala cinza para fardamento (fato 

de bloco, máscara, touca, luvas e protetores de calçado) e uma sala branca para a produção do 

medicamento, sendo que estas salas apresentam pressões crescentes e as condições necessárias 

à realização da técnica assética (Anexo 9, 10). A sala de preparação possui uma janela de duas 

portas (o transfer que permite a entrada e saída de material), apresentando, também, ar 

condicionado e filtrado a pressão positiva e uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) (Anexo 10) 

[8]. 

 A preparação de medicamentos estéreis no CHP inclui: bolsas de NP (produção ou 

aditivação), fracionamento de medicamentos, produção de intravítreos, colírios, medicamentos para 

Ensaios Clínicos (EC), entre outros, e, ainda, produção de CTX (manipulados na UFO). 

3.1.1. Processo de preparação de medicamentos estéreis propriamente ditos  

 Nesta área, o principal objetivo é “assegurar a disponibilidade de medicamentos estéreis ao 

menor custo, nas condições e prazos acordados com o cliente”. Estes são fornecidos ao Setor de 

Distribuição, quer para a DIDDU, quer para reposição de stocks (morfinas, colírios fortificados ou 

cefuroximas injetáveis intraoculares), ou são cedidos a clientes externos [16].  

 Diariamente, são revistos os stocks via kanban e são aceites pedidos de preparação até às 

12 horas desse dia, através do GHAF ou via manual. Após validação dos pedidos, o Farmacêutico 

emite uma Ordem de Preparação (OP) informática e respetivos rótulos, conferindo as doses e 

volumes prescritos, os cálculos efetuados pelo sistema, as incompatibilidades e a estabilidade do 

produto (Anexo 11) [16]. A esta OP e respetivos rótulos é, ainda, fornecido um lote de produção de 

acordo com um sistema de produção interno (Anexo 12) [17]. 

 No início da sessão de trabalho, o Farmacêutico e o TSDT procedem à sua higienização e 

equipamento nas salas negra e cinza, garantindo a proteção da preparação em termos 

microbiológicos e de qualidade do ar dentro da sala branca. É da responsabilidade do TSDT o 

controlo diário das pressões das salas e a limpeza da CFLv, tanto no início como no fim de cada 

sessão de trabalho. Ao AOP compete a limpeza da sala branca e do exterior da CFLv no final do 

dia de trabalho [18].  
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As respetivas OP são colocadas no transfer servindo de auxílio à produção do 

medicamento, fornecendo informação sobre o material a usar, acondicionamento e técnica de 

preparação. Após produção, é da responsabilidade do Farmacêutico Supervisor executar a 

verificação do produto acabado através dos ensaios: organolético I (incolor a amarelo transparente), 

organolético II (ausência de partículas em suspensão), organolético III (ausência de ar) e controlo 

gravimétrico (o peso da preparação pode apresentar um desvio superior ou inferior de até 5% em 

relação ao valor rotulado) [19]. A evidência da conformidade é feita pelas iniciais do supervisor. 

Caso sejam identificadas não conformidades, estas devem ser registadas e deve executar-se uma 

nova preparação. O produto final é rotulado, embalado e colocado numa arca frigorifica e as OP são 

posteriormente arquivadas cronologicamente no gabinete de produção (Anexo 13). 

 No caso de pedidos de preparação de uma nova formulação, é da competência do 

Farmacêutico definir metodologias de produção com base em revisões bibliográficas, que ficam 

aprovadas após dupla verificação e validação por outro Farmacêutico [20].  

3.1.2. Processo de preparação de bolsas de nutrição parentérica 

 O setor de NP visa “preparar e disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, 

assegurando o rigoroso cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF)”. As bolsas de NP podem ser preparadas de origem (prescritas a bebés) ou aditivadas 

(prescritas a adultos), sendo estas produzidas para o serviço de Neonatologia do CMIN ou para o 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento 

Médico-Cirúrgico (CIP-IMC), UFA e Hospital de Dia [21]. 

 As prescrições chegam aos SF via GHAF ou via manual, sendo validadas pelo Farmacêutico 

após verificação dos dados do doente, data e hora de prescrição, unidade e Médico prescritor, 

composição quantitativa e qualitativa da solução I (micro e macromoléculas hidrossolúveis) e 

solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis) (Anexos 14,15) [22]. Após validação, emitem-se os 

respetivos rótulos da solução I e da solução II, que possuem um lote de produção atribuído pelo 

Farmacêutico e que se rege pelas ordens internas existentes (Anexo 16) [23]. 

 As bolsas de NP são preparadas na sala branca na CFLv, após a produção de todos os 

medicamentos estéreis. Na CFLv, o operador trabalha num circuito fechado com auxílio de filtração 

esterilizante e de uma bomba de enchimento automático acoplada a conetores, permitindo a 

medição rápida e rigorosa dos macronutrientes da solução I. Os restantes micronutrientes 

hidrossolúveis são adicionados à solução I através de uma seringa luer-look. A solução II, 

constituída por lípidos e vitaminas lipossolúveis, é preparada numa seringa ou numa bolsa, 

dependendo do volume final. No final da preparação, o Farmacêutico supervisor é responsável pela 

verificação do produto acabado através de ensaios organoléticos (I, II e III) e gravimétricos. Se tudo 

estiver conforme, procede-se à rotulagem e embalamento do produto acabado, tendo este de ser 

protegido da luz com material fotoprotetor ou papel de alumínio [24]. 

Durante o processo de produção de NP, de forma a garantir o controlo e a constituir uma 

prova do ambiente assético na CFLv, são retiradas amostras da primeira bolsa de cada turno e da 

última bolsa de cada dia, sendo estas colocadas em meio de cultura apropriado e enviadas ao 

Serviço de Microbiologia [25]. 
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3.1.3. Produção de citotóxicos 

A UFO tem como missão “assegurar a preparação e disponibilização de medicamentos CTX 

ao menor custo, nas caraterísticas e prazos acordados com o cliente, e num ambiente de segurança 

para o pessoal envolvido”. Como já referido, esta unidade localiza-se no Hospital de Dia Polivalente, 

nomeadamente, junto ao local onde é realizada a quimioterapia, garantindo uma gestão mais 

eficiente e controlada dos CTX e melhor comunicação com AOP, TSDT, Enfermeiros e Médicos 

também envolvidos no processo [26]. É um serviço Polivalente pois compreende várias unidades: 

como o Hospital de Dia da Oncologia, o da Hematologia e o da Neurologia. Daí que para além da 

preparação da quimioterapia, é na UFO que se realiza a dispensa de, por exemplo, albuminas e 

imunoglobulinas (Anexo 17). Abrange, ainda, o CICA (Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório) 

e a Neuroradiologia no que toca, respetivamente, à produção do tópico ocular de mitomicina e da 

quimioembolização (esferas contendo CTX). 

3.1.3.1. Instalações 

 A UFO encontra-se dividida em 3 zonas distintas, sendo elas a zona negra, a zona cinza e 

a zona branca (Anexo 18).  

A zona negra corresponde ao espaço exterior à zona de preparação, tendo uma pressão 

atmosférica positiva. Nesta zona encontra-se o armazém, organizado por ordem alfabética e pelo 

sistema FEFO, estando os CTX mais usados e as bombas de perfusão mais acessíveis (Anexo 19). 

Existem ainda dois computadores para assistir os Farmacêuticos durante a validação e emissão das 

OP, uma janela de dupla porta de ligação à zona branca (transfer) e um intercomunicador também 

ligado à zona branca. Faz, também, parte desta zona um gabinete onde se encontram os arquivos 

e onde se realizam funções como a dispensa de hemoderivados, a elaboração da lista de doentes 

previstos e da lista de transporte, entre outros.  

A zona cinza corresponde à antecâmara, onde é feita a higienização e mudança de roupa 

antes da entrada na zona branca, sendo a sua pressão atmosférica negativa. 

A zona branca consiste na zona de preparação de CTX, onde se encontra uma CFLv (Anexo 

20). Nesta zona, os TSDT devem usar o equipamento de proteção individual (EPI), de modo a 

garantir a sua segurança. A pressão atmosférica da zona branca é negativa [8]. 

O gradiente de pressões entre as salas é fundamental para assegurar que a direção do ar 

seja a entrada e não a saída, de modo a minimizar a contaminação ambiental e a exposição ao 

operador pelos CTX manipulados. 

3.1.3.2. Funcionamento da Unidade de Farmácia Oncológica 

 A equipa da UFO é constituída por dois Farmacêuticos e três TSDTs, um de apoio e dois 

operadores, para além do apoio dado pelos AOPs. Os Farmacêuticos estão na zona negra e os 

TSDTs na zona branca. 

 Todo o processo de preparação e disponibilização de CTX inicia-se com a prescrição 

médica. Embora atualmente a maioria das prescrições estejam em formato eletrónico, algumas 

ainda são manuais. As prescrições eletrónicas são feitas através do GHAF.  As prescrições manuais 

são feitas em formulários próprios conforme seja para doentes em ambulatório (impresso cor-de-

rosa) ou para internamento (impresso verde) (Anexos 21,22). Diariamente, o Farmacêutico elabora 
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uma lista de doentes e uma lista de transporte, obtida através do Sistema de Apoio Médico (SAM) 

e GHAF. 

Em primeiro lugar, o doente teve uma consulta da qual culminou uma prescrição médica 

com um CTX. Estas prescrições têm como base EC ou guidelines internacionais que, por sua vez, 

dão origem a protocolos internos. Após efetivar a sua sessão de tratamento no secretariado, é 

realizado um hemograma quando chega ao Hospital de Dia. Caso o hemograma seja aprovado, por 

se encontrar dentro do esperado normal, a enfermagem emite uma “luz verde” através do programa 

SAM. A partir deste momento é, então, possível a validação por parte do Farmacêutico. A “luz 

vermelha” indica que o hemograma não foi aprovado, não sendo possível a validação e a “luz 

amarela” indica que se aguarda decisão médica. Esta última cor pode dar origem a uma “luz 

vermelha”, a uma “luz verde” ou a uma redução na dose do fármaco em causa, sendo também 

comum, nestes casos, a prescrição de fatores de crescimento, como o filgastrim, para recuperação 

dos valores no hemograma. 

O Farmacêutico inicia então a validação da prescrição médica. Assim, deve verificar se a 

prescrição reúne as condições necessárias para dispensa de acordo com os Protocolos de 

Quimioterapia praticados no CHP (Anexo 23), sendo que, atualmente, já estão inseridos no GHAF 

diplomas legais, autorizações da direção clínica, do CA, CFT e CES. Existem critérios mínimos de 

aceitação como a identificação do doente, peso, altura, CTX prescritos por DCI, dose padrão do 

protocolo e ajustada ao doente, via de administração, data de realização do ciclo, serviço clínico, 

nome do prescritor e denominação do protocolo e patologia [27].  

Após validação, o Farmacêutico emite as OP. Estas são impressas normalmente na forma 

de rótulos, em duplicado (Anexo 24). Um dos rótulos contém a técnica de preparação de forma 

simplificada enquanto que o outro não, sendo que este último é o que fica visível no final da 

preparação. Caso o CTX não necessite de manipulação, cola-se o rótulo na embalagem e coloca-

se em local adequado para transporte [28].  

De seguida, o Farmacêutico prepara um tabuleiro com o fármaco a manipular devidamente 

“descartonado” (isto é, desprovido da embalagem secundária), a solução injetável para diluição e 

os rótulos, colocando este tabuleiro no transfer. Os CTX são debitados no GHAF com a indicação 

do lote e do PV de cada um. 

Já na zona branca, o TSDT de apoio confirma se o material no tabuleiro corresponde ao 

que está na OP, prepara todo o material consumível de apoio à preparação e pesa todo o material 

à exceção do fármaco a manipular. Por sua vez, o TSDT operador prepara o manipulado, usando a 

técnica assética em CFLv. No fim, a preparação é novamente pesada para controlo gravimétrico, 

protegida da luz, se necessário, acondicionada em manga termosselada e enviada pelo transfer. 

Novamente na zona negra, é feita a libertação do CTX por parte do Farmacêutico, sendo 

que este verifica se está tudo conforme o previsto com a preparação. A preparação é, então, 

colocada na caixa correspondente aos cadeirões ou camas, conforme a localização do doente e é 

transportada por AOPs ou Enfermeiros que assinam sempre a lista de transporte existente (Anexo 

25) [29]. De seguida, são os Enfermeiros os responsáveis pela administração do medicamento 

preparado ao doente, fechando assim todo o circuito.  
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Ainda na UFO podem ser preparados e disponibilizados ME que integram EC.  

3.2. Processo de preparação de medicamentos não estéreis 

 A produção de não estéreis tem como objetivo principal “preparar e disponibilizar os 

produtos selecionados pelos clientes, assegurando o rigoroso cumprimento da regulamentação e 

das BPF”. Esta preparação engloba a produção de FF sólidas (pós em papéis ou em cápsulas), 

semissólidas (pastas, cremes e pomadas) e líquidas (soluções e suspensões). As preparações são 

feitas em sala própria dotada de hotte, bancadas e armários para armazenamento de material e de 

matérias-primas (Anexo 26) [30].  

 Primeiramente, é realizado um pedido de preparação de não estéreis, podendo este pedido 

ser feito de duas formas: ou através do sistema informático GHAF, quando as preparações têm 

como destino DIDDU, UFO, UFA e CMIN; ou pelo sistema de kanbans para que haja reposição de 

stocks no APF [30]. Cabe ao Farmacêutico proceder à validação do pedido, emissão da OP e 

impressão dos respetivos rótulos que contêm o lote atribuído, sendo isto depois entregue ao TSDT 

responsável pela manipulação (Anexos 27,28). O rótulo deve conter informação como a composição 

quantitativa e qualitativa, o número do lote atribuído ao medicamento preparado, o PV (de acordo 

com as indicações da United States Pharmacopeia (USP 31 – NF26 LH795, página 777)), condições 

de conservação do medicamento, instruções especiais para a sua utilização, via de administração, 

local de preparação e identificação do Farmacêutico Diretor-Técnico (Anexo 29) [31,32].  

 Durante a preparação propriamente dita do medicamento pelo TSDT, este deve seguir a 

forma de preparação descrita na OP. No fim, é necessário proceder ao controlo de qualidade e 

verificação do produto final, sendo estes específicos para cada preparação. Contudo, para cada FF 

estão descritos genericamente alguns ensaios a realizar (Tabela 2) [33]. 

 

Tabela 2 – Formas farmacêuticas e respetivos ensaios a realizar. 

Forma Farmacêutica Ensaio 

Forma farmacêutica sólida Uniformidade de massa 

Forma farmacêutica semissólida pH 

Forma farmacêutica líquida 
Transparência 

pH 

  

 O produto acabado deve ser devidamente rotulado e armazenado em embalagem 

secundária (embalagem de plástico transparente designada manga de plástico) (Anexo 30) [34]. 

 No fim de todo o processo, faz-se o débito das matérias-primas utilizadas, tanto no sistema 

informático como em impresso próprio, arquiva-se a ordem de preparação em questão, dá-se 

entrada do medicamento não estéril e procede-se à transferência deste para o armazém de destino, 

sendo isto feito através do GHAF (Anexo 31,32). 

3.3. Processo de fracionamento de medicamentos 

Faz também parte do processo da farmacotecnia “proceder ao fracionamento e 

reembalagem de medicamentos a disponibilizar à Distribuição, assegurando o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das BPF”. Este processo corresponde à obtenção de frações de 
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determinada dose de um medicamento. Tem como objetivos permitir a utilização de doses não 

disponíveis no mercado ou o aproveitamento na íntegra de um medicamento dispendioso, sem 

prejuízo para as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação [35]. Apenas são 

fracionados medicamentos em que esteja claro no seu Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

que não se verificam riscos terapêuticos, biológicos ou físico-químicos, como consequência do 

fracionamento. Neste processo, não estão incluídos os medicamentos que apenas necessitem de 

identificação, lote e PV [36].  

Os fracionamentos são realizados em resposta a informação de reposição de stocks via 

kanban ou através de pedidos de medicamentos sem stock feitos no dia anterior, através de 

impresso próprio (Anexo 33). O Farmacêutico e o TSDT devem gerir os pedidos, incluindo os 

pedidos urgentes fora de horário normal de funcionamento e proceder à validação das requisições 

emitidas pela Distribuição, verificando a data, n.º do pedido, identificação do pedido, medicamento 

a fracionar, laboratório produtor, lote, PV e dose a preparar [37]. O procedimento e o local de 

fracionamento variam em função da FF (comprimidos, pós ou injetáveis). Após fracionamento, os 

produtos são reembalados, sendo-lhes atribuído um lote de produção segundo metodologias 

internas e, por fim, cedidos à Distribuição [38]. Tal como nos outros setores da farmacotecnia, e com 

o objetivo de controlar a qualidade do processo e do produto final, compete ao Farmacêutico realizar 

ensaios de verificação dos medicamentos fracionados. Estes incluem o controlo visual de 

caraterísticas organoléticas e o controlo do peso do produto final [39].  

Por fim, os pedidos feitos pela Distribuição são assinados pelo Farmacêutico supervisor e 

pelo Técnico que executou a preparação e arquivados em pasta própria, por ordem cronológica e 

por um período de três meses [36].  

3.4. Atividades desenvolvidas 

 Relativamente à produção de estéreis e de NP, foi-nos permitido observar, dentro da sala 

branca, todo o procedimento de produção de seringas de morfina, aditivação de bolsas para o 

Hospital de Dia e preparação de bolsas para a Neonatologia e para a UFA. Observamos, também, 

o fracionamento de alguns colírios e ampolas (hidroxocobalamina, ciclosporina, adalimumab e 

bevacizumab) e ajudamos na rotulagem e embalamento/reembalamento do produto final. 

 Na produção de medicamentos não estéreis, acompanhando o TSDT responsável, 

podemos observar e proceder à preparação de vários manipulados (Anexo 34), à rotulagem e 

armazenamento em embalagem primária e secundária adequada e, também, proceder ao registo 

de matérias-primas gastas. 

 Já na UFO, foi possível visualizar todo o processo de preparação e disponibilização dos 

CTX, desde a validação até ao transporte. Também procedemos à dispensa de hemoderivados, 

mais propriamente, de imunoglobulinas. No último dia, entrámos na zona branca para termos uma 

melhor perceção de como se prepara os CTX na CFLv. Foi também possível assistirmos a uma 

breve apresentação de representantes da Becton Dickinson, sobre sistemas fechados para 

manipulação de CTX, com o objetivo de garantir maior segurança para o operador. 
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4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

A Distribuição de Medicamentos tem vários objetivos: “garantir o cumprimento da 

prescrição, racionalizar a Distribuição dos Medicamentos, garantir a administração correta do 

medicamento, diminuir os erros relacionados com a medicação, monitorizar a terapêutica, reduzir o 

tempo dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos medicamentos e racionalizar os 

custos com a terapêutica” [8].  

Os SF do CHP compreendem três sistemas principais de Distribuição de Medicamentos 

principais, nomeadamente: Distribuição Clássica (DC), sistema de DIDDU e Distribuição de 

Medicamentos na UFA. 

O circuito de Distribuição de Medicamentos encontra-se no Anexo 35 [8]. 

4.1. Distribuição Clássica  

O objetivo da Distribuição Clássica consiste em “assegurar a distribuição de medicamentos 

e produtos Farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando 

a preservação das caraterísticas dos produtos, particularmente nas fases de acondicionamento e 

transporte” [40]. Este fornecimento de medicamentos requer um pedido de reposição do stock, em 

formato eletrónico ou manual para um determinado serviço clínico [11]. O pedido baseia-se num 

stock previamente definido entre o serviço clínico em questão e os SF. Esta distribuição pode ocorrer 

por vários mecanismos diferentes como: 

 Reposição de stock por kanbans; 

 Sistema automatizado de dispensa de medicamentos - PYXIS Medstation® (Anexo 36): 

o equipamento automaticamente sinaliza os medicamentos que atingiram o seu ponto de 

encomenda e calcula os quantitativos necessários para a sua reposição; 

 Reposição por stocks nivelados: reposição feita no local após contagem das unidades 

consumidas, obedecendo a quantitativos previamente estudados e acordados entre os 

serviços clínicos e os SF; 

 Reposição de stock por Hospital Logistic System (HLS): sistema de troca de caixas 

vazias por caixas cheias, obedecendo a quantitativos previamente estudados e acordados 

entre os serviços clínicos e SF; 

 Aviamento por Personal Digital Assistant (PDA): um PDA consiste num computador 

portátil de dimensões reduzidas, com capacidade de ligação sem fios. É utilizado sempre 

que possível [11]. 

A DC compreende quatro circuitos:  A, B, C e D. 

4.1.1. Circuito A 

O circuito A da DC engloba as seguintes unidades ou serviços: Urgência (reposição por 

stocks nivelados com débito pela aplicação informática GHAF, à exceção de anti-infeciosos e 

antídotos), área de decisão clínica da urgência, Cuidados Intensivos (PYXIS Medstation®), e, ainda, 

a reposição de stocks de internamentos [11]. 

O Farmacêutico responsável pelo APF confere a medicação aviada pelas respetivas 

requisições, por amostragem [11]. 
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4.1.2. Circuito B 

O circuito B da DC refere-se as seguintes unidades ou serviços: CMIN, UFA, Psiquiatria de 

Ligação, Pedopsiquiatria, Kastelo e, ainda, a reposição de stocks de consultas [41].  

O Farmacêutico responsável pelo APF valida as solicitações [41]. 

4.1.3. Circuito C 

O circuito C da DC compreende as seguintes tarefas: reposição do setor da DIDDU, 

reposição do Centro de Terapêutica Combinada (CTC), fornecimento dos produtos de contraste 

radiológico e, também, dispensa de antisséticos e desinfetantes para todas as unidades e serviços 

[42]. 

O Farmacêutico responsável pelo APF confere a medicação aviada pelas respetivas 

requisições, por amostragem [42]. 

4.1.4. Circuito D 

O circuito D da DC engloba as farmácias satélites do CHP:  reposição do bloco neoclássico, 

dos serviços de Otorrinolaringologia e Oftalmologia, do bloco central (PYXIS Medstation®) e, 

também, do bloco do Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA), bloco de Neurocirurgia, 

bloco de Ortopedia, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e da UFO. 

4.1.5. Atividades desenvolvidas 

 Durante a passagem pela DC, na semana em que estivemos destacados para o APF, foi 

possível prepararmos várias encomendas para diferentes unidades ou serviços como, por exemplo, 

para o CICA, CMIN, Ortopedia, UFA, entre ouros (Anexo 37). Acompanhamos a reposição dos 

equipamentos de dispensa automáticos como o PYXIS Medstation® e o BIQ nos serviços de 

Cuidados Intensivos e Urgências, respetivamente, bem como a reposição das várias unidades dos 

SF como a DIDDU, a UFA e a UFO. 

4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU tem como missão “assegurar a distribuição de medicamentos e produtos 

Farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a 

preservação das características dos produtos, durante o processo da DIDDU” [43]. Assim, a DIDDU 

surge com a necessidade de racionalizar melhor a terapêutica, nomeadamente com a redução de 

custos e desperdícios e a diminuição dos riscos de interações, pelo melhor conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico do doente. Há, portanto, a distribuição de medicação em dose individual unitária 

para um período de 24 horas, a qual só é preparada após validação por parte do Farmacêutico [8]. 

 A prescrição médica é feita de diferentes formas de acordo com o tipo de medicação que é 

pretendida: 

 Medição geral: prescrição feita de forma eletrónica no módulo de Prescrição Eletrónica do 

CdM; 

 Anti-infeciosos: prescrição feita de forma eletrónica no módulo de Prescrição Eletrónica 

do CdM, sendo a prescrição válida por 7 dias; 
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 Hemoderivados: prescrição feita em impresso próprio, o modelo nº1804 do INCM, 

indicando sempre o lote e o respetivo Certificado de Autorização de Uso do Lote (CAUL), 

sendo a prescrição válida por 24 horas (Anexo 17); 

 Material de penso: prescrição feita em impresso próprio, IM.SFAR.GER.030, sendo a 

prescrição válida por 8 dias (Anexo 38); 

 Nutrição artificial: prescrição feita de forma eletrónica no módulo de Prescrição Eletrónica 

do CdM, ou caso se trate de um doente internado em serviços clínicos sem DIDDU, a 

prescrição é feita em impresso próprio, IM.SFAR.GER.015, sendo a prescrição válida por 

10 dias (Anexo 39); 

 Antídotos: prescrição feita em impresso próprio, IM.SFAR.GER.013, ou de forma eletrónica 

no módulo de Prescrição Eletrónica do CdM (Anexo 40). 

 A validação da prescrição é feita segundo o Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), 

adendas ou deliberações da CFT, devendo ser asseguradas as políticas de utilização do 

medicamento. Devem ainda ser tidas em conta as características do doente e medicamento 

(necessidade, adequabilidade do medicamento e da posologia), bem como as condições dos 

mesmos. Caso seja necessária uma intervenção farmacêutica, esta deve ser feita através do CdM, 

podendo a medicação não ser validada até resolução do problema em causa [44]. 

A preparação da medicação é feita, para os medicamentos mais consumidos, com recurso 

a um sistema semiautomático PHARMAPICK® (Anexo 41) permitindo, assim, uma maior rapidez na 

preparação, redução dos erros e melhor racionalização dos stocks [8]. A restante medicação é 

preparada manualmente, sendo toda separada em carros correspondentes a serviços específicos e 

divididos em malas que refletem cada doente internado, devendo estas estar devidamente 

identificadas com o nome, número de processo, cama e serviço (Anexo 42). A reposição de stock 

de apoio à DIDDU é dividida em duas partes tendo em conta o consumo dos medicamentos. O 

supermercado e as células de aviamento (Anexo 43) constituem o stock avançado de medicamentos 

de maior consumo e a torre o stock avançado de medicamentos de menor consumo [45]. 

 Compete, ainda, ao Farmacêutico a realização do aviamento através da elaboração de listas 

de preparação de medicação e etiquetas identificativas do doente através do CdM, validando as 

prescrições de medicamentos que vão nos diferentes carros consoante o serviço a que se destina 

(Anexo 44); reposição do stock de estupefacientes e psicotrópicos (necessário impresso próprio, o 

modelo nº1509 da INCM – Anexo 45); validação e aviamento, após receção da prescrição médica, 

da medicação em geral, de anti-infeciosos, de hemoderivados, material de penso, nutrição artificial 

e antídotos; gestão de produtos em falta, gestão da devolução de medicamentos e produtos 

farmacêuticos; gestão de inutilizações (por danificação da embalagem, medicamentos multidose 

com embalagem aberta, armazenamento e manuseamento inadequados, medicamentos fora do 

PV); gestão de situações não planeadas (pedidos de produtos em falta); gestão da satisfação dos 

clientes e gestão das não conformidades [43,46-50].  

4.2.1. Instalações 

As instalações do serviço da DIDDU consistem em duas salas separadas por um corredor 

onde são estacionados os carros. Numa das salas, onde se encontram as células de aviamento e a 
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torre, os TSDT e AOP preparam toda a medicação necessária, após a elaboração das listas e 

etiquetas identificativas pelos Farmacêuticos, que se encontram recentemente num gabinete 

composto, até ao momento, por três computadores (Anexos 46,47). 

4.2.2. Atividades desenvolvidas 

 Neste setor, para além de acompanharmos a validação diária das prescrições médicas, 

assim como a realização das listas de preparação da medicação e etiquetas identificativas, foi-nos 

concedida a oportunidade de validar algumas prescrições, preparar a reposição dos stocks dos 

estupefacientes e o aviamento de hemoderivados, sempre sob orientação do Farmacêutico. Para 

além disto, após impressão das respetivas etiquetas, preparamos a DIDDU de alguns doentes. Foi 

possível, também, realizar duas intervenções farmacêuticas, sendo que numa a FF prescrita não 

estava disponível no hospital e na outra a dose prescrita não era a adequada tendo em conta a 

clearance de creatinina do doente em questão (Anexo 48). 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

Toda a evolução relacionada com o medicamento a nível tecnológico abriu a possibilidade 

de um significativo número de clientes realizarem os seus tratamentos em regime de ambulatório. 

Este regime acarreta várias vantagens, como a redução dos custos e complicações relacionadas 

com o internamento hospitalar e o facto de o doente continuar o tratamento em ambiente familiar. 

Como este sistema se encontra a cargo dos SF, há um maior controlo e vigilância das terapias 

instituídas. A comparticipação dos medicamentos quando dispensados pelos SF de um hospital é 

de 100% [8]. 

A missão da UFA consiste em “assegurar a distribuição de medicamentos e outros produtos 

de saúde aos clientes, incluindo os doentes do ambulatório nas quantidades, qualidades e prazos 

exigidos assegurando a preservação das caraterísticas dos mesmos” [51]. 

Para que a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório seja feita de modo 

apropriado, deve ser realizada por Farmacêuticos em sala reservada (de modo a permitir a 

confidencialidade das informações dadas ao doente) e com o suporte de um sistema informático. O 

local deve ser próximo ao local das consultas, acessível aos doentes, de acesso exterior aos SF e 

apresentar condições apropriadas ao armazenamento e dispensa. O programa informático fornece 

informações acerca da medicação prescrita, informação clínica do doente, resultados de análises 

clínicas, possíveis reações adversas, custos e observações feitas pelo Médico prescritor que exigem 

a atenção do Farmacêutico. É importante informar o doente acerca da utilização correta da 

medicação e fornecer um folheto informativo, bem como promover a adesão à terapêutica, sendo 

também entregue um Termo de Responsabilidade na primeira ida do doente à UFA (Anexo 49) [8].  

A UFA abrange tanto medicamentos de alto risco e de alto custo como os mais comuns, 

desde que os doentes sejam abrangidos pela legislação tendo a doença/situação prevista, de 

acordo com o Anexo 50.  

A dispensa clínica de medicamentos é condicionada pela stock do medicamento em 

questão, tanto a nível qualitativo como quantitativo, assim como das necessidades do doente. 

Segundo as Orientações para a Dispensa de Medicamentos na Farmácia de Ambulatório “qualquer 

medicamento (deverá ser fornecido) até 3 meses, desde que o montante do seu valor total seja 
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inferior a 100 euros, para doentes em qualquer área ou até 300 euros se residirem fora do distrito 

do Porto. A cima destes montantes, o medicamento será fornecido para um mês. Nos doentes 

transplantados renais ou hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é até 3 meses” [52]. A 

prescrição que leva a esta distribuição de medicamentos pode ser eletrónica ou em papel [53, 54].  

Na UFA também ocorre dispensa de hemoderivados consoante impresso próprio (Anexo 

17); dispensa por receitas externas ao hospital de acordo com os despachos nº 18419/2010 de 13 

de dezembro e o nº 1845/2011 de 25 de janeiro; validação e monitorização da prescrição de CTX, 

conforme autorização da Direção Clínica, do Conselho Administrativo (CA), do CFT e do CES; 

pedidos de produção de medicamentos ao setor da produção; gestão do atendimento; validação e 

monitorização da prescrição médica de ambulatório, segundo autorização da Direção Clínica, da 

CA, do CFT e do CES; venda de medicamentos, apenas excecionalmente, quando há 

descontinuidades no que toca ao fornecimento e distribuição de determinados produtos nas 

farmácias comunitárias e, ainda, em casos de urgência hospitalar; e, por fim, devolução de 

medicamentos, sendo rejeitados os medicamentos de conservação no frio e os medicamentos 

multidose quando a sua integridade física se encontra violada, de acordo com o procedimento de 

eliminação de resíduos hospitalares (grupo IV) [55-62]. 

4.3.1. Instalações 

O espaço reservado nos SF do CHP para a UFA consiste em quatro balcões, em que um 

deles se apresenta num gabinete, de modo a permitir um local mais reservado para atendimento 

personalizado (Anexo 51). Cada balcão tem um computador com o programa CdM instalado e todo 

o material necessário à dispensa da medicação (tesoura, agrafador, esferográfica, elásticos, sacos 

de plástico). É acompanhado por uma sala de espera em que os clientes são chamados via um 

sistema eletrónico de senhas numeradas. Este espaço é, ainda, composto por armários com 

gavetas, em que a medicação a ser dispensada é organizada por patologia e ordem alfabética 

(Anexo 52), por frigoríficos para armazenamento de medicamentos que necessitem de conservação 

a frio e por um armário reservado a medicamentos devolvidos, onde estes são colocados por um 

período adequado de quarentena (Anexo 53). A UFA fornece, ainda, sacos isotérmicos para os 

clientes que levantem, pela primeira vez, medicamentos que necessitam de conservação a frio, do 

qual se devem fazer acompanhar sempre que forem levantar a medicação nas visitas seguintes. 

Este setor contém, ainda, contentores para material perfurante, onde os clientes rejeitam as agulhas 

utilizadas, as quais devolvem posteriormente para colocação em contentor de resíduos hospitalar 

do tipo IV. 

4.3.2. Atividades Desenvolvidas 

Durante o estágio profissionalizante, foi-nos permitido contactar com os doentes durante a 

dispensa. Cada estagiário acompanhava um Farmacêutico que estivesse designado para o 

ambulatório nesse dia. O Farmacêutico demonstrava todo o processo de dispensa desde o 

funcionamento do programa informático ao cálculo das quantidades a ceder, a conversa com o 

doente e os documentos necessários. Foi-nos ainda permitido, sob orientação do Farmacêutico, o 

atendimento de doentes de modo a melhor consolidar todos os conhecimentos obtidos através da 

prática.  
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5. Ensaios Clínicos 

 Os EC são definidos como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais (ME), ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou 

mais ME, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais ME, 

a fim de apurar a respetiva segurança e eficácia”, segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril (aprova 

a lei da investigação clínica) [63].   

 Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo da investigação clínica em 

Portugal, havendo um maior envolvimento dos SF, que passaram a ser responsáveis pelo circuito 

do ME, incluindo o armazenamento, dispensa e controlo dos ME e, também, dos dispositivos 

utilizados para a sua administração [64]. Atualmente, mais de 100 EC estão a decorrer no CHP, 

sendo na sua maioria ensaios de fase III.  

 Os EC podem ser de diferentes tipos: abertos, cegos, duplamente cegos e triplamente 

cegos. Compreendem quatro diferentes fases com objetivos, duração e amostras diferentes (Anexo 

54). 

5.1. Intervenientes nos Ensaios Clínicos 

 Para que um EC seja realizado é necessária a intervenção de diversas entidades, de modo 

a que tudo corra conforme o previsto. São vários os responsáveis pela realização dos EC como o 

promotor, investigador, monitor e coordenador, entre outros.  

 O promotor é responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento do EC. 

Compete a este apresentar o pedido de parecer/autorização, de modo a celebrar as Boas Práticas 

Clínicas (BPC), à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), à Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e à Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD). O investigador responsabiliza-se pela realização do EC no centro de estudo e, sendo caso 

disso, pela equipa de investigação que executa o EC nesse centro. O monitor deve garantir que os 

dados são registados de forma correta e completa e, ainda, verificar se as BPC estão a ser seguidas. 

O coordenador é responsável pela interligação entre as entidades internas e, também, entre as 

entidades externas (ponte entre investigador, SF, doente) [63,65].  

 Na tabela 3, encontram-se definições relevantes relacionadas com a área dos ensaios 

clínicos.  
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Tabela 3 – Definições relevantes em ensaios clínicos. 

 

5.2. Instalações 

 Relativamente às instalações nos SF, existe uma UEC que inclui duas salas contíguas: um 

gabinete de trabalho e uma sala de armazenamento dos ME (Anexo 55). A primeira corresponde ao 

local de reunião com promotores e monitores e, também, de armazenamento da documentação do 

EC em realização, reunida em armários de acesso restrito. A sala de armazenamento dos ME tem 

acesso restrito apenas pessoal autorizado e possui condições de temperatura (15-25ºC) e humidade 

(<60%) controladas. Esta contém diversos armários de acesso restrito, destinados a armazenar os 

ME ou a medicação devolvida e, ainda, frigoríficos para ME guardados a baixas temperaturas (2-

8ºC) [65].  

5.3. Procedimentos para início do ensaio clínico  

 Para que os SF iniciem a execução do ensaio clínico, é necessária a avaliação do protocolo 

por parte da CES e a assinatura do contrato financeiro pelo Conselho de Administração, para além 

das autorizações das comissões anteriormente referidas. Após isto, realiza-se uma reunião de início 

do EC, na qual está presente toda a equipa, sendo que neste momento há a apresentação do 

protocolo e são acordados alguns procedimentos. Durante a realização do EC são realizadas visitas 

de monitorização com o objetivo de assegurar que é conduzido de acordo com o protocolo, 

procedimentos operacionais e as BPC. 

Auditor Profissional designado pelo promotor para conduzir uma avaliação 

sistemática e independente, às atividades e procedimentos de um 

determinado EC. 

Autoridades 

Reguladoras 

CEIC, INFARMED e CNPD. Têm como função a aprovação do ensaio, do 

ponto de vista ético e legislativo. 

Brochura do 

investigador 

Compilação dos dados clínicos e não clínicos relativos ao ME em estudo, 

relevantes para a investigação em seres humanos. 

Centro de 

estudo clínico 

Estabelecimento de saúde, público ou privado, com os meios técnicos e 

profissionais adequados à condução do EC. 

Consentimento 

informado 

Decisão expressa de participar num EC, tomada livremente pelo participante, 

ou, na falta de capacidade de o prestar, pelo seu representante legal. 

Farmacêutico Profissional responsável pelo circuito do ME, dotado de competência técnica 

e científica. 

Investigador Pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício da 

atividade de investigação. 

Monitor Profissional dotado de competência científica ou clínica, designado pelo 

promotor para supervisionar o progresso de um EC, relatando a sua 

evolução e cumprimento. 

Participante Indivíduo que participa num EC, voluntariamente, como recetor do ME ou 

para efeitos de controlo. 

Promotor Responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC. 
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5.4. Circuito do Medicamento Experimental 

 O circuito do ME é iniciado com a receção deste no APF, sendo preenchido um impresso 

de receção dos ME que acompanha esta medicação até à UEC (Anexo 56). Na UEC, o 

Farmacêutico faz a verificação de vários parâmetros como o número de lote, PV, etiqueta 

identificativa de ME, entre outros, registando a receção. De seguida, os ME são armazenados em 

sala própria e adequada. A temperatura durante o transporte dos ME também é controlada e 

registada, sendo que desvios em ambas as situações devem ser reportadas e os ME devem ser 

colocados em quarentena (Anexo 57). 

 Relativamente à prescrição, esta é feita em impresso próprio (Anexo 58), pelo investigador 

ou por outro Médico autorizado. A dispensa do ME é feita pelo Farmacêutico conforme a respetiva 

prescrição e protocolo, sendo que o Farmacêutico também assina e regista os ME dispensados no 

impresso de prescrição. Em caso de início de tratamento, a UEC disponibiliza ao doente, familiares 

ou pessoal da enfermagem toda a informação necessária sobre a correta conservação e utilização 

dos medicamentos em ensaio, de forma oral ou escrita (Anexo 59). 

 No início do estudo, é acordado com o promotor o procedimento a seguir em casos de 

devoluções de embalagens vazias ou inutilizadas, caducadas ou sobrantes no decorrer do estudo. 

Geralmente, é solicitada a devolução por parte do doente de todas as embalagens nos SF, onde 

estas são contabilizadas, registadas e devolvidas ao promotor. Em casos específicos e previamente 

definidos no contrato, a destruição é feita no hospital por incineração (Anexo 60). Quaisquer 

anomalias decorrentes no estudo (variações de temperatura, incumprimento da terapêutica, 

medicação danificada, etc) deverão ser reportadas ao promotor o mais rapidamente possível e 

aplicadas as devidas medidas de acordo com a situação em causa (ex. colocação em quarentena). 

 Todos os documentos relacionados com o EC devem ser arquivados no Dossier da 

Farmácia, estando este organizado de acordo com o índice Pharmacy Site File (Anexo 61). Este 

corresponde a um inventário contendo, entre outras informações relacionadas com toda a 

investigação e equipa do centro de investigação, o nome do ME, fórmula farmacêutica, dosagem, 

lotes, PV, quantidades recebidas, dispensadas e devolvidas e, também, as respetivas datas. 

 O Decreto-Lei nº 102/2007 prevê que a documentação essencial deverá ser arquivada no 

centro de ensaio por um período de 5 anos. No entanto, a maioria dos promotores define um período 

de 15 anos [64]. 

5.5. Atividades Desenvolvidas 

Durante o estágio profissionalizante, foi possível acompanhar várias visitas de 

monitorização e, também, duas de qualificação, uma de fim e uma de início. Relativamente à 

participação no CdM, procedemos à receção de ME efetuando o correspondente registo e 

realizamos dispensas e também devoluções. Foi possível também a leitura de diferentes protocolos, 

com o intuito de enquadramento nos ensaios realizados na UEC. Procedemos à organização e 

identificação de dossiers de EC já encerrados, colando lombadas identificativas do estudo e a sua 

respetiva data de destruição, sendo um exemplo o Anexo 62. Após a visita de início acompanhada, 

foi-nos concedida a oportunidade de elaborar o procedimento e a OP do novo ensaio clínico (Anexo 

63). 
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6. Cuidados Farmacêuticos 

O objetivo deste serviço consiste em “promover a realização de um conjunto de atividades 

assistenciais do Farmacêutico que garantam a utilização segura e efetiva dos medicamentos que 

estejam orientados para o doente”. Os Cuidados Farmacêuticos (CF) são considerados o futuro da 

nossa profissão [9]. 

A principal atividade consiste na prevenção, identificação e resolução de Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM). Para tal, é necessária uma avaliação da necessidade do 

medicamento, da sua adequação para a patologia/situação do doente, se o medicamento se 

encontra prescrito na posologia adequada e se existem as condições a nível tanto do doente como 

do medicamento para haver uma correta administração (Anexo 64) [66]. 

Nos CF do CHP estão, também, previstos programas de conversão terapêutica de 

administração intravenosa para oral e programas de monitorização de parâmetros analíticos 

pertinentes de doentes medicados com um determinado fármaco e determinação da eventual 

necessidade de ajustes de dose. Para além disso, é realizado o estudo de utilização do 

medicamento, de modo a promover o uso racional deste, que ocorre quando o doente recebe o 

medicamento apropriado à sua necessidade clínica, na dose e posologia corretos, por um período 

de tempo adequado e ao menor custo possível e, ainda, realização de ações de educação para a 

saúde [67,68].  

No âmbito da vertente de educação para a saúde, uma das áreas dos CF, foi-nos solicitada 

a realização de folhetos informativos de novos medicamentos destinados a doentes que os 

levantassem na UFA pela primeira vez (Anexo 65). 
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7. Conclusão 

O estágio profissionalizante nos SF do CHP permitiu um melhor entendimento do 

funcionamento e dinâmica dos SF, as suas funções e áreas de intervenção. Foi possível intervir nas 

várias unidades, de modo a consolidar conhecimentos acerca da prática da profissão e da 

responsabilidade que esta acarreta.  

A passagem pelos diversos setores possibilitou uma melhor visão do CdM e compreensão 

da intervenção do Farmacêutico Hospitalar no mesmo.  

Chegando ao fim deste percurso, é possível destacar fatores positivos de cada setor que 

contribuíram para a nossa formação e conhecimento. Relativamente ao APF, adquirimos 

conhecimentos a nível gestão de stocks e, também, da necessidade de realizar empréstimos ou 

pedidos a SF de outros hospitais. No setor da farmacotecnia, contactamos com a prática da 

manipulação, observando de perto cada passo da produção e podendo mesmo contribuir neste 

processo. Ganhamos, também, conhecimento dos diversos medicamentos produzidos no hospital 

e das técnicas de BPF. No caso particular da UFO, sentimos a enorme responsabilidade deste setor 

na manipulação de CTX, validação e confirmação de prescrições e doses, para além de ficarmos a 

conhecer quais os CTX mais usados a nível hospitalar. Enquanto estivemos na UFA, foi possível 

contatar com os utentes, determinar quantidades de medicamento a fornecer e perceber a 

importância da atividade do Farmacêutico Hospitalar na adesão à terapêutica, de modo a se realizar 

um correto e racional uso dos medicamentos. Já na DIDDU, reconhecemos a importância do ato de 

validar as prescrições médicas e a possibilidade de realização de intervenções farmacêuticas, 

entrando já no setor dos Cuidados Farmacêuticos. Por fim, o setor dos EC, para além de nos 

enriquecer no que toca a toda a inovação terapêutica que decorre nos dias de hoje, apresentou-nos 

uma nova perspetiva do papel a desempenhar pelo Farmacêutico nesta área, que desconhecíamos.  

Terminamos este percurso com uma perspetiva mais clara e objetiva da função do 

Farmacêutico Hospitalar na sociedade. Adquirimos competências que, sem dúvida alguma, serão 

valiosas no nosso futuro como profissionais de saúde. O estágio foi bastante positivo, de muita 

aprendizagem e aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na Faculdade. 
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Anexos 

Anexo 1 – Constituição da equipa dos SF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Acreditação do CHP pelo CHKS. 
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Anexo 3 – Certificação dos SF do CHP pela norma ISO 9001. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Distribuição dos estagiários pelos diferentes setores. 
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Anexo 5 – Sala de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Exemplos de kanbans. 
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Anexo 7 – Metodologia FEFO utilizada no APF. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Layout das instalações que constituem o APF. 
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Anexo 9 – Layout das instalações da produção de medicamentos estéreis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Zona branca com a CFLv na sala de produção de estéreis. 
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Anexo 11 – Ordem de preparação de estéreis (Seringas de morfina 50mg/50mL) 
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Anexo 12 – Procedimento de atribuição de lotes de produção de estéreis. 

 

   XYYZZZ00000AABB 

 

X – Inicial da forma farmacêutica. Ex: C- colírio; I- injetável; 

YY – Inicial da designação do princípio ativo. Ex: CX- Cefuroxima; GE- Gentamicina; 

ZZZ – Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4 %; 

00000 – Número da sessão de produção (sistema informático); 

AA – Iniciais do nome e apelido do operador (TSDT); 

BB – Iniciais do nome e apelido do supervisor (TSS). 

 

Ex: CVA540632TMAM – Colírio de Vancomicina a 5%, com o nº de sessão 40632, executado pela 

TSDT TM com supervisão da TSS AM. 

 

 

 

Anexo 13 – Arquivo de ordens de preparação de medicamentos estéreis e frigorífico de 

acondicionamento do produto acabado (da esquerda para a direita). 
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Anexo 14 – Prescrição de NP e respetiva legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Glucose em diferentes concentrações (macronutriente); 

2 – Aminoácidos (macronutriente); 

3 – Vitaminas e oligoelementos hidrossolúveis (micronutrientes); 

4 – Lípidos; 

5 – Vitaminas lipossolúveis; 

6 – Controlo gravimétrico (limite ± 5%).  

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

Solução Hidrossolúvel 

6 

Solução Lipossolúvel 
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Anexo 15 – Ordem de preparação de mistura de NP (aditivação) e respetivo rótulo. 
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Anexo 16 – Procedimento de atribuição de lotes de produção de NP. 

 

   XXXYYYYYY ZZ/ZZ/ZZWWAABB – I 

   XXXYYYYYY ZZ/ZZ/ZZWWAABB – II 

 

XXX – Tipo de preparação; 

YYYYYYY – Número de processo clínico; 

ZZ/ZZ/ZZ - Data de execução; 

WW – Tipo de solução; 

AA – Iniciais do nome e apelido do operador (TSDT/TSS); 

BB – Iniciais do nome e apelido do supervisor (TSS); 

I – Solução I; 

II – Solução II. 

 

 

Quando a prescrição tem origem em clientes externos, a estrutura é a seguinte: 

 

DF: __-__-__  LOTE: XXXYYYYYAABB 

 

XXX – Tipo de preparação; 

YYYYY – Código automático atribuído pelo computador; 

AA – Iniciais do nome e apelido do operador; 

BB – Iniciais do nome e apelido do supervisor; 

DF – Data de preparação/fabrico. 
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Anexo 17 – Prescrição de medicamentos hemoderivados em impresso próprio (modelo nº1804 do 

INCM). 
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Anexo 18 – Layout das instalações da UFO. 
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Anexo 19 – Armário com os citotóxicos, as soluções injetáveis para diluição e as bombas de 

perfusão mais utilizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20 – Zona branca com a CFLv na UFO. 
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Anexo 21 – Prescrição de medicamentos de terapêutica programada (ambulatório) 

(IM.SFAR.GER.016). 
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Anexo 22 – Prescrição de medicamentos de terapêutica programada (internamento) 

(IM.SFAR.GER.022). 
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Anexo 23 – Exemplo de um Protocolo de Quimioterapia praticado no CHP (versão antiga). 
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Anexo 24 – Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX (Irinotecano 329mg), 

com consequente confirmação da dose calculada informaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagem Irinotecano = 500 mg / 25 mL 

 

500 mg            25 mL 

329 mg            V1 

 

V1 = 16,45 mL Irinotecano 

                                           

Vtotal = V1 + 500 mL Glucose 5% = 16,45 + 500= 516,4 mL 

Informação presente na 

embalagem do CTX 
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Anexo 25 – Lista de transporte de CTX para o Hospital de Dia Polivalente. 
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Anexo 26 – Layout das instalações da produção de medicamentos não estéreis. 
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Anexo 27 – Ordem de preparação de medicamentos não estéreis (Papéis de Etambutol 100mg). 
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Anexo 28 – Procedimento de atribuição de lotes de produção de não estéreis. 

 

   XXYYYZZZ00000AABB 

 

X – Inicial da forma farmacêutica. Ex: SO – Solução; 

YYY – Inicial da designação do princípio ativo. Ex: HDC – Hidrato Cloral; 

ZZZ – Concentração do produto. Ex: 10 = 10 %; 

00000 – Número da sessão de produção (sistema informático); 

AA – Iniciais do nome e apelido do operador (TSDT); 

BB – Iniciais do nome e apelido do supervisor (TSS). 

 

Ex: SOHDC1040632TMAM – Solução de Hidrato Cloral a 10%, com o nº de sessão 40632, 

executado pela TSDT TM com supervisão da TSS AM. 

 

Anexo 29 – Exemplo de um rótulo de um medicamento não estéril (Solução oral de Sacarose a 

24%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30 – Exemplo de embalagens primárias e secundárias de preparações não estéreis 

realizadas (Papéis de Etambutol 100mg). 

  

 

  

Embalagem 

primária 

Embalagem 

secundária 
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Anexo 31 – Impresso para registo do débito das matérias-primas. 
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Anexo 32 – Arquivo de ordens de preparação de medicamentos não estéreis e do registo de débito 

das matérias-primas. 
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 Anexo 33 – Ordem de preparação de medicamentos fracionados (Hidroxocobalamina inj. 

2mg/0,4mL).   
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Anexo 34 – Medicamentos não estéreis preparados pelos estagiários durante o estágio 

profissionalizante. 

 

Citrato de cafeína 20mg/mL fr. 

100mL  

Colutório de Nistatina e 

Clorohexidina  

 

Loção de Alfazema 50% 

 

PARTE 1 – Colírio de Cisteamina 

0,1% 

Pirazinamida 175mg 

Pomada de Sirolimus 0,4% 

Solução Oral de Sacarose 24% fr. 

30mL  

Substituto de Saliva fr. 10mL  

Suspensão Oral de Trimetoprim 

10mg/mL fr. 30mL 

 

Ciproflaxacina Suspensão Oral 

50mg/mL fr. 100mL  

Etambutol 100mg  

Metilcelulose com parabenos 

(Veículo) 1% fr. 100 mL  

Pasta de Lassar Modificada fr. 250g 

Piridoxina 5mg 

Resina Permutadora de Catiões 

20mg  

Solução Oral de Salicilato de Sódio 

2% 

Suspensão Oral de Captopril 

1mg7mL fr. 100mL  
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Anexo 35 – Circuito de Distribuição de Medicamentos. Adaptado de [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36 – Sistema automatizado de dispensa de medicamentos – PYXIS Medstation®. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrição médica, 

eletrónica ou em papel 

Prescrição validada pelo 

Farmacêutico 

Distribuição dos 

medicamentos 

pelas gavetas 

individuais 

Registo das 

devoluções 

Validação pelo 

Farmacêutico Hospitalar 

Envio ao serviço de 

internamento 

Administração da 

medicação ao doente, 

pelo(a) Enfermeiro(a) 

Avaliação do doente 

pelo Médico, com o 

apoio do Farmacêutico 
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Anexo 37 – Preparação de encomenda para a UFA no APF. 
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Anexo 38 – Prescrição de material de penso em impresso próprio (IM.SFAR.GER.030).  
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Anexo 39 – Prescrição de nutrição artificial em impresso próprio (IM.SFAR.GER.015). 
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Anexo 40 – Prescrição de antídotos em impresso próprio (IM.SFAR.GER.013). 
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Anexo 41 – Sistema de distribuição semiautomático PHARMAPICK®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42 – Carro com malas para aviamento da DIDDU nos doentes internados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 43 – Células de aviamento do serviço da DIDDU. 
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Anexo 44 – Impresso do registo de processamento e emissão das listas de unidose 

(IM.SFAR.GER.108/14). 
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Anexo 45 – Requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 46 – Gabinete dos Farmacêuticos pertencente à DIDDU. 
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Anexo 47 – Layout das instalações da DIDDU. 
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Anexo 48 – Intervenções farmacêuticas feitas durante o estágio. 

. 
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Anexo 49 – Termo de responsabilidade entregue ao doente na UFA. 
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Anexo 50 – Medicamentos sujeitos a dispensa na UFA. 

Patologia Especial Âmbito Legislação 

Artrite Reumatóide; Espondilite 
anquilosante; Artrite psoriática; 

Artrite idiopática juvenil 
poliarticular; Psoríase em 

placas 

Lista de medicamentos referidos no Anexo 
ao Despacho nº 18419/2010, de 2 de 

dezembro 

 

Procedimento de registo mínimo 

Despacho nº18419/2010, de 2/12, alterado pelo 
Despacho nº1845/2011, de 12/01 e Declaração 

de Retificação nº286/2011, de 31/01 

Fibrose quística Medicamentos comparticipados 
Despacho nº24/89, de 2/2; Portaria 

nº1474/2004, de 21/2 

Doentes insuficientes crónicos 
e transplantados renais 

Medicamentos incluídos no Anexo do 
despacho nº 3/91, de 8 de fevereiro 

 

Lista de Medicamentos 

Despacho nº3/91, de 08/02, alterado pelo 
Despacho nº11619/2003, de 22/05, Despacho 

nº14916/2004, de 02/07, Retificação 
nº1858/2004, de 7/9 e Despacho 

nº25909/2006, de 30/11 e Despacho 
nº10053/2007 

Doentes insuficientes renais 
crónicos 

Medicamentos contendo ferro para 
administração intravenosa; Medicamentos 
(DCI): Eprex (epoietina alfa); Neorecormon 
(epoietina beta); Retacrit (epoietina zeta); 

Aranesp (darbepoietina alfa); Mircera 
(metoxipolietilenoglicolepoietina beta) 

Despacho nº10/96, de 16/05; Despacho 
nº9825/98, de 13/05, alterado pelo Despacho 

nº 6370/2002, de 07/03, Despacho nº 
22569/2008, de 22/08, Despacho 

nº29793/2008, de 11/11 e Despacho 
nº5821/2011, de 25/03 

Indivíduos afetados pelo VIH 

Retrovir; Videx (didanosina); Apo-zidovudina 
(zidovudina); Hivid (zalcitabina); 

Medicamentos incluídos no Anexo Despacho 
280/96 

Despacho 14/91, de 3/7; Despacho 8/93, de 
26/2; Despacho 6/94, de 6/6; Despacho 1/96, 
de 4/1; Despacho 280/96, de 6/9; Despacho 

6778/97, de 7/8; 

Despacho nº5772/2005 (2ª série), de 
27/12/2004 

Deficiência na hormona de 
crescimento na criança; 

Síndrome de Turner; 
Perturbações do crescimento; 

Síndrome de Prader-Willi; 
Terapêutica de substituição em 

adultos 

Medicamentos contendo hormona de 
crescimento nas indicações terapêuticas 

referidas no Despacho nº 12455/2010, de 22 
de julho 

Despacho nº12455/2010, de 22/07 

Esclerose lateral amiotrófica 
Lista de medicamentos referidos no Anexo 
ao Despacho nº8599/2009, de 19 de março 

Despacho nº8599/2009, de 19/03 

Síndrome de Lennox-Gastaut Taloxa Despacho nº 13622/99, de 26/5 

Paraplegias espásticas 
familiares e Ataxias cerebelosas 

Medicação antiespástica, antidepressivo, 
indutora do sono e vitamínica, desde que 
prescrita em consultas de neurologia dos 

hospitais da rede oficial e dispensada pelos 
mesmos hospitais 

 

 

Despacho nº19972/99 (2ª série), de 20/9 

Profilaxia da rejeição aguda de 
transplante renal, cardíaco e 

hepático alogénico 

Lista de medicamentos referidos no Anexo 
ao Despacho nº6818/2004 (2ª série), de 10 

de março 

Despacho nº6818/2004, de 10/03, alterado pelo 
Despacho nº3069/2005, de 24/01, Despacho 

nº15827/2006, de 23/06, Despacho 
nº19964/2008, de 15/07, Despacho 
nº8598/2009, de 26/03, Despacho 

nº14122/2009, de 12/06, Despacho nº 
19697/2009, de 21/08, Despacho 

nº572772010, de 23/03 e Despacho nº 
5823/2011, de 25/03 

 

Doentes com hepatite C 

Ribavirina (Copegus®, Rebetol®); 
Peginterferão alfa 2-a (Pegasys®); 
Peginterferão alfa 2-b (PegIntron®) 

Portaria nº 1522/2003, de 13/11; 

Portaria nº274/2004, de 02/2 

Esclerose múltipla 
Lista de medicamentos referidos no Anexo 

ao Despacho nº11728/2004 (2ª série), de 17 
de maio 

Despacho nº11728/2004, de 14/05; alterado 
pelo Despacho nº 5775/2005, de 18/02, 

Retificação nº635/2005, de 08/04, Despacho 
nº10303/2009, de 13/04 e Despacho nº 

12456/2010, de 22/07 

Doentes acromegálicos 

Análogos da somatostatina: Sandostatina®, 
Sandostatina LAR ® (Octreotida); 

Somatulina®, Somatulina Autogel® 
(Lanreotida). 

 

Tratamento de doentes que apresentaram 
resposta inadequada à cirurgia e/ou 

radioterapia e nos quais um tratamento 
médico apropriado com análogos da 

somatostatina não normalizou as 
concentrações de IGF-1 ou não foi tolerado – 

Somavert® (Pegvisomante) 

Despacho nº3837/2005 (2ª série) de 27/01; 
Retificação nº652/2005, de 06/04 

Doença de Chron ativa grave ou 
com formação de fístulas 

Remicade® (Infliximab) 

Humira® (Adalimumab) 

Despacho nº466/2005, de 10/02, alterado pelo 
Despacho nº30994/2008, de 21/11 
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Anexo 51 – Postos de atendimento na UFA. 

  

 

 

Anexo 52 – Armários de armazenamento da medicação na UFA. 
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Anexo 53 – Layout das instalações da UFA. 
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Anexo 54 – Descrição das fases de um ensaio clínico. Adaptado de [64]. 

 

Fase I Fase II Fase III A
u

to
riz

a
ç
ã

o
 d

e
 In

tro
d

u
ç

ã
o

 n
o

 M
e

rc
a

d
o

 

(A
IM

) 

 Fase IV 

Farmacocinética 

Farmacodinâmica 

Segurança 

Segurança 

Dose ranging 

Eficácia 

Segurança 

Segurança 

Efetividade 

1,5 anos 2 anos 3,5 anos Pesquisa pós-

comercialização 

Voluntários 

saudáveis 

(homens) 

Doentes 

selecionados 

Doentes Doentes 

15-30 <100 100 – X.000 100 – XX.000 

  

Anexo 55 – Layout das instalações da UEC (esquerda: gabinete de trabalho, direita: sala de 

armazenamento). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

71 
 

Anexo 56 – Impresso da receção da medicação de ensaio clínico (IM.SFAR.GER.050/1). 
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Anexo 57 – Exemplo de um registo da temperatura durante o transporte de um medicamento 

experimental (download Data Loggers). 
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Anexo 58 – Impresso da prescrição de medicamentos de ensaio clínico (IM.SFAR.GER.004/3). 
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Anexo 59 – Impresso exemplificativo de informação fornecida ao utilizador no início do tratamento 

com um medicamento em estudo (IM.SFAR.GER.049/1). 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

75 
 

Anexo 60 – Impresso de destruição de ME no hospital (IM.SFAR.GER.047/1). 
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Anexo 61 – Pharmacy File Index. 
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Anexo 62 – Exemplo das lombadas colocadas nos dossiers de arquivo de protocolos de Ensaios 

Clínicos. 
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Anexo 63 – Procedimento Interno realizado em sequência do início de um novo ensaio clínico. 
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Anexo 64 – Processo de avaliação de presença de PRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O doente tem condições 

para o tomar? 

O medicamento é 

necessário? 

O medicamento está 

adequado? 

A posologia é adequada? 

PRM1 

PRM2 

PRM3 

PRM4 

SIM  

SIM

  
SIM  

SIM  

NÃO  

NÃO  

NÃO  

NÃO  

 

Medicamento não necessário  

Medicamento não adequado  

Posologia não adequada  

Falta de condições do 

doente/sistema  

Medicamento sem PRM 
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Anexo 65 – Folhetos informativos de novos medicamentos realizados durante o estágio.  

Ana Catarina Ferreira 
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Diana Silva 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

84 
 

 

Diogo Lopes 
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