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Resumo 
 

O meu estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária foi realizado na Farmácia 

Avenida, em Barcelos, entre maio e agosto de 2018. Este estágio permitiu-me integrar os 

conhecimentos obtidos durante a minha formação académica e adquirir competências 

necessárias ao futuro. Considero que este estágio foi fundamental para o crescimento pessoal 

e profissional, na interação com o doente e na promoção da saúde. 

O Farmacêutico comunitário permite prestar cuidados de proximidade, através da 

dispensa e aconselhamento do uso correto dos medicamentos, quer dos não sujeitos a receita 

médica quer dos medicamentos de venda exclusiva na Farmácia. A ampla cobertura geográfica 

que as farmácias têm no território nacional e a elevada competência técnico-científica dos seus 

recursos humanos são essenciais para o efeito. 

A primeira parte diz respeito à minha experiência profissionalizante na área de 

Farmácia Comunitária. Por conseguinte, a segunda parte diz respeito aos projetos por mim 

desenvolvidos durante o periodo de estágio. Nesta, decidi abordar os seguintes temas: “A 

importância da proteção solar” e “Hipertensão Arterial”. Com o meu primeiro projeto, pretendi 

sensibilizar os mais novos para a importância da proteção solar, principalmente na época 

balnear. O meu segundo projeto incidiu na Hipertensão Arterial, isto porque durante o meu 

percurso académico participei sempre em rastreios cardiovasculares. Nos quais fui 

percecionando que muitos dos indivíduos apresentavam valores elevados de pressão arterial 

sem qualquer conhecimento desta patologia - fatores de risco e intervenções não 

farmacológicas. Sendo esta a principal razão da minha intervenção. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Avenida 
 

1. Introdução 
 

O estágio curricular é uma unidade obrigatória do plano de	   estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e compreende uma etapa de elevada importância. Pois, 

permite o primeiro contacto  com a realidade profissional, a consolidação do conhecimento 

teórico e prático adquirido ao longo do curso, a compreensão do funcionamento de uma 

farmácia comunitária e a vivência de situações que só acontecem no contexto da prática 

profissional. Dessa forma, o estágio permite que o futuro farmacêutico adquira ferramentas 

para exercer a sua função. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes, a primeira parte irá descrever as 

atividades da farmácia. A segunda parte consiste nos temas desenvolvidos ao longo do meu 

estágio. O cronograma das atividades desenvolvidas na tabela 1. 
Tabela 1 - Atividades desenvolvidas na Farmácia Avenida 

Atividades Maio Junho Julho Agosto 

Receção e armazenamento de 
encomendas 

        

Preparação individualizada da 
medicação 

        

Preparação de encomendas para 
centros sociais  

    

Controlar prazos de validades         

Medição e análise de parâmetros 
bioquímicos 

        

Medição e análise de pressão 
arterial 

        

Formações     

Atendimento         

 

 
2. Organização do espaço físico e funcional 
 

2.1 Localização  
 

A Farmácia Avenida (FA) situa-se na Avenida Alcaides de Faria, Barcelos, no distrito 

de Braga. Encontra-se numa localização privilegiada, no centro da cidade, muito próximo ao 

Centro Médico de Enfermagem de Barcelos e à Unidade de Saúde Familiar de Santo António. 

Esta localização permite que a FA seja frequentada tanto por utentes já fidelizados como por 

pessoas que se encontrem de passagem. A farmácia cobre uma vasta zona habitacional onde 

existe comércio, restauração,  prestação de serviços e transportes públicos, que são uma mais 

valia para o utente aceder à farmácia.  
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2.2 Horário de Funcionamento 
 

O horário de atendimento ao público da FA é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 

20h, aos sábados das 9h às 13h e encerra aos domingos. 

Em Barcelos existe um sistema rotativo que designa todos os dias uma farmácia de 

serviço permanente. A farmácia está de serviço a cada 10 dias e, nesse dia, encontra-se 

aberta 24 horas.  

No dia de serviço permanente a porta está aberta ao público até às 24h. Após essa 

hora a porta fecha-se e o atendimento é realizado através de um postigo de atendimento 

noturno, até às 9 horas do dia seguinte.  

Portanto, a farmácia cumpre um limite mínimo de 40 horas semanais distribuído pelos 

períodos diurnos de todos os dias da semana, exceto aos domingos [1]. 

 
2.3 Espaço Físico 

 

2.3.1 Espaço Exterior  
 

A FA está localizada numa zona bem visível e de fácil acesso. Possui duas rampas de 

acesso destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, assim como ao transporte e descarga 

de mercadorias. A FA encontra-se facilmente identificável pela presença de uma “cruz verde”, 

que pode ser detetada a uma certa distância, como o definido no Decreto- Lei nº 307/2007,	  de 

31 de Agosto [2].  

Na porta encontra-se exposto o horário de funcionamento da farmácia, o nome da 

Diretora Técnica (DT), as farmácias de serviço permanente, a informação sobre acordos 

existentes com a farmácia e os dísticos do VALORMED®, programa de trocas de seringas, 

programa de vacinação contra a gripe.	  

A FA possui uma fachada em vidro que permite ver o seu interior (Anexo I). Nesta 

fachada encontra-se a montra de publicitação de produtos dermocosméticos, de Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), promoções e alusões a datas festivas (Anexo I). 

	  

2.3.2 Espaço Interior 
 

A FA cumpre todas as especificações exigidas pelo artigo 2º e 3º, do Anexo 1, da 

Deliberação nº 1502/2014, de 3 de julho, relativamente às suas instalações [3].  

O espaço interior da farmácia apresenta um ambiente profissional, calmo, limpo, 

climatizado e bem iluminado. Este espaço pode dividir-se em duas áreas: uma destinada ao 

acesso ao utente e outra de acesso exclusivo aos recursos humanos da farmácia. 

 Assim, a FA apresenta as seguintes áreas interiores:  

 Área de atendimento ao público: 
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A área de atendimento ao público é a zona mais importante da farmácia. Apresenta um 

espaço amplo, com 120m2, bastante iluminado. Nesta área encontram-se quatro balcões 

equipados com o material informático necessário (Anexo I). Na entrada o utente depara-se com 

o contentor do VALORMED®, um placar informativo acerca dos serviços disponibilizados e os 

protocolos que a farmácia tem com outras instituições.   

Devido ao elevado número de utentes que a farmácia recebe, torna-se necessário que 

o atendimento seja feito de uma forma organizada, para isso existe uma máquina dispensadora 

de senhas na porta de entrada. A vez do utente é visível num pequeno ecrã disposto atrás dos 

balcões de atendimento.  

Na restante área livre encontra-se lineares de exposição com produtos de alimentação 

infantil, puericultura, produtos de dermocosmética, ortopedia, podologia, buco- dentários, 

capilares, dispositivos médicos e suplementos vitamínicos. Atrás do balcão de atendimento 

estão dispostos os MNSRM, estes encontram-se organizados por categorias, nomeadamente: 

saúde oral (elixires e pastas dentifricas); pernas cansadas; alívio da dor; indisposição; laxantes; 

flatulência; flora intestinal; cessação tabágica; sono e ansiedade; água do mar e congestão 

nasal; alergias; piolhos e lêndias; tosse, dor de garganta, gripe e constipação. A disposição de 

alguns destes produtos é alterada, periodicamente, de acordo com a época sazonal. Na parte 

inferior dos lineares que estão atrás do balcão existem gavetas, onde são armazenados 

termómetros, materiais de penso, pastas dentífricas, antissépticos e produtos do protocolo da 

diabetes; estes produtos não se encontram à vista do utente. A restrição do acesso direto do 

utente a estes medicamentos tem como objetivo promover o aconselhamento farmacêutico no 

ato de aquisição dos mesmos.   

 Nesta zona está disponível um tensiómetro para determinar a pressão arterial e uma 

balança eletrónica para medição do peso e da altura.  

 Com o propósito de aumentar o conforto dos utentes existe, ainda, uma zona de espera 

destinada às crianças e um jardim exterior.	  	  	  

Gabinetes de atendimento personalizado: 
Existem dois gabinetes de atendimento personalizado aos utentes (Anexo I). Um dos 

gabinetes destina-se à administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação, 

à determinação de parâmetros bioquimícos e à prestação de serviços (podologia). O outro 

gabinete pode ser utilizado sempre que o utente ou o profissional assim o deseje, 

eventualmente, numa situação em que o atendimento exija mais intimidade, confidencialidade 

ou prestação de determinados serviços. 

Área de receção de encomendas e armazenamento: 
Nesta área existe uma bancada equipada com um computador associado a um leitor 

ótico de código de barras, uma impressora de código de barras, uma impressora multifunções 

e um telefone.  

Esta zona destina-se à receção e conferência de encomendas, bem como à marcação 

de preços e à regularização de devoluções e notas de créditos.  



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Farmácia Avenida 

 

4 
 

Nesta zona existe uma estante onde são armazenados os medicamentos reservados 

pelos utentes, sendo que estes encontram-se devidamente organizados na prateleira do 

colaborador que efetuou a reserva do medicamento.   

No ínicio do meu estágio, para o armazenamento e organização dos MSRM e MNSRM 

que não se encontravam expostos, a farmácia dispunha de um armário divido por gavetas 

deslizantes. Todos os medicamentos eram organizados por ordem alfabética de nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem e forma farmacêutica. A 

organização dos medicamentos era realizada de modo a serem colocados por prazo de 

validade, conforme o conceito First Expired, First Out (FEFO). 

Os medicamentos sujeitos a legislação especial eram armazenados à parte, no 

gabinete da direção técnica com o intuito de controlar rigorosamente a sua cedência. 
Relativamente aos medicamentos e produtos excedentes ou de grande volume, que 

não tinham lugar na zona de armazenamento ou na área de atendimento, eram guardados no 

armazém geral seguindo o mesmo princípio aplicado na zona de armazenamento. Este 

armazém estava dividido em duas secções principais, uma de armazenamento de MNSRM e 

outra de MSRM separados por genéricos e marca. A arrumação destes medicamentos seguia 

o mesmo princípio aplicado nas gavetas deslizantes. O material de penso, ligaduras, meias 

elásticas, fraldas, champôs e medicamentos de uso veterinário também se encontravam 

arrumado nesta área, organizados em pequenas secções devidamente identificadas e 

destinadas a esse prepósito. O restante espaço do armazém destina-se ao armazenamento de 

excedentes dos produtos de dermocosmética, ortopedia, puericultura e alimentação infantil. 
Atualmente os medicamentos são armazenados no robô, que é responsável, tanto pelo 

armazenamento como pelo transporte automático de medicamentos, após pedido informático, 

para os postos de atendimento (Anexo I). Grande parte dos medicamentos são armazenados 

no robô, exceto os que apresentam embalagens incompatíveis ou Preço de Venda ao Público 

diferentes (PVP). Estes medicamentos são armazenados no armazém geral ou em gavetas 

atrás dos balcões de atendimento (não estando à vista do utente). 

Gabinete da Direção Técnica: 

O gabinete da direção técnica é o local reservado à gestão administrativa e financeira 

da farmácia (Anexo I). Toda a documentação necessária aos procedimentos burocráticos é 

armazenada neste local. É neste espaço que decorrem as reuniões da DT com os 

colaboradores da farmácia ou delegados de informação médica. 

Laboratório: 

O laboratório destina-se à preparação de manipulados e à Preparação Individualizada 

da Medicação (PIM) (Anexo I). Este encontra-se equipado com o material necessário, de 

acordo com a Deliberação nº1500/2004, de 7 de dezembro [4]. É no laboratório que são 

armazenadas as matérias-primas e substâncias ativas necessárias para a preparação dos 

manipulados, em armários, num ambiente seco e ao abrigo da luz. Toda a documentação 

associada à preparação de manipulados (fichas de preparação, referências bibliográficas, 

boletins de análise de matérias-primas) encontra-se guardada neste local. 
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Instalações sanitárias: 

A FA dispõe de duas casas de banho, uma destina-se ao uso restrito dos 

colaboradores e a outra, exclusiva aos utentes, encontra-se devidamente adaptada para 

pessoas com mobilidade reduzida. 

Vestuários: 

O armazém geral possui uma pequena zona reservada aos vestiários, onde os 

colaboradores podem equipar-se para um dia de trabalho e deixar os seus pertences (Anexo I). 

Quarto de descanso: 
Este quarto de descanso destina-se ao descanso dos funcionários nos dias de serviço 

permanente (Anexo I). 

 

2.4 Recursos Humanos 
 

A base essencial de qualquer empresa são os recursos humanos. Estes garantem o 

excelente funcionamento da farmácia e permitem a transmissão de confiança, segurança e 

qualidade no ato farmacêutico. Na FA a motivação de todos os colaboradores é notável, assim 

como o objetivo de proporcionar um serviço que satisfaça as necessidades, que garanta o 

bem-estar geral e que fidelize o utente. A equipa da FA é constituída por diferentes 

profissionais (tabela 2) que garantem a prestação de cuidados farmacêuticos de qualidade.	  

Segundo o artigo 21°, referente aos deveres do DT, o Decreto-Lei 307/2007, de 31 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de agosto, a Dr.a Paula Lamela tem como 

responsabilidade:  assumir os atos farmacêuticos praticados salvaguardando o interesse da 

farmácia; garantir que a farmácia possua um aprovisionamento suficiente de medicamentos e 

que estes são fornecidos num bom estado de conservação; zelar pelo bem estar do utente e 

assegurar o cumprimento dos princípios [2]. No caso de ausência do DT todas as suas funções 

transitam para a farmacêutica substituta [2].  

As actividades específicas do quadro farmacêuticos são: controlo da faturação, controlo 

da entrada e saída de estupefacientes; cedência de medicamentos;  seguimento 

farmacoterapêutico; gestão e formação dos colaboradores;  gestão de reclamações; gestão de 

stocks, , administração de injetáveis e preparação/registo de manipulados. Segundo o Decreto-

Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de 

farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado [2].  

Toda a equipa é responsável pelo atendimento ao público, organização de lineares, 

realização de encomendas diárias e de devoluções aos fornecedores, controlo de prazos de 

validade, reposição de stocks, verificação do receituário e medição dos parâmetros fisiológicos. 

Destaco que a equipa se preocupa em aconselhar e promover o uso racional dos 

medicamentos, adesão à terapêutica e a monitorização dos doentes. A FA aposta na formação 

da equipa e esta frequenta, periodicamente, formações dos mais diversos conteúdos, 

permitindo uma atualização constante dos conhecimentos e evolução profissional. 
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Como colaboradores externos, que prestam serviços à farmácia, fazem parte: D. Luísa 

(funcionária da limpeza) e Dr.a Daniela Pimentel (nutricionista) e Dr.a Cristina Costa 

(podologista). 
Tabela 2 - Equipa profissionalizante da farmácia avenida	  

Função Nome 

Farmacêutica – Diretora Técnica Dr.a Maria Paula C. Lamela Silva 

Farmacêutica substituta Dr.a Alexandra Fernandes 

Farmacêutica Dr.a Tânia Ribeiro 

Farmacêutica Dr.a Adriana Amorim 

Técnico de farmácia Ana Fernandes 

Técnico de farmácia Francisco Rodrigues 

Técnico de farmácia Pedro Durães 

 

 

2.5 Informação e documentação Científica 
 

Todas as atividades realizadas na farmácia comunitária devem ser devidamente 

fundamentadas na literatura científica e legislação farmacêutica. Segundo o artigo 37° do 

Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia deve dispor nas suas instalações de: 

Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir do sítio 

da internet, reconhecido pelo Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde 

I.P. e o Prontuário terapêutico [2]. Assim, a biblioteca da farmácia deve ser continuamente 

actualizada e organizada.  Esta biblioteca dispõe das seguintes fontes complementar de 

informação: o Manual Merk, o Regimento Geral de Preços e Manipulações, o Código de Ética 

da Ordem dos Farmacêuticos, os Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, o Formulário 

Galénico Nacional, o Índice Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o dicionário de 

termos médicos, acordos e legislação farmacêutica. 

 

3. Gestão e Administração 
 

3.1 Sistema Informático 
 

Na FA o software utilizado é o SIFARMA 2000 desenvolvido pela empresa GLINT, esta 

é uma ferramenta bastante útil e completa, que engloba toda a gestão da farmácia. O 

programa possui inúmeras funcionalidades como: leitura de receitas eletrónicas; pesquisa por 

nome comercial, grupo homogéneo e grupo genérico; informações relativas a cada produto 

como validades e preço em vigor; dispensa de produtos sem receita, com receita médica e 

vendas suspensas. É também através deste sistema que são realizadas as encomendas e a 

sua recepção, a impressão de etiquetas, o controlo de validades dos produtos existentes na 
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farmácia, a gestão dos stocks através do estabelecimento de stocks mínimos e máximos, 

devoluções. 

Para além destas funcionalidades o SIFARMA 2000 permite criar e manter fichas de 

clientes, onde são colocados os dados importantes relativos a cada utente da farmácia, 

permitindo um acompanhamento mais personalizado e facilitando o atendimento. 

Por último, o SIFARMA 2000 reúne informação científica que dá apoio ao profissional 

de saúde, durante o atendimento. O sistema faculta informações atualizadas relativamente ao 

grupo terapêutico de um produto, indicações terapêuticas, posologia, contra-indicações, 

excipientes, grupos homogéneos, entre outras informações, o que permite uma resposta rápida 

às perguntas que podem surgir por parte do utente. 

De forma a garantir a segurança e rastreabilidade das diferentes operações, o sistema 

permite atribuir a cada elemento da equipa um código de registo do sistema, onde consta 

consta a data e hora de todas as operações realizadas no sistema. 

O Sifarma 2000 apresenta inúmeras vantagens, pois permite obter, no momento do 

atendimento, uma série de informações fundamentais, como seja a posologia, as interações e 

as precauções. Este sistema realiza também uma dupla verificação que permite reduzir, ao 

mínimo, a possibilidade de erros. Assim, este sistema mostrou ser fundamental no meu periodo 

de estágio. 

Ao longo do meu estágio, pude aprender a utilizar o sistema informático em diversas 

atividades, como: atendimento ao utente, consulta do histórico de vendas, consulta informação 

técnica e científica de medicamento, receção de encomendas, gestão de devoluções, etc. 

 

3.2 Aprovisionamento 
 

Um aprovisionamento eficaz é essencial para manter a viabilidade financeira da 

farmácia. É necessário que os níveis de stock designados pela farmácia sejam garantidos e  

satisfaçam as necessidades dos utente.  O aprovisionamento tem então como função 

maximizar os recursos, diminuir os prejuízo e garantir que o utente tem acesso aos bens e 

serviços na quantidade e qualidade adequada. 

 

3.2.1 Gestão de Stocks 
 

Para além de lidar com os aspetos técnicos e científicos do medicamento, o 

farmacêutico precisa de saber gerir os aspetos administrativos e económicos dos mesmos.    

A gestão de stocks tem como finalidade garantir níveis mínimos de stock, de maneira a 

corresponder à procura dos utentes, mas simultaneamente evitar o excesso ou a rutura do 

stock. 

Esta gestão está dependente não só do perfil de utentes, mas também de vários 

parâmetros, como: hábitos de prescrição dos médicos da região, época sazonal, lançamentos 
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e novas campanhas publicitárias, espaço disponível para armazenamento, condições de 

negociação e margem de lucro, disponibilidade financeira, entre outros.  

Assim, o farmacêutico responsável pela realização de encomendas e gestão de stocks 

desempenha um papel importante na definição das quantidades máximas e mínimas. Além 

disso, processo é realizado de forma mais eficaz através do sistema Sifarma 2000. Isto porque 

este sistema permite uma consulta rápida e intuitiva do histórico de venda de todos os 

produtos, nos últimos 3 meses. O Sifarma 2000 também permite establecer um stock minímo e 

máximo, que pode ser reajustado a qualquer momento. Sempre que o stock de uma 

determinado existência é inferior ao stock mínimo previamente definido, o produto é 

automaticamente incluido no pedido de encomenda.   

 

3.2.2 Encomendas 
 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, a aquisição de medicamentos e 

outros produtos de saúde pode ser feita de duas formas. Através de distribuidores grossistas, 

que funcionam como intermediários entre a farmácia e os laboratórios e/ou  diretamente aos 

laboratórios de industria farmacêutica, quando os delegados comerciais se dirigem à farmácia 

[6]. As encomendas aos armazenistas são realizadas diariamente, porém as encomendas 

diretas aos laboratórios são efetuadas esporadicamente, dado que estão associadas a grandes 

volumes para a obter melhores condições de compra.  

§ Fornecedores: 

A escolha correta do fornecedor tem em consideração diversos fatores, como o preço, 

as condições de pagamento, a rapidez e o cumprimento do horário de entrega, a receção do 

produto em boas condições, os bónus atribuídos e o número de entregas por dia. 

Cada fornecedor tem horários estipulados para elaboração dos pedidos e entrega dos 

mesmos, estes horários encontram-se afixados na farmácia para que todo o pessoal tenha 

conhecimento das horas a que o pedido chega e, se for o caso, ceder essa informação ao 

utente. 

Para garantir o acesso aos produtos em falta no menor tempo possível e obter 

melhores ofertas em termos econômicos, é necessário, na generalidade dos casos, recorrer a 

mais de um fornecedor. A FA trabalha com dois distribuidores por grosso: a Alliance Healthcare 

e a Medicanorte – Medicamentos do Norte Lda. A Alliance Healthcare é o principal fornecedor 

e realiza entregas de encomendas 3 vezes ao dia. Já a  Medicanorte - Medicamentos do Norte 

Lda - assegura várias entregas ao longo do dia, encarregando-se das seguintes distribuições: 

medicamentos urgentes; medicamentos com compra vantajosa; medicamentos esgotados. 

§ Realização de encomendas: 

Como já foi referido, a encomenda diária é efetuada ao armazenista e consiste no 

conjunto de todas as existência cuja quandatidade disponível na farmácia atingiu um stock 

mínimo (proposta de encomenda). Antes de ser enviada, a proposta de encomenda é 
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analisada e, caso necessário, alterada de acordo com as necessidades gerais – acrescentando 

ou suprimindo pedidos. A encomenda é enviada ao armazenista após aprovação pelo DT. Na 

FA realiza-se duas encomendas diárias: uma no final da manhã, cuja a entrega se realiza a 

meio da tarde; outra no final da tarde, sendo entregue na manhã do dia seguinte. 

No atendimento ao público, quando um produto requerido pelo utente não se encontra 

disponivel no stock, nem nas encomendas diárias é efetuada uma encomenda manual/ 

instantânea. Nestas encomendas o operador gera o pedido por contacto telefônico ou através 

do sistema informático. No caso da encomenda ser feita através do sistema informático é 

possivel escolher o fornecedor, consultar a disponibilidade do produto e saber o preço, assim 

como a data e hora de entrega.  

Ainda relativamente às encomendas instantâneas, o Projeto “Via Verde do 

Medicamento” permite a aquisição de medicamentos cuja a exportação/ distribuição intra-

comunitária é sujeita a notificação prévia no INFARMED e garante o acesso rápido dos utentes 

a medicamentos quando não há disponibilidade no mercado [5].   

Alguns produtos (puericultura, dermocosmética, entre outros) são encomendados 

diretamente aos fornecedores, pois a encomenda é feita em grande volume, com a mesma 

marca, de maneira a beneficiar de melhores condições de compra. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar encomendas mas apenas 

instântaneas, através do sistema informático e portelefone. Também pude realizar algumas 

encomendas Via Verde. 

§ Receção de encomendas: 

Os produtos encomendados chegam à farmácia acompanhados de uma fatura e/ou 

guia de remessa (em original e duplicado), em contentores devidamente selados. Em primeiro 

lugar coloca-se o número da fatura e o valor total faturado, posteriormente inicia-se o registo 

dos produtos através da leitura ótica do código de barras do produto, verificação das 

quantidades, prazo de validade, preço inserido na cartonagem, preço de venda à farmácia 

(PVF) e, no final, procede-se às alterações necessárias. Nesta fase deve dar-se prioridade aos 

produtos armazenados no frio.  

Os prazos de validade dos produtos são retificados apenas se o produto não estiver em 

stock ou  se a validade for inferior à do stock existente na farmácia.  

Relativamente aos produtos com preço inscrito na cartonagem verifica-se o PVP e no 

caso de não corresponder ao indicado no sistema informático verifica-se o stock do produto. Se 

o produto não existir em stock, então o preço deve ser atualizado no sistema informático. Na 

eventualidade de o produto existir em stock procede-se ao armazenamento do produto à parte 

dos existentes. De forma a garantir que o produto com PVP antigo escoe primeiro, e quando já 

não existir mais em stock procede-se à atualização do PVP no sistema informático.  

No que diz respeito aos medicamentos de venda livre, o preço depende do PVF, IVA e 

margem de lucro para a farmácia. Para estes produtos cabe à farmácia establecer o valor de 

venda. Após o cálculo do preço de venda livre é necessário imprimir etiquetas para marcação 

destes produtos. 
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Aquando da receção de produtos novos cria-se uma ficha de produto onde deve ser 

colocado o prazo de validade, PVP,  código nacional do produto e margem de lucro. 

Quando a ecomenda inclui benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes, a fatura 

e a guia de remessa é acompanhada de uma requesição específica que deve ser guardada, na 

farmácia, por um período de 5 anos. 

Por fim, verifica-se o valor total da encomenda em relação ao valor liquido da fatura. 

Ao longo do meu estágio participei na receção e conferência de encomendas, sendo 

esta a tarefa que mais realizei e a que tive primeiro contacto na farmácia. Esta fase do meu 

estágio permitiu um maior contacto com todos os produtos, assim como percecionar quais os 

produtos mais dispensados na farmácia e focar a minha atenção nestes. 

§ Gestão de devoluções: 

A devolução de uma determinada existência pode ser feita por vários motivos. Sempre 

que exista alguma discordância na encomenda recebida, como: embalagem danificada, 

produtos trocados, produtos não encomendados, produtos com validade curta, entre outros. No 

caso da solicitação de retirada de produtos pelo INFARMED, ou ainda na recolha de produtos 

com validades curtas ou já expiradas. 

A devolução é realizada no Sifarma 2000 através do separador ”Gestão de 

devoluções”.  Neste menu coloca-se o fornecedor, motivo da devolução e produto a devolver. 

Depois é gerado uma nota de encomenda que é impressa 3 vezes, sendo de seguida 

assinada, carimbada e datada. Destas impressões, 2 são enviadas ao fornecedor e 1 fica 

arquivada na farmácia. Se o fornecedor aceitar as devoluções, ou é emitida uma nota de 

crédito ou o fornecedor faz uma substituição de produto (enviando um produto igual ou de 

preço equivalente). No caso de o fornecedor não aceitar a devolução, o produto é devolvido à 

farmácia e é dado como quebra de stock. Os produtos devolvidos são  armazenados num local 

específico para depois serem recolhidos pela entidades competentes. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar devoluções mas nunca 

regularizações.  

§ Armazenamento: 

Depois de verificar a conformidade entre o que foi pedido e o que foi recebido, procede-

se ao armazenamento. Nesta fase, à semelhança do que acontece na receção de 

encomendas, deve-se dar prioridade ao armazenamento dos medicamentos termolábeis. 

O princípio do armazenamento já foi descrito na secção relativa ao “Espaço físico 

interior”. Como já referi, uma grande variedade de MNSRM, encontra-se armazenados por 

detrás do balcão de atendimento, os restantes MNSRM e todos os MSRM, encontram-se 

armazenados no robô. O excedente destes produtos é acondicionado no armazém geral, assim 

como outros de grande volume ou que não necessitam de estar ao acesso rápido dos 

colaboradores da farmácia. 

Na realidade, o armazenamento foi uma tarefa bastante importante no início do estágio, 

pois permitiu conhecer todos os produtos que são comercializados na farmácia. 
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§ Controlo do prazo de validade: 

 O controlo dos prazos de validades é feito em dois momento, aquando a receção da 

encomenda e mensalmente.  

Todos os meses, é emitido uma lista pelo Sifarma 2000 dos produtos prestes a 

terminar o prazo de validade nos dois meses seguintes, tendo em conta esta lista faz-se a 

recolha dos produtos. Os produtos que efetivamente estejam a terminar o prazo de validade 

são colocados num linear reservado para esse fim e, posteriormente, devolvidos aos 

fornecedores. O prazo de validade de alguns produtos que constam na lista é mais longa e 

nesses casos é feito a retificação do prazo de validade na “Ficha do Produto”.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir e participar no controlo dde 

prazos de validade, desde o levantamento dos produtos que constavam na lista (emitida 

mensalmente) e retificação dos prazos de validade na ficha do produto. 
 

4. Dispensa de Medicamentos 
 

A dispensa de medicamentos vai mais além do simples ato de entrega de um 

medicamento. Esta é a face mais reconhecida e valorizada  do farmacêutico comunitário. 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas, a dispensa de medicamentos é definida 

como “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou 

em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o seu correcto uso” [7]. Na dispensa de medicamentos o farmacêutico deve 

avaliar a medicação dispensada, com o objectivo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos [7]. 

Desde as primeiras semanas de estágio que tive contacto com atendimento. No 

entanto, nessa altura não tinha capacidades para desempenhar essa tarefa e por isso apenas 

assisti ao atendimento. Isto permitiu-me conhecer a abordagem a ter com o utente e todo o 

mecanismo subjacente à dispensa. Por volta da oitava semana comecei a realizar 

atendimentos, sempre acompanhada de um farmacêutico. No último mês comecei a realizar o 

atendimento sozinha, mas sempre com algum colaborador por perto, de forma a ter auxílio 

caso fosse necessário.  

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
 

Os MSRM são medicamentos que preencham uma das seguintes condições [8]: 

a) Direta ou indiretamente, constituem um risco para a saúde se utilizados sem 

vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando 

utilizados frequentemente para um fim diferente daquele a que se destina; 
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c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar;  

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado, mediante a apresentação de uma 

receita médica, prescrita por um profissional de saúde devidamente habilitado. Antes da 

dispensa destes medicamentos, a receita médica apresentada tem de ser validada [9]. 

 

4.1.1 Prescrição Médica e Validação 
 

As receitas médicas devem prescritas de forma eletrónica, salvo casos excepcionais 

em que pode ser feita em formato manual, como [9,10]: 

a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor 

c) Prescrição ao domicílio;  

d) Até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

A prescrição de medicamentos deve incluir, obrigatoriamente: a DCI da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e aposologia [10,11]. 

As receitas eletrónicas podem ser encontradas de duas formas: receita materializada e 

desmatrializada [10]. A receita desmaterializada não utiliza papel e pode ser acedida por 

dispositivos eletrónicos. Enquanto que a receita materializada é prescrita em papel e pode ficar 

ou não registada na Base de Dados Nacional de Prescrições. Caso não fique registada não 

pode ser dispensada de forma eletrónica pela farmácia. 
Nas receitas desmaterializadas podem ser prescritas (em linhas de prescrição distintas) 

um máximo de 2 embalagens por medicamento, e até 6 embalagens por receita  [10].  

A receita manual só pode ser precrita em algumas excepções, como já foi referido. 

Nestas receitas apenas podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos com um limite de 2 

embalagens por medicamento e 4 embalagens por receita [10]. Pode ser precrito 4 

embalagens do mesmo medicamento no caso da precrição se apresentar sob a forma de 

embalagem unitária [12]. 

No que diz respeito aos prazos de validade a receita normal tem uma validade de 

apenas 30, destinando-se a um tratamento de curta duração. Já a receita renovável tem 

validade de 6 mesese destinando-se a tratamentos prolongados. [12]  

Relativamente à validação da precrição eletrónica, cabe ao farmacêutico verificar, 

antes da dispensa, se a receita têm a informação necessária para a validação, nomeadamente 

[10]: a) Número da receita; b) Local de prescrição ou respetivo código; c) Identificação do 

médico prescritor; d) Nome e número de utente; e) Entidade financeira responsável e número 

de beneficiário; f) Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se 

aplicável).  
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A receita manual só é validada se apresentar a seguinte informação [10]: a) Vinheta 

identificativa do local de prescrição (se aplicável); b) Vinheta identificativa do médico prescritor; 

c) Identificação da especialidade médica e, se aplicável contacto telefónico do prescritor ; d) 

Identificação da exceção; e)  Nome e número de utente; f) Entidade financeira responsável e 

número de beneficiário; g) Referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos. 

Ao longo do meu estágio contactei com todo o tipo de receitas e, para além disso, 

verifiquei que as receitas eletrónicas eram as mais levantadas na farmácia. Tive, de igual 

modo, a oportunidade de aviar e validar receitas manuais, o que exige uma maior atenção pela 

suscetibilidade a erros e falhas durante o atendimento. 

 

4.1.2 Dispensa de Receitas 
 

O ato profissional da cedência de medicamentos só pode ser realizado após a 

confirmação da autenticidade da precrição médica. Durante a cedência de medicamentos é 

importante transmitir ao utente a informação imprescindível para a toma correta dos 

medicamentos. De maneira a garantir que o utente compreende a terapêutica instituída e tira o 

máximo de benefício do tratamento [8]. 

Na dispensa, o farmacêutico deve avaliar a medicação dispensada, de forma a 

identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos. É essencial proteger o 

doente contra efeitos negativos que possam decorrer da medicação [8]. 

O farmacêutico deve informar o utente da existência de medicamentos similares ao 

prescrito e deve dispensar o medicamento comercializado mais barato, sempre que o utente 

assim desejar [10]. A prescrição de um medicamento é feita por nome comercial, marca ou 

titular da autorização de introdução no mercado, em duas situações distintas, se não existir 

medicamento genérico comparticipado ou justificação  do prescritor quanto à insuscetibilidade  

de susbstituição. Relativamente à última situação, deve ser verificado antes da disoensa a 

justificação do prescritor [10]. A famácia tem de dispor para dispensa no minímo 3 

medicamentos de entre os 5 com preço mais baixo, pertencentes ao mesmo grupo homogéneo 

[11]. 

Cabe ao farmacêutico garantir, no ato da dispensa, que o utente compreendeu como 

deve ser feito a toma da medicação, duração do tratamento, possíveis contra-indicações e 

efeitos adversos [8]. 

 

4.1.3 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias de extrema importância para a 

medicina, as suas propriedades quando usadas de forma correcta podem trazer benefícios na 

terapêutica de diversas doenças, algumas com elevada incidência na população [13]. 
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Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, as substâncias classificadas 

como estupefacientes ou psicotrópicas necessitam de uma receita médica especial [6]. Estas  

substâncias encontram-se incluídas nas tabelas I e II do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro 

[13,14]. As benzodiazepinas (contidas nas tabelas II e IV), apesar de serem classsificadas 

como substâncias estupefacientes e psicotrópicas, podem ser dispensadas em receita médica, 

segundo os termos da lei geral (salvo excepções) [14]. A prescrição manual deste tipo de 

substâncias não pode ser feita com outros medicamentos, devendo ser prescrita isoladamente. 

No caso da receita apresentar outros medicamentos para além do psicotrópico, o utente deve 

optar por levantar o psicotrópico ou os outros medicamentos. Na prescrição eletrónica podem 

estar prescritos outros medicamentos ou produtos farmacêuticos [10,14]. Em ambos os casos 

(prescrição manual ou eletrónica), podem ser prescritos no máximo 2 psicotrópicos [10,14]. 

Na dispensa destas substância, o farmacêutico, deve preencher o formulário que surge 

no sistema informático. Este formulário requer a informação sobre o médico prescritor, 

identificação do utente e adquirente (caso não seja o utente a fazer a aquisição) [14]. Utentes 

menores de idade não podem fazer o levantamento deste tipo de substância. Nestes casos é 

obrigatório que um adquirente maior de idade faça o levantamento por eles. 

As receitas manuais dispensadas devem estar assinadas no verso pelo adquirente, 

para comprovar que a dispensa foi efetuada.  Nestas receitas é necessário tirar uma cópia, que 

será anexada juntamente ao doscumento dos psicotrópicos. Nas receitas sem papel, ao 

finalizar da venda é emitido um documento psicotrópico. Estes documentos devem ser 

arquivados na farmácia durante 5 anos. Até ao dia 8 de cada mês, a farmácia deve enviar ao 

INFARMED a listagem de todas as receitas aviadas no mês anterior.  

Durante o meu estágio pude contactar com diversas prescrições que continham 

estupefacientes e psicotrópicos. O que me permitiu aprender a realizar os procedimentos 

necessários para a dispensa correta destas substâncias. 

 

4.1.4 Medicamentos Genéricos 
 

Um medicamento é considerado genérico se apresentar a mesma substância activa, 

forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, 

que serviu de referência [16]. Estes medicamentos estão sujeitos às mesmas disposições 

legais que os medicamentos de referência, apresentando a mesma segurança e eficácia [9]. 
Os medicamentos genéricos apresentam uma vantagem económica. No caso de não 

existir um grupo homogéneo estes medicamentos são mais baratos que o medicamento de 

referência. No caso de existir um grupo homogéneo, o PVP é igual ou inferior ao preço de 

referência desse grupo [9].  

Durante o meu estágio por diversas vezes dispensei medicamentos genéricos quando 

na receita aparecia a designação por DCI. Verifiquei que os medicamentos genéricos são alvo 

de alguma insegurança por parte dos utentes, que frequentemente questionam se estes são 
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igualmente eficazes. No entanto, após explicação grande parte dos utentes optava por levar 

um medicamento genérico. 

 

4.1.5 Regimes de Comparticipação 
 

Está estabelecido na lei que os regimes de comparticipação do estado no preço de um 

medicamento pode ser feito em: regime geral ou regime especial. 

No que diz respeito ao regime geral de comparticipação, o preço dos medicamentos é 

estabelecido tendo em consideração diferentes escalões. No escalão A 95% do PVP é 

compartecipado pelo estado. O escalão B é comparticipado pelo estado em 67% do PVP. Já os 

escalões C e D são comparticipados pelo estado em 37% e 15% do PVP, respetivamente [17].  

No regime especial de comparticipação do estado são beneficiarios os pensionistas ou 

utentes abrangidos por outro grupo especial. Os pensionistas tem uma comparticipação 

acrescida de 5% no escão A de medicamentos e 15% nos escalões B, C e D. Desde que os 

rendimentos cumpram as especificações obtidas no Decreto-Lei n.º 48-A/2010 [17]. 
A comparticipação de medicamentos que se destinam ao tratamento de determinadas 

patologias ou a grupos especiais de utentes varia e é definida por despachos especiais [17].  

Existem ainda outros sistemas de comparticipação, por exemplo, os medicamentos 

manipulados que são comparticipados pelo estado em 50% do seu preço [17]. 

No meu periodo de estágio contactei com prescrições de diferentes comparticipações, 

tendo então aprendido a processá-las de forma correta. 

 

4.1.6 Conferência de Receituário 
 

A conferência do receituário é uma atividade de grande importância para a deteção de 

erros no aviamento das receitas. No caso das receitas sem papel o registo é feito de forma 

automática pelo Sifarma 2000. No entanto, para as restantes receitas no momento da venda é 

necessário imprimir no verso da receita um documento de faturação. Neste documento é 

indicado o PVP do medicamento sujeito a comparticipação, qual o valor a pagar pelo utente, 

qual o valor da comparticipação, código de barras de identificação do medicamento, data da 

dispensa, identificação da farmácia e um espaço destinado à assinatura pelo utente. 
A organização do receituário faz-se através da separação das receitas por entidade e 

lote. As receitas são colocadas sequencialmente em cada lote, sendo por lote apresentado um 

máximo de 30 receitas, nas materializadas, e sem limite de receitas, nas desmaterializadas.  

No final de cada mês é impresso o verbete, anexado às receitas, carimbado e assinado 

pelo farmacêutico. Por fim é emitido um resumo de todos os lotes de cada organismo e a fatura 

mensal, ambos em quadriplicado, sendo que o original e duplicado acompanham o receituário. 

Durante o estágio tive oportunidade de assistir ao fecho do receituário, tendo aprendido 

como este se realiza e quais os procedimentos necessários seguir. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Farmácia Avenida 

 

16 
 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
 

Consideram-se MNSRM aqueles que não cumprem os requisitos estabelecidos para os 

MSRM. Estes medicamentos não necessitam de prescrição médica e, como tal não são 

compartecipáveis (salvo em casos previstos pela lei) [16].  

Uma vez que, os MNSRM não precisam de prescrição médica são muitas vezes 

utilizados no alívio de sintomas menores [18]. Isto faz com que estes medicamentos estejam 

muitas vezes associados a atos de aconselhamento farmacêutico menores e automedicação. 

 Neste sentido, o farmacêutico tem um papel importante na promoção do uso 

responsável destes medicamentos e alerta para os riscos da automedicação . O farmacêutico 

precisa de conhecer a história clínica do utente e a medicação que este habitualmente toma, 

assim como é de extrema importância ter em consideração a situação econômica do utente. 

Pois só conhecendo todas estas variáveis é possivel o aconselhamento correto e adequado às 

necessidades do utente. 

No ato da dispensa de um MNSRM deve-se sempre questionar o utente sobre os 

sintomas, outras patologias e medicamentos concomitantes. A decisão de qual o medicamento 

mais indicado deve ter em consideração todos estes fatores. 
Ao longo do meu estágio foram inúmeras as situações em que os utentes me 

solicitaram o aconselhamento de MNSRM. Uma vez que realizei o meu estágio durante a 

primavera e verão, grande parte destes aconselhamentos deveram-se a casos de alergia, 

picadas de insetos e queimaduras solares. No entanto fui também questionada por várias 

vezes sobre outros produtos, como por exemplo: antiácidos, laxantes, antidiarreico, entre 

outros. O aconselhamento de MNSRM foi, talvez, a maior dificuldade que senti ao longo do 

meu estágio pela variedade de MNSRM disponíveis no mercado. Nestes casos foi fundamental 

a ajuda e disponibilidade de toda a equipa, que respondiam às minhas dúvidas e me ajudavam 

para que conseguisse realizar um aconselhamento correto. 

 

4.3 Medicamentos Manipulados 
 

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, os medicamentos manipulados são 

preparados em farmácias de  oficina ou hospitalares. Estes podem ser classificados 

como fórmulas magistrais (quando são preparados de acordo com uma receita médica e sejam 

especificos para o doente), ou preparados oficinais (quando o medicamento é preparado de 

acordo indicações de uma farmacopeia ou formulário) [19]. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar aguns medicamentos 

manipulados, nomeadamente, uma solução álcool boricado a 70% e uma pomada diprosone 

com vaselina. 
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4.4 Dispositivos Médicos 
 

Entende-se por dispositivo qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de [20]: 

– Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

– Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; 

– Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

– Controlo da concepção. 

Os dispositivos médicos estão divididos segundo 4 classes de risco, classe I – baixo 

risco, classe IIa – médio risco, classe IIb – médio risco e classe III – alto risco. Esta clasificação 

é determinada tendo em consideração fatores, como: duração do contacto com o corpo 

humano, invasibilidade do corpo humano, anatomia afetada pela utilização  e risco potenciais 

decorrentes da concepção técnica e do fabrico [21]. 

Todos os dispositivos médicos apresentam marcação CE obrigatória [21]. 

No decorrer do meu estágio dispensei dispositivos médicos como: pensos rápidos, soro 

fisiológico, tiras de teste para determinação da glicémia no controlo de diabetes, seringas, entre 

outros. 

 

4.5 Outros Produtos Farmacêuticos 
 

Na FA para além dos MSRM, MNSRM, medicamentos manipulados e dispositivos 

médicos também são dispensados outros produtos como medicamentos destinados a uso 

veterinário, dispositivos médicos, produtos dietéticos, produtos de alimentação especial, 

produtos de fitoterapia, medicamentos homeopáticos e produtos de dermocosmética. 

 

5. Cartão Sauda 
 

A FA dispõe do cartão das Farmácias Portuguesas. Os utentes com este cartão podem 

acumular pontos em todas as compras de produtos de saúde e bem-estar, MNSRM ou serviços 

farmacêuticos. Os pontos acumulados podem ser trocados diretamente por produtos que 

façam parte do catálogo ou serem transformados em vales de dinheiro, que podem ser 

utilizados para pagar a conta da farmácia. Este cartão pode ser utilizado não só pela pessoa 

mas também por todos os membros da família. Por cada euro é acumulado 1 ponto e os 

pontos acumulados tem apenas validade de 1 ano. O utente pode aderir gratuitamente ao 

cartão sauda na farmácia ou no site das farmácias portuguesas.  
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6. Serviços Prestados 
 

A farmácias enquanto entidade prestadora de serviços e cuidados de saúde tem um 

papel importante  na promoção de saúde e não apenas na faceta da dispensa de 

medicamentos. Conforme o que está descrito na legislação, as farmácias podem prestar um 

conjunto de serviços farmacêuticos aos utentes que se destinem à para promoção da saúde e 

bem-estar dos utentes [22]. Estes serviços incluem apoio domiciliário, administração de 

primeiros socorros, administração de vacinas não incluidas no plano nacional de vacinação, 

programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração com 

programas de educação para a saúde [22]. 

 

6.1 Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Pressão Arterial 
 

A FA tem à disposição dos utentes a determinação gratuíta, através de um tensiometro, 

da tensão arterial e frequência cardíaca. Em relação às determinações bioquímicas, a FA 

disponibiliza a determinação da glicémia, colesterol e triglicerídeos. É disponibilizado aos 

utentes da FA um cartão próprio onde é registado o valor das determinações. 

No decorrer do meu estágio realizei determinações da pressão arterial, assim como 

dos parâmetros bioquímicos, sendo a mais frequente a da tensão arterial. Nestas situações 

procurava fazer uma interpretação dos resultados obtidos, bem como incutir no utente a 

importância de um estilo de vida saudável e da adesão à terapêutica.  

Tive também a oportunidade de participar, com o cartão sauda, na etapa de Barcelos 

da Volta a Portugal. Onde realizei determinações da pressão arterial e parametros bioquímicos.  

 

6.2 Administração de Vacinas e Injetáveis 
 

Na FA apenas são administrados medicamentos injetáveis e vacinas que não estejam 

incluidas no plano nacional de vacinação. Esta tarefa é assegurada pelo quadro farmacêutico 

que possui formação específica na área, ou seja o curso de administração de injetáveis.   

 

6.3 Preparação de Encomendas para Centros Sociais 
 

A FA tem acordos com alguns centro sociais em Barcelos que requerem o 

fornecimento da medicação necessária aos seus utentes. As receitas chegam diáriamente à 

farmácia e, posteriormente, é realizada a dispensa e faturação da medicação. A medicação é 

devidamente identificada por utente e entregue nos respetivos centros sociais. 

Durante o meu período de estágio realizei esta tarefa inúmeras vezes, pois este tipo de 

preparação é realizado diariamente. Este procedimento contribuiu muito para a minha 

aprendizagem e familiarização com os processos de dispensa e faturação de receitas, 

revelando-se uma mais valia na fase de atendimento ao público. 
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6.4 Preparação Individualizada da Medicação 
 

A preparação individualizada da medicação define-se como um serviço a partir do qual 

o farmacêutico organiza as formas farmacêuticas sólidas (para uso oral), de acordo com a 

posologia prescrita, selado numa embalagem descartável [23]. A informação prestada sobre o 

uso responsável do medicamento é incluida neste serviço, tendo como objetivos, auxiliar o 

utente na correta administração dos medicamentos e promover uma melhor adesão à 

terapêutica [23].  

Na FA a preparação individualizada da medicação é disponibilizada todas as semanas 

aos utentes do Centro Social da Silva. A medicação é preparada para cada utente de acordo 

com uma guia de tratamento, onde consta toda a informação relativa à medicação de toma 

diária, assim como de todas as alterações feitas à mesma.   

Previamente à preparação da medicação, o farmacêutico reune-se com as enfermeiras 

e esclarece todas as dúvidas relativamente aos medicamentos (por exemplo, se alguém 

interrompe ou troca a medicação). 

A preparação individualizada da medicação é realizada por duas pessoas: uma que 

prepara e outra verifica a medicação.  

Durante todo o meu período de estágio tive oportunidade de auxiliar na preparação 

sempre com a supervisão da Drª Paula. 

 
6.5 Valormed®  

  

A valormed® é uma associação sem fins lucrativos, criada em 1999, que tem como 

responsabilidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Esta associação permite a recolha e tratamento seguros dos resíduos dos medicamentos [24]. 

Esta sociedade resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e 

farmácias, com o propósito de consciencializar para a especificidade do medicamento 

enquanto resíduo [24]. 
A FA dispõe de contentores de cartão disponibilizadas pela Valormed®, quando estes  

ficam cheios são identificados com o nome da farmácia, o código e a rubrica do colaborador, 

são pesados e é anotado o valor. A recolha é realizada pelos distribuidores grossistas, que na 

FA é a Alliance Healthcare . 

 

6.6 Outros 
 

A FA tem também outros serviços ao seu dispor, como: serviços de podologia, 

fisioterapia e nutrição. Todos eles realizados por profissionais competentes e habilitados. 
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7. Atividades complementares 
 

Para além das atividades habituais que se realizam numa farmácia, durante o meu 

estágio tive a oportunidade de realizar ainda outras atividades adicionais, como é o caso de 

assistir a algumas formações internas (presentes na tabela 3).  

As formações são organizadas pelos colaboradores da farmácia juntamente com as 

marcas e calendiarizadas para um determinado dia. Nesse dia o representante da marca 

desloca-se à farmácia e disponibiliza pequenas formações que duram 20, 30 a 45 minutos, de 

2 a 3 colaboradores. O representante apresenta resumidamente os seus produtos, referindo as 

indicações terapêuticas, a quem se destina e outras informações que sejam relevantes.  

Tive também a oportunidade de assistir às formações da Glintt sobre o funcionamento 

do robô BD Rowa Vmax, que foi instalado durante o meu periodo de estágio. 

Considero que estas formações foram determinantes na minha aprendizagem e uma 

mais valia no atendimento ao publico, porque ajudaram-me a conhecer melhor algumas 

marcas, os seus produtos e quais as situações em que as poderia aconselhar.  

No que diz respeito ao robô, note-se o seu contributo para a riqueza da minha 

expriência, porporcionou-me a bivalência de trabalhar com as duas vertentes - o 

armazenamento, quer gavetas deslizantes, quer no robô. O robô facilita muito o processo de 

armazenamento, como seria de esperar, e permite à equipa da farmácia dedicar mais tempo ao 

aconselhamento ao utente.  
 

Tabela 3 - Formações frequentadas durante o estágio 

Data Formação Duração 
(min) 

28/05 Linha de produtos - FDC 45 min 

05/06 Os nossos produtos - Aboca 45 min 

18/06 BD Rowa Vmax - Glintt 120 min 

19/06 BD Rowa Vmax - Glintt 120 min 

28/07 OMNi-BiOTiC, SNIZTOP, SHAPE UP - 
PHARMAGREEN 

30 min 

25/07 ARTHROCARE & LEVIKER - 
PHARMAGREEN 

20 min 

 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Avenida 
 

Projeto I – A Importância da Proteção Solar  
 

1. Enquadramento 
 

Desde 1970 que a incidência mundial de cancro da pele têm vindo a aumentar, e 

Portugal não é exceção [25,26]. Este aumento está fortemente associado aos hábitos pessoais 
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de exposição solar - radiação ultraioleta (UV) - motivados pela perspetiva social de que um 

bronzeado é desejável e saudável [27,28]. Quando diagnosticado precocemente e tratado nas 

fases iniciais, o cancro da pele tem elevadas taxas de cura, por isso, é fundamental a sua 

deteção precoce [27]. Desta forma, é importante apostar na sensibilização da população para 

este risco, e outros, associados ao excesso de exposição solar. 

As farmácias podem desempenhar um papel essencial no aconselhamento e 

divulgação de informação acerca dos perigos e cuidados a ter com a exposição solar.  

Posto isto, durante o meu estágio decidi fazer uma campanha de alerta para a 

exposição solar em duas escolas. Para efeito, selecionei escolas ativas em períodos de férias 

balneares. E visando o propósito da intervenção, realizou-se uma apresentação (Anexo II) 

seguida  pela entrega de um folheto informativo (Anexo III), direcionados e adaptados às 

crianças que iriam começar a época balnear. Urge alertar as crianças e consciencializá-las 

para os possíveis riscos, a médio e ao longo prazo, de uma exposição solar descuidada. Além 

do mais, faz todo sentido começar  esta sensibilização desde a infância, afinal, eles é que são 

os alicerces do futuro e a melhor maneira de chegar aos pais. 

 

2. A Pele 
 

A pele é um importante órgão que protege o organismo contra as agressões externas. 

No seu interior, a pele é composta por três camadas [30,31,32]: 

 Epiderme: camada de epitélio estratificada e escamosa constituída essencialmente por 

dois tipos de células: queratinócitos e  células dendriticas. Os queratinócitos compactados 

conferem proteção cutânea contra as radiações (absorvendo ou refletindo os raios solares).  

Entre estas células encontram-se os melanócitos que são responsáveis pela produção de um 

pigmento (melanina). O aumento da pigmentação ajuda a proteger a pele dos danos causados 

pela radiação solar. 

 Derme: constituída por colagénio e fibras elásticas que conferem à pele consistência e 

elasticidade. Esta camada suporta estruturalmente e nutricionalmente a epiderme. 

  Hipoderme: é composta por uma camada de células subcutâneas e forma a ligação 

entre a pele e o resto do corpo. Através da hipoderme passam vasos sanguíneos que possuem 

uma infinidade de terminações nervosas. Protege a pele contra traumas físicos (camada de 

amortecimento) e permite um isolamento térmico. 

A classificação de Fitzpatrick relaciona-se com a quantidade de pigmento de melanina 

na pele [29,33]. Tem por base a aparência da pele e o grau de tolerância à exposição solar 

[5,9]. Esta escala permite classificar o fototipo da pele dos pacientes e caracteriza a pele em 6 

fototipos, que variam de muito clara (tipo II) a muito escura (tipoVI) [30,32]. 

Esta classificação serve apenas de orientação, dado que, podem existir algumas 

variantes dentro de cada fototipo [32]. 
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3. A Radiação Ultravioleta  
 

A luz solar que atinge terra é composta por vários tipos de radiação, entre tais, 

destaca-se a radiação UV. Capaz de penetrar na pele, esta radiação pode desencadear 

reações imediatas (queimaduras solares, fotoalergias e bronzeado) e/ou reações tardias 

(envelhecimento cutâneo) [27,30].  

A radiação UV compreende os comprimentos de onda dos 100 aos 400nm e é dividida 

em três bandas: UVA (315-400nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280nm) [27]. Grande parte 

da radiação UVC e cerca de 90% da radiação UVB não atinge a superfície terrestre pois é 

absorvida pela camada do ozono, vapor de água, oxigénio e dióxido de carbono. A radiação 

UVA é a menos afetada pela atmosfera, e portanto, a que maioritariamente atinge a superfície 

terrestre [27,32].  

Ao longo do ano a incidência da radiação UVB varia, sendo a sua incidência maior 

durante o verão [27,32]. Esta radiação tem sido implicada como a principal causa do cancro da 

pele [4]. Já a radiação UVA tem uma intensidade constante e devido ao seu maior 

comprimento, penetra mais profundamente na derme [27,32]. Apesar desta radiação ser menos 

ativa na formação de queimaduras solares, é a principal radiação responsável pelo 

fotoenvelhecimento, apresentando um papel importante nas fotoalergias e predispondo a pele 

ao aparecimento de cancro [35]. Mais de 90% da radiação solar que atinge a superfície 

terrestre é UVA. Posto isto, nos últimos anos, o papel da radiação UVA na carcinogénese da 

pele começou a ser apreciado. Ficou claro que a radiação UVA é responsável por pelo menos 

10% da dose carcinogénica da radiação solar [28]. 

 

3.1 Índice Ultravioleta 
 

O índice UV corresponde a um medida sem unidade, que descreve os níveis de 

radiação UV que atingem a superfície terrestre em qualquer momento [32,34,36]. Este é um 

indicador simples e informativo [34]. Permite ao público em geral um conhecimento do risco da 

exposição à radiação UV [34].  

Os valores do índice UV variam de 0 a 11+, quanto maior for o valor do índice, maior o 

potencial de lesões - cutâneas e oftálmicas - e menor o tempo que leva para que o dano ocorra 

[36]. Estes valores são agrupados em categorias de exposição solar [32,34]. 

 
4.  Efeitos da Radiação Ultravioleta na Pele 
 

As respostas normais da pele à radiação UV podem ser classificadas em dois tipos: 

efeitos agudos e efeitos crônicos. Um efeito agudo é de início rápido e geralmente de curta 

duração, em oposição a um efeito crônico, que geralmente é de início gradual e de longa 

duração [28,35]. 
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O efeito agudo que mais decorre da exposição solar é o eritema, denominado de 

queimadura solar. Como resultado da queimadura solar surgem efeitos adaptativos da pele, 

tais como, o bronzeado e o espessamento das camadas mais externas da pele, ambos, sinais 

de danos [37].  

A exposição crônica à radiação UV também causa várias alterações degenerativas nas 

células, tecido fibroso e vasos sanguíneos da pele. Estes efeitos incluem: sardas, nevos e 

lentigos, que são áreas pigmentadas na pele [37]. A radiação UV acelera o envelhecimento da 

pele e a perda gradual da elasticidade da pele, o que resulta em rugas, pele seca e grossa. A 

longo prazo pode também originar a fotocarcinogénese [37].  

O único efeito benéfico estabelecido da radiação UVA na pele, é a síntese da vitamina 

D. Esta vitamina é responsável pelo aumento da absorção intestinal de cálcio, magnésio, ferro, 

fosfato e zinco [38,39]. 90% da vitamina D essencial para uma boa saúde é produzida de forma 

cutânea [38]. Esta com a radiação solar, no comprimento de onda da radiação UVB, através de 

reações fotoquímicas, transforma o 7-dehidrocolesterol em vitamina D3 [38,39]. Apenas 

pequenas exposições solares são necessárias para a síntese de Vitamina D3, 5 a 10 minutos 

de exposição 2 a 3 vezes por semana, em zonas como mãos, braços e rosto [38]. 

 

4.1 Cancro da Pele 
 

O cancro da pele é o tipo de cancro mais frequente em indivíduos caucasianos. A sua 

incidência tem vindo a aumentar, desde os anos 60, e 90% dos casos devem-se ao excesso de 

exposição solar [40]. 

O efeito fotocarcinogénico  da radiação UVA manifesta-se através de vários tipos de 

lesões, sendo elas lesões pré-cancerígenas e lesões cancerígenas [41]. A lesão pré-

cancerígena mais frequente é a queratose actínica e traduz-se  sob a forma de lesão seca, 

escamosa e por vezes hiperqueratósica. Relativamente às lesões cancerígenas, as três formas 

mais comuns são: carcionoma basocelular, carcionoma espinocelular, melanoma e outros 

tumores da pele [30,41].  

 

5. Prevenção 
 

O aumento da incidência do cancro da pele está fortemente relacionado à exposição 

solar recreativa e às atividades ao ar livre, ambas em crescendo [42]. Segundo os 

especialistas, 4 em cada 5 casos de cancro da pele poderiam ser evitados, uma vez que os 

danos causados pela radiação solar são evitáveis [42]. 

A fotoproteção é um método eficaz para prevenir efeitos prejudiciais da radiação UV 

[43]. Esta é realizada através do uso de protetores solares, roupas de proteção e práticas 

seguras contra o sol [43]. 
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5.1  Protetores Solares 
 

Protetores solares são produtos (cremes, leites, sprays, entre outros) com capacidade 

de absorver e/ou refletir a radiação solar, diminuindo os efeitos da radiação sobre a pele 

[43,44]. Classicamente dividem-se em dois tipos de filtros: orgânicos (químicos) e inorgânicos 

(minerais) [43,44]. 

Nos protetores solares químicos a radiação ativa os eletrões do agente, que passa do 

estado passivo para o estado excitado [44,45]. O agente, ao retornar à condição estável, emite 

quantidades significativas de calor ou radiação fluorescente [44,45]. Os filtros químicos, para 

serem eficazes, têm de ser estáveis à luz solar, dissolverem-se ou dispersarem-se facilmente e 

permanentemente no veículo, e ainda, permanecerem no local após  transpiração ou  natação 

[44,45]. Além do mais, não devem ser tóxicos, causar irritação ou alergia de contacto. Estes 

agentes são divididos em UVA e UVB [44,45]. 

Os protetores solares físicos são capazes de refletir e dispersar a radiação UVA e UVB. 

São fotoestáveis e requerem uma aplicação espessa, de forma a garantir uma reflexão 

adequada da radiação [44,46]. Hoje em dia, os principais agentes inorgânicos usados são o 

óxido de zinco (UVA) e o dióxido de titânio (UVB) [44]. Uma vantagem destes filtros, 

comparativamente aos orgânicos, é a sua baixa permeabilidade, que confere uma melhor 

tolerância e um menor risco de toxicidade cutânea [44]. 

O Fator de Proteção Solar (SPF- Sun Protection Fator ) é o principal método, 

amplamente aceite, que permite medir a eficácia de um filtro solar. O SPF indica o tempo de 

resistência da pele à exposição solar [47,48]. É importante referir que este índice diz respeito 

apenas à radiação UVB, que é a radiação responsável por causar queimaduras solares [48]. 

Um protetor solar com um SPF 15 filtra 94% da radiação UVB, enquanto um SPF 30 filtra 97% 

das radiações [49]. 

 

5.2 Medidas Gerais de Prevenção  
 

A proteção contra a exposição solar é importante durante todo o ano, e não apenas 

durante o verão ou a praia [27,51]. A radiação UV pode chegar até ao nosso organismo mesmo 

nos dias nublados. Para além do mais, é refletida e dispersa por diferentes superfícies, entre 

estas, a neve que reflete 80%, a areia da praia  que reflete 15% e a espuma do mar que reflete 

25% da radiação UV [27]. 

O risco de desenvolver cancro da pele está associado às radiações solares, por isso, é 

importante vigiar os sinais. Durante o ano é importante fazer um autoexame à pele, uma vez 

por mês, e observar se existem lesões suspeitas [53]. A  regra ABCDE do melanoma, ajuda a 

identificar sinais suspeitos e a detetar precocemente o melanoma [53,54]: 

A. Assimetria; 

B. Borda irregular ou mal definida; 

C. Cor que varia de uma área para outra; 
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D. Diámetro superior a 6 mm; 

E. Evolução ou alteração do crescimento. 

A vigilância dos sinais é importante e sempre que seja identificado um sinal suspeito 

deve-se consultar um dermatologista [55]. 

Para além da aplicação de protetor solar diária, existem outras medidas que também 

deve ser adotadas, tais como [50-52]: 

– Utilizar de chapéu (de aba larga), roupa de proteção (t-shirt de cor escura e malha 

apertada)  e óculos de sol que filtrem raios UVA e UVB; 

– Evitar a exposição solar nas horas de maior perigo (12h às 16h); 

– Durante as horas de maior perigo procurar uma sombra; 

– Pedir aconselhamento ao farmacêutico pois o uso de perfumes e desodorizantes, 

bem como alguns medicamentos, podem sensibilizar a pele causando 

queimaduras graves; 

– Bebés com menos de seis meses não devem ser sujeitos à exposição solar e 

crianças com menos de 1 ano de idade  não devem estar sob exposição solar 

direta; 

– Evitar comportamentos de risco como idas ao solário, pois aceleram o 

envelhecimento cutâneo e aumentam o risco de cancro da pele;  

– Evitar uma higiene excessiva (“pellings” ou depilação) antes da exposição solar; 

– Beber muitos liquidos e ingerir fruta fresca e legumes, pois estes são ricos em 

minerais, carotenos e vitaminas que exercem ação antioxidante e ajudam a pele a 

defender-se da agressão dos raios UV; 

– Aplicar primeiro protetor solar e só depois cosméticos, de preferência, com fator de 

proteção;   

– Utilizar protetor solar com SPF igual ou superior a 30; 

– Aplicar protetor solar 30 minutos antes da exposição solar e renovar, a cada 2 

horas, inclusive depois do banho; 

– Aplicar protetor solar em toda a área exposta, as orelhas, dorso dos pés, nariz, 

lábios e couro cabeludo são normalmente esquecidos. 

 

6. Conclusão 
 
Com este trabalho pude verificar que muitas crianças não estavam devidamente 

consciencializadas acerca das precauções necessárias a ter com a exposição solar. Por este 

motivo, esta campanha mostrou ser uma mais-valia, porque permitiu, através de um contacto 

mais próximo, sensibilizar as crianças para o perigo da exposição solar e incutir alguns hábitos 

de prevenção. Foram várias as crianças que se mostraram entusiasmadas com os benefícios 

da fotoproteção, assim como, das diversas medidas preventivas para manter a saúde e evitar 

patologias futuras. Além disso, a distribuição do panfleto permitiu, de certa forma, chegar aos 

pais e elucidar-lhes medidas preventivas. 
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Projeto II – Hipertensão Arterial 
 

1. Enquadramento 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de morte a nível mundial 

[56]. Atualmente, mais pessoas morrem devido a estas doenças do que de outra causa [56]. É 

estimado que 17.7 milhões de pessoas morreram de DCV em 2015, o que representa 31% de 

todas as mortes [56].  

DCV é um termo genérico, usado para designar as alterações fisiológicas que afetam o 

coração e/ou vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares)[57,58]. Geralmente, está 

associada a uma acumulação de placas de gordura no interior das artérias - aterosclerose - e a 

um risco aumentado da formação de coágulos sanguíneos [57,58]. Pode também estar 

associada a danos nas artérias de órgãos como: cérebro, coração, rins e olhos. Existem 

diversos tipo de DCV, incluindo: doença coronária; acidente vascular cerebral e acidente 

isquémico transitório; doença arterial periférica e doenças da aorta [57,58]. 

Apesar de não existir uma causa clara para o aparecimento das DCV, existem muitos 

fatores que podem promover o aparecimento destas doenças, estes fatores são chamados de 

fatores de risco [59]. A Hipertensão Arterial (HTA) é uma doença crónica multifatorial. E é, de 

entre os fatores de risco, o mais importante das DCV [61].  Está bem estabelecido que o 

tratamento da HTA pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares - acidente vascular 

cerebral, doença coronária, insuficiência cardíaca e renal, entre outros [62]. 

Segundo a organização mundial de saúde, a HTA é responsável por 7,5 milhões de 

mortes, sendo responsável por 12,8% do total de mortes [63]. 

O envelhecimento populacional, aliado a fatores de risco comportamentais -

alimentação pouco equilibrada, níveis stress persistentemente elevados, excesso de peso e  

ingestão excessiva de álcool, entre outros -, é apontado como causa do aumento da 

prevalência da HTA em todo o mundo [60]. 

Face a esta realidade, é essencial o diagnóstico atempado, de forma a tratar e 

controlar esta doença. É imperativo o desenvolvimento de planos e estratégias para que seja 

possível melhorar a prevenção, deteção e adesão à terapêutica. 

Os utentes dirigem-se à farmácia para levantar a medicação para a HTA com 

regularidade. Embora, na mesma, são poucos os que fazem o controlo da sua pressão arterial. 

Nesta realidade o farmacêutico comunitário tem um papel essencial, no que diz respeito à 

prevenção e controlo desta patologia. Note-se que o farmacêutico, muitas das vezes, é o 

profissional de saúde mais próximo do utente. 

Com este projeto pretendo, em primeiro lugar, determinar os grupos e subgrupos 

terapêuticos mais dispensados na FA no mês de junho. Bem como, analisar a dispensa dos 

medicamentos usados no tratamento de doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, avaliar, 
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quer a taxa de controlo desta patologia, quer a presença de co-morbilidade da população em 

estudo.   

O meu objetivo com este trabalho é dar continuidade ao esforço dos profissionais de 

saúde, sobretudo, no que diz respeito ao controlo desta patologia.  

 

2. Hipertensão Arterial 
 

A HTA ocorre quando a pressão arterial (força com que o sangue circula pelo interior 

das artérias no corpo) é constantemente elevada, manifestando-se de forma crónica. A pressão 

arterial é necessária para que os tecidos e órgãos recebam sangue oxigenado [59,60]. Quando 

esta pressão é alta, provoca danos e aumenta a carga de trabalho do coração e dos vasos 

sanguíneos [60]. Isto faz com que o coração trabalhe mais e com menos eficiência, o que pode 

levar a um aumento da massa muscular do coração, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca 

[60]. A HTA pode levar à insuficiência renal, cegueira e comprometimento cognitivo. Os vasos 

sanguíneos ficam mais suscetíveis à ocorrência de aneurismas e à formação de coágulos, que 

podem provocar um acidente vascular cerebral [59]. 

A pressão arterial é determinada em milímetros de mercúrio (mmHg) e registada como 

dois números. O valor mais elevado corresponde à Pressão Arterial Sistólica (PAS), alcançada 

quando o coração contrai, e é vulgarmente chamada de "máxima" [64]. O valor inferior 

corresponde à Pressão Arterial Diastólica (PAD) e reflete a menor pressão nas artérias, 

vulgarmente chamada de "mínima". A pressão arterial adulta normal tem por referência os 

seguintes valores: uma PAS inferior a 130 mm Hg e uma PAD inferior 85 mm Hg [64]. 

 

2.1 Classificação e Definição 
 

Os níveis normais de pressão arterial, sistólica e diastólica, são particularmente 

importantes para o funcionamento eficiente de certos órgãos vitais (coração, cérebro e rins), 

para a saúde e bem-estar geral [59].  

A HTA é definida em graus, de acordo com os valores de pressão arterial verificados. 

Estes graus são importantes para definir a gravidade da doença, ou seja, quanto mais elevada 

for a pressão arterial, maior é o risco de desenvolvimento de complicações [59]. 

Como já foi referido, a pressão arterial adulta é considerada normal quando a PAS se 

encontra entre 120-129 mmHg e a PAD entre 80-84 mmHg. Para valores de PAS entre os 130-

139 mmHg e PAD entre 85-89 mmHg, diz-se que a pressão arterial se encontra alta, como tal, 

este indivíduo apresenta um maior risco de desenvolver HTA. A tabela 4 apresenta a 

classificação e designação da pressão arterial segundo a Direção Geral de Saúde.  

A classificação da HTA é feita em três graus. O grau 1 corresponde à hipertensão 

arterial ligeira. O grau 2 à hipertensão arterial moderada. O grau 3 à hipertensão arterial grave. 

A hipertensão sistólica isolada, conforme o descrito na tabela 4, é determinada por uma PAS 
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superior ou igual a 140 mmHg e uma PAD inferior a 90 mmHg. A tabela 4 apresenta a 

classificação e designação da pressão arterial segundo a Direção Geral de Saúde. 

Estes valores são considerados válidos apenas para pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, não sujeitas a fármacos anti-hipertensores, que não apresentem patologia 

aguda concomitante ou se encontrem grávidas [65]. No caso de a PAS e PAD se encontrarem 

em diferentes categorias, é considerada a categoria de valor mais elevado [65]. 

A categoria presente na tabela 1 como "Normal Alta" é vulgarmente referida como pré-

hipertensão [66]. A pré-hipertensão não é uma categoria da doença, pelo contrário. Trata-se de 

uma designação utilizada para identificar indivíduos com elevado risco de desenvolver HTA, 

com o propósito de os médicos e pacientes serem alertados para este risco, encorajando-os a 

intervir, prevenir ou retardar o desenvolvimento da doença [66].  

 

 

Categoria Pressão Arterial 
Sistólica (mmHg) 

Pressão Arterial 
Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 <80 
Normal 120-129 80-84 
Normal Alta 130-139 85-89 
Hipertensão grau 1 140-159 90-99 
Hipertensão grau 2 160-179 100-109 
Hipertensão grau 3 ≥180 ≥110 
Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 
 

 

2.2 Fatores de Risco 
 

A HTA pode afetar qualquer pessoa. Existem alguns fatores de risco que podem 

aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver esta doença. Os fatores de risco podem 

dividir-se em fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis, que se 

encontram abaixo apresentados [68,69].  

Fatores de risco não modificáveis [67-69]: 

 

– Idade: os vasos sanguíneos perdem elasticidade ao longo dos anos o que 

contribui para o aumento da pressão arterial. 

– História familiar: existe uma componente genética associada ao risco de 

desenvolvimento desta patologia. 

– Género: antes dos 55 anos os homens tem maior probabilidade de 

desenvolvimento de HTA e após 55 anos são as mulheres que apresentam 

maior probabilidade de desenvolver HTA. 

– Raça: alguns grupos étnicos tem maior probabilidade de desenvolver HTA. 

Fatores de risco modificáveis [67-69]: 

– Excesso de peso; 

Tabela 4 – Classificação da Hipertensão Arterial (Adaptado [65]) 
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– Sedentarismo; 

– Consumo excessivo de bebidas alcoólicas; 

– Tabaco; 

– Stress; 

– Dieta rica em gordura e sal; 

– Diabetes;  

– Hipercolesterolemia. 

 

2.3 Risco Cardiovascular 
 

O risco absoluto Cardiovascular (CV) corresponde à probabilidade de, um doente ou 

população, desenvolver um evento durante um determinado período de tempo. Reflete a soma 

de todos os fatores que contribuem para o risco de DCV [70]. O risco absoluto CV aumenta 

sempre com o avançar da idade, independentemente do nível de PA, colesterol ou hábitos 

tabágicos [71]. O risco CV é uma medida muito útil, pois permite a identificação de indivíduos 

que precisam ser alertados, imediatamente, sobre a redução do fator de risco [70]. A avaliação 

do risco CV é fácil em doentes que pertencem a subgrupos específicos, como: doentes com 

antecedentes de DCV estabelecida; diabetes; doença coronária; fatores de risco isolados 

elevados. Estes doentes apresentam um risco CV absoluto alto ou muito alto, o que exige 

medidas mais intensivas na redução do risco CV [70]. Como nem todas as pessoas se inserem 

nestes grupos, é necessário o uso de modelos para estimar o risco CV absoluto, de forma a 

identificar os doentes com risco baixo ou moderado [70]. 

O modelo SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) é dos mais utilizados, 

considera o risco CV geral e não apenas a doença coronária [71,72]. Existem dois conjuntos de 

gráficos SCORE a nível internacional: um para países de alto risco e outro para países de 

baixo risco [47]. Portugal foi considerado um país de baixo risco CV [72]. O valor obtido através 

do SCORE representa o risco absoluto de DCV fatal em 10 anos [72].  

O risco absoluto é dividido em patamares, considerando a coexistência de fatores de 

risco, lesões nos órgãos-alvo, síndrome metabólica, diabetes mellitus,	  doença cardiovascular 

(DCV) ou renal estabelecida (Anexo IV) [70].  

 

2.4 Etiologia 
 

A hipertensão arterial pode ser primária/essencial ou secundária. Quando as causas da 

hipertensão arterial primária não são conhecidas, considera-se HTA primária [74]. Na 

hipertensão secundária as causas estão definidas e, nestes casos, o diagnostico é importante 

de forma a controlar a HTA. As doenças renais são a causa mais frequente de HTA pela 

constrição da artéria renal. Também como causa de HTA, apresentam-se, as doenças 

endócrinas como, por exemplo, o aldosteronismo primário, o feocromocitoma ou mesmo a 

síndrome de cushing [74].  
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2.5 Sinais e Sintomas 
 

Grande parte das pessoas com HTA não manifesta nenhum sinal ou sintoma de alerta, 

tornando-se difícil, para estas, saberem que têm a doença. Por este motivo é que esta doença 

é conhecida como o "assassino silencioso" [60, 75] . A única forma de detetar a HTA é através 

da realização de medições da pressão arterial [59]. 

No entanto alguns sintomas podem  ocorrer, como: dor de cabeça; náuseas; vômitos; 

tonturas; visão turva ou dupla; hemorragias nasais; falta de ar; palpitações e/ou batimentos, 

irregulares ou fortes, do coração [60]. 

 

2.6  Diagnóstico 
 

Para o diagnóstico da HTA é preciso que a pressão arterial se mantenha elevada, nas 

medições realizadas, em pelo menos 2 diferentes consultas, com o mínimo de uma semana de 

intervalo [65]. O tempo de intervalo entre as consultas vai depender dos valores da pressão 

arterial, quanto mais próximo da normalidade forem os valores, maior poderá ser o intervalo 

entre consultas [65]. 

A medição da pressão arterial em cada consulta deve ser realizada pelo menos duas 

vezes, com um intervalo mínimo de dois minutos entre medições [65]. O valor das medições 

tido em consideração é o mais baixo [65]. Caso se evidencie uma grande discrepância entre as 

duas medições efetuadas, deve considerar-se uma terceira medição [65]. 

 A medição da PA deve obedecer aos seguintes critérios [65]: 

- O ambiente deve ser acolhedor e tranquilo; 

- A medição deve ser realizada sem pressa; 

- A medição deve ser realizada com o utente sentado; 

- Antes da medição é importante um repouso de 5 minutos; 

- A medição deve ser realizada com a bexiga vazia; 

- Deve ser evitado o uso de roupas apertadas 

- A braçadeira deve estar ao nivel do coração; 

- Deve ser evitado o tabaco e consumo de estimulantes (como por exemplo o 

café) na hora que antece a medição;  

 A medição sistemática deve ser realizada no membro superior em que foram detetados 

os valor mais elevados de PA na primeira consulta [41]. 

Tal como já foi referido, faz-se o diagnóstico da HTA, quando o valor da PAS é igual ou 

superior a 140 mmHg e/ou a PAD é igual ou superior a 90 mmHg, em duas medições em 

ocasiões diferentes [65]. Os profissionais de saúde também devem incluir no diagonóstico da 

HTA a avaliação do risco cardiovascular (CV), co-existência de outros fatores de risco, lesões 

em órgãos-alvo e condições clínicas concomitantes que possam afetar a pressão arterial [76].  



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Farmácia Avenida 

 

31 
 

É importante ter em conta, antes do diagnóstico, duas situações que podem suceder-

se: a hipertensão mascarada e a hipertensão de bata branca [77]. A hipertensão mascarada é 

definida por  valores normais para a pressão arterial no consultório e valores elevados fora 

deste [77]. Contrariamente ao que ocorre na Hipertensão de Bata Branca, em que existe uma 

elevação persistente da pressão arterial no consultório, mas valores normais fora deste [60,77]. 

Mediante estas duas situações, a medição da pressão arterial deve ser complementada, quer 

com a medição ambulatória da pressão arterial ao longo de 24 horas, quer com a sua 

monitorização residencial [78]. 

 

2.7 Estratégia de tratamento 
 

O tratamento da HTA tem como objetivo reduzir os valores da pressão arterial, de 

forma a evitar, a longo prazo, lesões nos orgãos alvos e reduzir a morbilidade e mortalidade 

A estratégia de tratamento inicial dos doentes deve ter em conta os seguintes fatores: 

recomendação; implementação e vigilância correta das medidas não farmacológicas; 

idade; lesões coexistentes nos órgãos-alvo; fatores de risco CV concomitantes; doenças e 

condições clínicas associadas; indicações e contraindicações - relativas e absolutas; efeitos 

adversos dos fármacos; condicionalismos da adesão à terapêutica e fatores económicos 

associados. 

Desta forma, os princípios gerais na prescrição farmacológica consistem: na utilização 

de genéricos (quando apropriados e de custo inferior); na utilização de medicamentos com uma 

toma única diária (sempre que posível); no tratamento dos doentes com hipertensão sistótica 

isolada, do mesmo modo dos doentes como hipertensão sistótica diastólica, considerando as 

co-morbilidades presentes [73]. 

Para o tratamento da HTA de risco acrescido baixo ou moderado, pode ser utilizado um 

dos fármacos de primeira linha [73]:  

- Diurético tiazídico ou análogo;  

- Modificador do eixo renina angiotensina de preferencia um Inibidor da Enzima 

de Conversão da Angiotensina (IECA) ou Antagonista do Recetor da 

Angiotensina  (ARA) de baixo custo;  

- Bloqueador de entrada de cálcio com uma duração de ação longa; 

- Associação entre  um diurético e um modificador do eixo renina angiotensina 

(IECA ou ARA de baixa dose e custo). 

Para o tratamento de HTA de risco acrescido alto ou muito alto, deve ser utilizado uma 

associação de fármacos com mecanismos de ação complementar [73]: 

- Diurético ou análogo com um modificador do eixo renina angiotensina (IECA ou 

ARA de custo); 

- Bloqueador da entrada de cálcio com um modificador do eixo renina angiotensina 

(IECA ou ARA de custo). 
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2.8  Tratamento Farmacológico 
 

Os farmácos utilizados para o tratamento da HTA são agrupados em classes, 

consoante o seu mecanismo de ação [74,79]. 

§ Diuréticos: 

Os fármacos diuréticos exercem a sua ação por meio da depleção de sódio corporal. 

Reduzem a pressão arterial através da diminuição do volume sanguíneo e débito cardiaco. Os 

diuréticos	   tiazídico inibem a bomba de Na+/Cl- no túbulo distal. Como a bomba Na/Cl 

normalmente reabsorve apenas cerca de 5% do sódio filtrado, os diuréticos tiazidicos são 

menos eficazes que os diuréticos da ança, no que diz respeito à produção de diurese (aumento 

da perda de água) e natriurese (aumento da perda de sódio). O mecanismo dos diuréticos 

tiazídicos depende da produção de prostaglandinas renais. São seguros, eficazes, de baixo 

custo e podem ser usados de forma isolada ou em combinação com outros fármacos. Os 

diuréticos	  de	  ança inibem o transportador de Na+/K+/2Cl- responsável pela absorção de água e 

sódio. A absorção sódio e água leva a diurese e natriurese (aumento da perda de sódio). Este 

fármaco também induz a síntese renal de prostaglandinas, o que contribui, quer para o 

aumento do fluxo sanguíneo renal, quer para a redistribuição do fluxo sanguíneo cortical renal. 

Os diuréticos	   poupadores	   de	   potássio inibem os canais de sódio a nível distal. Esta classe de 

diuréticos tem um efeito relativamente fraco, são frequentemente usados em conjunto com um 

diurético tiazídico ou da ança, ajudando assim a prevenir a hipocalemia. 

§ Beta-bloqueadores: 
Os beta-bloqueadores diminuem a pressão arterial através da redução do débito 

cardíaco. Estes fármacos inibem, também, a libertação de renina pelos rins (cuja liberação é 

parcialmente regulada pelos β1-adrenoreceptores no rim). A diminuição da renina circulante 

leva à diminuição da angiotensina II e da aldosterona, o que provoca consequentemente o 

aumento da perda renal de sódio e água e diminui ainda mais a pressão arterial. 

§ Bloqueadores alfa-adrenérgicos: 

Os bloqueadores alfa-adrenergicos diminuem a resistência vascular periférica 

provocando uma diminuição na pressão arterial. Estes fármacos são usados em associação 

com outros anti-hipertensores como diuréticos e beta-bloqueadores. 

§ Bloqueadores da entrada de cálcio: 

Os bloqueadores da entrada de cálcio ligam-se aos canais de cálcio do tipo L 

localizados no músculo liso vascular, miócitos cardíacos e tecido nodal cardíaco. Esses canais 

são responsáveis por regular o influxo de cálcio nas células musculares, que por sua vez 

estimulam a contração do músculo liso e a contração cardíaca dos miócitos. Portanto, ao 

bloquear a entrada de cálcio na célula, estes fármacos causam relaxamento da musculatura 

lisa vascular e diminuem a resistência vascular sistêmica o que reduz a pressão arterial.  

§ Inibidores da enzima de conversão da angiotensina : 
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Os IECA produzem vasodilatação através da inibição da formação da angiotensina II. A 

renina (libertada pelos rins) converte o Angiotensinogénio circulante  em Angiotensina I. A 

angiotensina I através da ação da enzima conversora da angiotensina é convertida em 

Angiotensina II (potente vasoconstritor). Os IECA ao diminuirem a formação da angiotensina II 

provocam uma redução da resistência periférica e pressão arterial. A enzima conversora da 

angiotensina também quebra a bradicinina (uma substância vasodilatadora). Os IECA ao 

bloquearem a quebra da bradicicinina promovem o aumento da mesma o que contribui para a 

ação vasodilatadora. 

§ Bloqueadores dos recetores da angiotensina : 

Os bloqueadores dos recetores de angiotensina são antagonistas competitivos da 

angiotensina. Este fármaco bloqueia o efeito vasoconstritor da Angiotensina II através da 

ligação ao seu recetor. 

§ Inibidores da renina: 

Os inibidores da renina afetam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estes 

fármacos produzem vasodilatação pela inibição da atividade da renina (responsável pela 

formação de angiotensina II). 

§ Vasodilatadores: 

Esta classe de fármacos provoca um relaxamento da musculatura lisa das artériolas 

reduzindo a resistência vascular sistêmica. Os vasodilatadores exercem melhor ação anti-

hipertensora quando associados outros agentes. 

Alguns exemplos de fármacos pertencentes às classes acima indicadas estão 

identificados na tabela 5. 

 

 

Classe de fármacos anti-hipertensores Exemplo de fármacos 
Diuréticos  Indapamida (diurético tiazídicos) 

Furosemida (diuréticos da ansa) 
Beta-bloqueadores Bisoprolol 
Bloqueadores alfa-adrenérgicos Doxazosina 
Bloqueadores da entrada de cálcio Diltiazem 
IECA Enalapril 
ARB Losartan 
Inibidores da Renina Aliscireno 
Vasodilatadores Hidralazina 

 

2.9 Tratamento Não Farmacológico 
 

Existem inúmeras intervenções não farmacológicas capazes de reduzir a PA e prevenir 

a HTA, como: perda de peso, reduzir a ingestão de sódio, aumento da atividade física, entre 

outras. As mudanças no estilo de vida (mesmo que pequenas) e a monotorização cuidadosa da 

PA podem ser valiosas para a redução da PA [76]. 

Várias alterações no estilo de vida podem trazer um benefício no que diz respeito à 

redução da PA e à prevenção da HTA, como [76]: 

Tabela 5 - Exemplos  de fármacos  anti-hipertensores 
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§ Redução do consumo de sal: 

A quantidade de sal consumida deve ser igual à perdida. Assim sendo, sob condições 

normais de vida e níveis normais de atividade física, a ingestão de 5g de sal por dia é suficiente 

(de acordo com a recomedação da OMS). No entanto, é estimado que a ingestão de sal na 

maioria dos países seja de 9 a 12 g por dia.  

A redução da ingestão de sódio é capaz de baixar a PAS. Como exemplo, uma 

redução, nas pessoas mais suscetíveis ao efeito do sódio na PA, de 2,3 g ou de menos 1,5 g 

por dia, pode levar a uma diminuição na PAS de 2 a 4 mmHg. Um aumento da ingestão de 

potássio, de 3,5 g a 5g por dia, pode levar também a uma redução semelhante na PAS . 

§ Ingestão aumentada de potássio: 

Em indivíduos saudáveis (com função renal normal) a ingestão de potássio é cerca de 

4,7g por dia. Uma vez que o potássio é imediatamente excretado, o aumento  da ingestão não 

constitui um aumento do risco, em indivíduos normais.  

É importante referir que o efeito do potássio na PA depende da ingestão do sal, ou 

seja, há uma maior redução da PA com o aumento da ingestão de potássio e com a redução 

da ingestão de sal. Deste modo, a melhor estratégia é aumentar o consumo de potássio 

conjuntamente com a diminuição do consumo de sal. A melhor maneira de aumentar o 

consumo de potássio é através do aumento da ingestão de frutas e vegetais ricos em potássio. 

§ Consumo moderado de álcool: 

Manter a ingestão de álcool por dia, inferior ou igual a duas bebidas padrão nos 

homens e menos de uma bebida padrão nas mulheres, pode contribuir para uma redução de 2 

a 4 mmHg na PA. 

§ Atividade física:  
A prática de atividade física regular reduz a PA em indivíduos com hipertensão. O 

exercício aeróbio reduz mais a PA em indivíduos com HTA, comparativamente a indivíduos 

com PA normal.  

§ Perda de peso: 

O excesso de adiposidade geralmente eleva a PA. Indivíduos com HTA e obesos 

precisam de mais medicação anti-hipertensiva para controlar a PA. Estes têm, também, maior 

probabilidade de resistência ao tratamento. 

 
3. Estudo Estatístico I 
 

Enquadramento 
 

No decorrer do meu estágio dei conta que os grupos farmacêuticos mais prescritos e 

dispensados diariamente, eram os medicamentos para o aparelho cardiovascular. No contexto, 

pode dizer-se que o número de utentes que se dirigiam, assiduamente, à farmácia para 

determinar a pressão arterial levaram-me a elaborar este estudo. Desta forma, com 
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entusiasmo, prosseguiu-se. O estudo pretendeu caracterizar a medicação anti-hipertensora 

dispensada pela FA no decorrer do mês de Junho. 

Os dados referentes aos medicamentos do aparelho cardiovascular, dispensados 

durante o mês de Junho, foram recolhidos através do sistema informático SIFARMA.GEST. 

Estes dados encontram-se para consulta no Anexo V. 

 
Resultados estatistícos 
 

Segundo os dados recolhidos, no SIFARMA.GEST, foram dispensados 9440 

embalagens de medicamentos, das quais 1862 (20%) pertencem ao grupo farmacoterapêutico 

do aparelho cardiovascular (figura 1). 

 

De entre os medicamentos pertencentes ao grupo farmacológico do aparelho 

cardiovascular 66% das vendas corresponderam aos anti-hipertensores e 25% aos 

antidislipidémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

No que diz respeito à classe farmacoterapêutica dos anti-hipertensores podemos 

observar que os Modificadores do Eixo Renina Angiotensina foram os mais dispensados, com 

42% das vendas durante o mês de Junho de 2018 (Figura 3). Seguidos pelos depressores da 

atividade adrenérgica com 24% das vendas e pelos diuréticos com 22% das vendas.  

20% 

80% 

Aparelho Cardiovascular 
Outros medicamentos 

Figura 1 - Dispensa de medicamentos do aparelho cardiovascular em 
percentagem (mês de junho de 2018). 

1% 

66% 
4% 
4% 

25% 
Cardiotónicos 
Anti-hipertensores 
Vasodilatadores 
Venotrópicos 
Antidislipidémicos 

Figura 2 - Dispensa de medicamentos do aparelho Cardiovascular por 
subgrupo terapêutico (mês de junho de 2018).  
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Em relação aos Modificadores do eixo renina angiotensina os  IECA (33%) e os ARA( 

32%) são as substâncias ativas mais dispensadas. Ao separar os Modificadores do Eixo 

Renina Angiotensina, por substância ativa, pode observar-se que os medicamentos com 

apenas uma substância ativa (IECA e ARA) são mais dispensados em relação à às 

associações de dose fixas (IECA+Diurético;  ARA+Diurético. ou ARA+ Bloqueadores da 

entrada de cálcio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão  
 

Atendendo aos resultados obtidos, concluí que os medicamentos para o aparelho 

cardiovascular tiverem um impacto considerável na totalidade da dispensa de medicamentos 

do mês de Junho. Este nível de consumo de medicamentos para o aparelho cardiovascular 

pode resultar da prevalência das DCV em Portugal, de um diagnóstico mais eficiente destas 

patologias, do tratamento precoce ou de um maior conhecimento por parte da população 

acerca destas patologias. Dentro dos medicamentos que pertencem ao aparelho 

cardiovascular, os anti-hipertensores foi o subgrupo terapêutico mais dispensado pela farmácia 

avenida que se pode dever à prevalência das doenças cardiovascular e da HTA, de esta ser 

22% 

42% 

10% 

24% 2% 
Diuréticos 
Modificadores do Eixo Renina Angiotensina 
Bloqueadores da Entrada de Cálcio 
Depressores da Atividade Adrenérgica 
Outros 

Figura 3 - Dispensa dos medicamentos anti-hipertensores por classe 
farmacológica (mês de Junho de 2018) 

33% 

12% 
8% 

32% 

12% 3% 
IECA  
IECA+ Diurético 
IECA + BCC 
ARA 
ARA + Diurético 
ARA + BCC 

Figura 4 - Distribuição dos modificadores do eixo renina angiotensina por substância 
ativa. 
Legenda: IECA: inibidor da enzima de conversão da angioensina; BCC: bloqueador 
da entrada de cálcio; ARA: Antagonista do recetor de angiotensina. 
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um importante fator de risco das DCV e de o tratamento da HTA poder reduzir o risco de 

eventos cardiovasculares.  

O predomínio do consumo de medicamentos anti-hipertensores da classe dos 

Modificadores do Eixo Renina Angiotensina, nomeadamente em monoterapia, é coincidente 

com a norma orientadora para a abordagem farmacológica da hipertensão arterial. Isto porque 

estes medicamentos são considerados de primeira linha para o tratamento desta patologia. 

Também a reduzida dispensa de medicamentos com associações de substancias em doses 

fixas está de acordo com a mesma norma orientadora. No entanto, não foi tido em conta no 

estudo a possibilidade da dispensa de dois ou mais medicamentos com uma ou mais 

substância ativa.  

HS 

4. Estudo Estatístico II 
 
Enquadramento 

 

No meu estágio realizei um estudo através de um rastreio cardiovascular, no dia 27 de 

julho, que consistia na medição da pressão arterial aos utentes (com ou sem HTA). Ao recolher 

a pressão arterial era solicitado aos mesmos que respondessem a um inquérito (ANEXO VI), 

caso tivessem disponibilidade e à vontade. A informação recolhida encontra-se disponível para 

consulta (ANEXO VII).  

No inquérito eram recolhidas informações do utente como: idade, sexo, peso, altura. 

Identificou-se se o utente verificava as seguintes patologias: hipertensão, diabetes, 

hipercolesterolémia. Por fim, quanto aos hábitos de vida verificou-se: o nível de atividade física, 

tabagismo e consumo de álcool. 

Sempre que possível, colocava as questões ao utente e, com ele mais relaxado 

(frequência cardíaca de repouso), fazia a determinação da pressão arterial, de forma a ter uma 

medição mais realística. A pressão arterial era determinada através de um tensiómetro digital 

de braço da marca Pic®.  

O rastreio CV foi promovido nas redes sociais e pelos colaboradores; colocou-se um 

cartaz na montra. Após cada rastreio, foi distribuído aos utentes um panfleto que projetei 

(ANEXO VIII) com informações úteis acerca da HTA. No total, 30 utentes foram rastreados e 

inquiridos. 

 

Resultados estísticos 
 

O rastreio teve uma população de 30 pessoas das quais 19 eram do sexo feminino e 

11 do masculino. A idade variava entre os 21 e os 90 anos como podemos observar na figura 

5. 
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A  análise estatística dos dados verificou que dentro da população inquirida cerca de 

60% era diagnosticada com HTA, 10% com diabetes e 30% com hipercolesterolémia. 

Relativamente ao cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 30% da população 

apresentava uma variação normal de peso (IMC entre 18,5-24,9 Kg/m2), da qual 7% tem HTA. 

33% da população apresentava-se na pré-obesidade (IMC entre 25.0-29.9 Kg/m2) sendo que 

23% desses tem HTA. 27% encontrava-se classificada com obesidade classe I (IMC entre 

30,0-34,9 Kg/m2 ) dado que 20% tem HTA. Os restantes 10% da população estão classificados 

com obesidade classe II (IMC entre 35,0-39,9 Kg/m2 ) em que todos tem HTA. 

No que diz respeito aos valores da PA determinou-se que 43% da população 

apresentava valores de PA ótimos ( PAS <120 mmHg e PAD <80 mmHg), sendo que 13%  

estava medicada com anti-hipertensores e 30% não. 23% da população apresentava valores 

de PA normais (PAS entre 120-129 mmHG e PAD entre 80-84 mmHg) dos quais 17% estavam 

medicados com anti-hipertensores. Cerca de 10% da população apresentou valores de PA 

normais altos (PAS entre 130-139 mmHG e PAD entre 85-89 mmHg), estes estavam na 

totalidade medicados com anti-hipertensores. Relativamente à população com valores de PA 

que se enquadram na HTA: 14% da população apresentou valores de PA considerados HTA 

grau I, sendo que 13% correspondiam à população diagnosticada com HTA; 10% da população 

apresentou valores que se enquadram na HTA grau II. Estes valores encontram-se dispostos 

na figura 6. 
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Figura 5 – Distribuição da população relativamente à idade e género  
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No que diz respeito aos hábitos de vida, 13% da população referiu ser fumadora e 63% 

não pratica qualquer atividade física. No questionário exclusivo aos utentes com HTA 72% 

disse consumir álcool e 61% realiza um dieta com redução de sal.  

 

Discussão 
 

 Com a realização deste rastreio e da informação recolhida concluí que grande parte 

dos indivíduos rastreados estavam diagnosticados. No entanto, a população que apresenta 

valores de PA desajustados (normal alta, HTA grau I e HTA grau II) é significativo. Isto 

demonstra que uma parte significativa da população não tem a doença controlada. 

Relativamente aos hábitos de vida da população, uma grande parte da população não 

pratica qualquer tipo de atividade física. Isto, aliado ao fato de uma grande parte da população 

apresentar uma variação de peso acima do normal, é alarmante. A prática de atividade física 

regular e o controlo do peso fazem parte do tratamento não farmacológico desta patologia e 

contribuem significativamente para o controlo da PA. 

A distribuição do panfleto  pareceu fundamental para elucidar os utentes acerca desta 

patologia. Com o panfleto consegui ceder informações, importantes e úteis, a quem tem HTA 

ou a quem tem risco de desenvolver esta patologia. No panfleto consta uma uma breve 

introdução sobre a HTA, fatores de risco, sintomas e classificação da PA. Também achei 

importante ceder informação de como controlar a HTA e umas regras de como realizar a 

medição da PA. 

A realização do rastreio decorreu da melhor forma possível, os utentes que aderiram 

responderam de uma forma positiva no aconselhamento, na realização do inquérito e no 

folheto informativo elaborado. No entanto, os resultados estatísticos apresentam limitações, 

sendo que a maior, tanto evidente quanto estafante, foi o reduzido número de indivíduos que 

0% 

13% 

25% 

38% 

50% 

Ótima Normal Normal Alta HTAI HTA II 

P
er

ce
nt

ag
em

 d
e 

ut
en

te
s 

(%
) 

Figure 6 – Distribuição da classificação da pressão arterial no total de 
utentes rastreados (em percentagem) 
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aderiram. Pois uma amostragem de 30 pessoas está longe de ser representativa dos utentes 

que se dirigem à FA. 
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Anexos 
 
Anexo I – Instalações da Farmácia Avenida: A. Espaço exterior da FA; 
B. Balcões de atendimento; C. Gabinetes de atendimento personalizado; 
D. Robô; E. Gabinete da direção técnica; F. Laboratório; G. Vestuário; H. 
Quarto de descanso. 
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G. Vestuário 

H. Quarto de descanso 
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Anexo II – Slides da apresentação para a Sensibilização para a Exposição 

Solar 
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Anexo III - Panfleto Informativo sobre proteção solar   
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Anexo IV – Tabela Estratificação do risco absoluto (Adaptado [73]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: Doença Cardiovascular (DCV); Diabetes Mellitus (DM); Fator de 
Risco (FR); Hipertensão Arterial (HTA); Lesão subclínica de Órgão (LO); 
Pressão Arterial Sistólica (PAS); Pressão Arterial Diastólica (PAD); Síndrome 
Metabólica (SM). 
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Anexo V – Dados relativos ao Estudo Estatistico I 
 

Tabela A.1 –Dispensa de medicamentos por grupo terapêutico, em número de 

embalagens e percentage. 

Grupo Terapêutico Nº embalagens % 
Aparelho	  Cardiovascular 1,862 20% 
Outros	  medicamentos 7578 80% 
Total medicamentos 9440  

 

Tabela A.2 – Dispensa de medicamentoa por grupo terapêutico, em número de 

embalagens e percentagem. 

Sistema Cardiovascular Nº embalagens % 
Cardiotónicos 14 1% 
Antiarrítmicos 10 0% 

Simpaticomiméticos 4 0% 
Anti-hipertensores 1223 66% 

Vasodilatadores 78 4% 
Venotrópicos 74 4% 

Antidislipidémicos 459 25% 
Total 1862  

 

Tabela A.3 –Dispensa de anti-hipertensores por classe farmacológica, em número de 

embalagem e percentagem. 

Anti-hipertensores Nº de 
embalagens 

% 

Diuréticos 
 

Diuréticos da ansa 164 13% 
Tiazidas e análogos 64 5% 

Associações de 
diuréticos 

7 1% 

Outros diuréticos 32 3% 
Total 267  

Modificadores do eixo renina 
angiotensina 

IECA 165 14% 
IECA+ Diurético 63 5% 

IECA + BCC 41 3% 
ARA 163 14% 

ARA + Diurético 62 5% 
ARA + BCC 15 1% 

Total 509  
Bloqueadores da Entrada de Cálcio BCC 125 10% 

Depressores da Atividade 
Adrenérgica 

DAA 300 24% 

Outros anti-hipertensores  22 2% 

Total  1223  
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Anexo VI – Inquérito sobre Hipertensão Arterial 
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Anexo VII – Gráficos relativos ao Estudo Estatístico II 
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Anexo VIII - Panfleto Informativo sobre a Hipertensão Arterial 
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Resumo 
 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares asseguram a terapêutica 

medicamentosa dos doentes no hospital, assim como a qualidade e eficácia dos 

medicamentos. Estes serviços integram as equipas de cuidados de saúde e 

promovem a ação de investigação científica e de ensino.   

O presente relatório consiste na apresentação dos serviços farmacêuticos do 

Hospital Santa Maria Maior E.P.E – Barcelos (funções e tarefas diárias).  

No período do meu estágio foi-me proporcionado o contacto com as 

diferentes áreas de intervenção do Farmacêutico hospitalar. Este relatório pretende 

apresentar as atividades e funções desempenhadas pelos Serviços farmacêuticos, 

descrever o circuito do medicamento, onde o Farmacêutico Hospitalar assume 

particular destaque. Por último, são apresentadas as funções desempenhadas e 

trabalhos desenvolvidos ao longo do meu período de estágio. 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 
 
 

AIM - Autorização de Introdução no Mercado 

AO - Assistente Operacional 

CA - Conselho de Administração 

CE-  Comissão de ética 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutico 

DCI - Denominação Comum Internacional 

FH - Farmacêuticos Hospitalares 

FHNM - Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

HSMM - Hospital Santa Maria Maior 

INFARMED - Autoridade Nacional Do Medicamento E Produtos De Saúde, I.P 

LASA-  Look Alike, Sound Alike 

MEP - Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

PF - Produtos Farmacêuticos 

PPCIRA -  Grupo de Coordenação local do Programa de Prevenção e Controlo 

de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

RAM-  Reações Adversas a Medicamentos 

SC-  Serviço Clínico 

SF - Serviços Farmacêuticos 

SNS - Sistema Nacional de Saúde  

TDT -Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 
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1. Caracterização do Hospital 
 

O Hospital Santa Maria Maior E.P.E (HSMM) é	  um Hospital público de natureza 

empresarial, que tem como missão prestar cuidados de saúde de qualidade às 

populações da sua área de influência. O HSMM promove e assegura, em simultâneo, o 

desenvolvimento dos seus profissionais num quadro de eficiência e eficácia. 

Respeitando o princípio da humanização, promovendo uma cultura de espírito de 

grupo e orgulho pela pertença à	  instituição [1].   

Esta unidade hospitalar têm como base os seguintes valores essenciais no 

desenvolvimento da sua atividade:  

− Respeito pela dignidade humana;  

− Cultura de excelência técnica e do cuidar;  

− Atitude centrada no doente e na promoção de saúde na comunidade;  

− Qualidade que assegura melhores níveis de resultados e de serviço.  

O HSMM fica situado no centro da cidade de Barcelos, adstrito por áreas 

de influência às populações residentes no Conselho de Barcelos e Esposende - 

contexto do Sistema Nacional de Saúde (SNS). Desta forma, assistindo cerca de 

153  000 habitantes [1,2].  

Relativamente à	  tipologia dos serviços, o HSMM encontra-se organizado em 

três áreas de atuação:  

− Serviços de Prestação de Cuidados;  

− Serviços de Suporte à	  Prestação de Cuidados:  

− Serviços de Gestão e Logística.   

A organização interna destas três áreas distintas é	  suportada pelos serviços e 

unidades funcionais. A eficaz articulação entre cada uma destas áreas de 

atuação é	  essencial para o funcionamento correto do hospital [3].  

Segundo o organograma disponível na página oficial do HSMM, o serviço de 

prestação de cuidados inclui: serviços de anestesiologia, oftalmologia, cirurgia geral 

(unidades de ginecologia, otorrinolaringologia e urologia), consulta externa, hospital de 

dia polivalente, medicina interna (inclui unidades cardiologia, pneumologia e 

psiquiatria), ortopedia, pediatria (inclui a unidade hospital de dia pediátrico) e 

urgência/emergência (inclui a viatura médica de emergência e reanimação (vmer)). Nos 

serviços e unidades de suporte à	  prestação de cuidados insere-se, entre outros, o 
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bloco operatório e a unidade de cirurgia do ambulatório. Os serviços de gestão e 

logística asseguram a gestão e organização do hospital [4]. 

 
2. Serviços Farmacêuticos 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) foram primeiramente legislados no ano 1962 

segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, estes constituem 

uma estrutura de suporte à prestação de cuidados de saúde e são dirigidos por um 

Farmacêutico Hospitalar (FH). Este serviço assegura a terapêutica aos doentes, bem 

como a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos [3,5].[Quebra de 

Moldagem do Texto]  

A equipa dos SF do HSMM é composta por duas farmacêuticas - técnicas 

superiores de saúde, três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), duas 

Assistentes Operacionais (AO) e uma Assistente Técnica . A Diretora de 

Serviço é a Drª Maria João Peixoto [6].  

Os FH têm um papel importante na prestação de serviços aos utentes, bem 

como aos profissionais de saúde nos hospitais e na sociedade [8]. Estes têm como 

função:   

- Integrar a gestão dos medicamentos e produtos de saúde nos hospitais, 

compreendendo os processos de seleção, aquisição, prescrição e administração;  

- Aumentar a segurança e qualidade de todos os processos relacionados com 

os medicamentos e produtos de saúde;   

- Participar em comissões técnicas (Farmácia e terapêutica, controlo de 

infeção, ética, entre outras);  

- Promover a utilização racional do medicamento e outros produtos 

farmacêuticos;  

- Desenvolver projetos e programas para prevenção de doenças e satisfação 

de necessidades de saúde;  

- Promover ações de ensino de investigação clínica e ensaios clínicos;  

- Assegurar o respeito pelos “7 Certos”: doente certo, medicamento certo, dose 

certa, via de administração certa, tempo de administração certo, com a informação 

certa e a documentação certa [5,6,7].   

 

2.1 Descrição e Localização dos Serviços Farmacêuticos 
 

O horário de funcionamento dos SF em dias úteis é	  das 9h às 17h, integrando 

um farmacêutico em regime de urgência medicamentosa (regime de chamadas) das 
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17h às 24h. Nos feriados e fins-de-semana funciona por regime de prevenção das 

9h às 13h e regime de chamada das 13h às 24h.   

Os SF devem estar localizados de forma a que haja acesso facilitado tanto 

interna como externamente, deste modo proporcionando fácil acesso de 

medicamentos em regime ambulatório. Devem ser próximos do sistema de circulação 

vertical e com as respetivas áreas subjacentes todas no mesmo piso [8]. Desta forma, 

os SF localizam-se no piso térreo, no edifício anexo ao edifício principal, divididos em 

diferentes áreas. Na área inicial das instalações encontram-se os vestuários da equipa 

e uma área de atendimento ao utente, onde é	  fornecida a medicação em regime 

ambulatório.  

 Logo a seguir existe uma área restrita aos funcionários do serviço. Nesta área 

encontram-se dois gabinetes, um destinado à	  diretora de serviço e o 

outro à farmacêutica adjunta. Ambos devidamente equipados com computadores e 

sistema informático. Estes espaços são destinados a funções relativas à	  gestão, 

validação da prescrição da distribuição unidose, distribuição clássica e regime 

ambulatório.  

Nas áreas adjacentes encontram-se a área de trabalho dos técnicos e uma área 

de armazenagem de medicamentos de ambulatório, onde se dá também a preparação 

de medicação relativa ao Hospital de Dia. O armazenamento e preparação de 

medicação unidose para doentes em regime de internamento é	  feito na mesma sala 

(noutra área). Num anexo, de fácil acesso, está	  o laboratório de preparações não 

estéreis associado a uma zona de reembalagem devidamente equipada.  

Virado a estas áreas existe ainda o armazém principal dos SF, onde 

são recepcionadas as encomendas relativas a medicamentos e produtos 

farmacêuticos. Posteriormente armazenados, quer à	  temperatura ambiente nos 

armários, quer no frio em câmaras frigoríficas, ou ainda,  no cofre, no caso dos 

estupefacientes e psicotrópicos.  

 
3. Sistema Informático 

 

O sistema informático utilizado no HSMM é	  o sistema CPC da Glintt® que 

permite a gestão dos SF em articulação com os Serviços Clínicos (SC) e a dispensa de 

medicamentos em regime ambulatório.  
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4. Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 
 

Segundo o Despacho n.º	  13885/2004, de 25 de Junho, é	  obrigatória a utilização 

de medicamentos, por todos os Serviços de Farmácia Hospitalar integrados no 

Sistema Nacional de saúde (SNS), presentes no FHNM [16]. Este formulário é	  uma 

publicação oficial, elaborado e atualizado pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CNFT).  

A utilização de medicamentos que não estejam presentes no FHNM, em cada 

hospital, depende da inclusão em adenda ao formulário pela CFT de cada hospital. O 

prescritor deve justificar, obrigatoriamente, a necessidade de utilização do 

medicamento [17]. O pedido de medicamentos que apresentem características 

terapêuticas particulares ou com preço mais elevado deve ser autorizado pelo Diretor 

do serviço e só	  depois os SF podem emitir um parecer.  

No caso da prescrição de medicamentos, cuja Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) não exista nacionalmente, é	  necessário um pedido de Autorização de 

Utilização Especial (AUE) à	  CFT do hospital. Caso seja autorizado, este pedido 

será	  encaminhado para a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica que 

aprovará	  ou não o pedido da mesma.  

Existem ainda os medicamentos que são utilizados em regime off-label, a sua 

utilização só	  deverá	  ser realizada após o pedido autorizado pela CE do Hospital.  

 

5. Comissões Técnicas 
 
No HSMM existem várias comissões de apoio técnico. Estas são órgãos de 

carácter consultivo e multidisciplinares. Têm como função colaborar com o Conselho 

de Administração (CA) nas matérias da sua competência. Destaque-se a 

imprescindibilidade da participação de um FH nestas comissões [9].  

O HSMM dispõe das seguintes comissões de apoio técnico: Comissão de Ética 

(CE); Comissão da Qualidade e Segurança do Doente (CQSD); grupo de coordenação 

local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA); Comissão de Farmácia e Terapêutico (CFT); Equipa de 

Gestão de Risco (EGR). [3]  

A CE é	  um órgão multidisciplinar que apoia os utentes e profissionais de saúde, 

responsável nos aspetos de natureza bioética próprios de um hospital com atividades 

assistenciais e de ensino. Esta comissão é	  constituída por um número mínimo de 7 
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membros sob proposta do diretor clínico. No final de cada ano civil, a CE elabora um 

relatório de atividades a submeter ao CA [3].  

O grupo local de PPCIRA tem como objetivos prevenir, identificar e propor 

medidas de controlo de infeção e de uso de antimicrobianos na instituição, articuladas 

com os vários serviços e unidades. É	  da responsabilidade do CA a designação dos 

membros do grupo, sob a proposta do diretor clinico [3]. Este grupo tem como 

competências [3]:   

− Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância 

epidemiológica de infeção;   

− Garantir práticas locais de isolamento para contenção de agentes 

multirresistentes;   

− Garantir o retorno da informação sobre vigilância epidemiológica - de 

infeção e resistências aos Antimicrobianos - às unidades clínicas;   

− Colaborar no processo de notificação das doenças de declaração 

obrigatória;  

− Promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção; 

promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos;   

− O grupo local de PPCIRA tem como interlocutores privilegiados o diretor 

de serviço e o enfermeiro chefe de cada serviço.   

− Pretende integrar as suas atividades no plano e relatório anual de 

atividade da CSQ e no Plano de Atividades do Programa de Prevenção 

e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobiano.   

− Este grupo têm como função apresentar ao CA os resultados da 

vigilância epidemiológica, os resultados dos inquéritos de prevalência, o 

plano anual de ação e o relatório de atividades do ano anterior [3].   

O grupo de coordenação local PPCIRA rege-se pelas disposições estabelecidas 

nos Despachos do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde 

n.º	  15423/2013, publicado na 2ª	  série do D.R. de 26 de novembro e n.º	  2902/2013, 

publicado na 2ª	  série do D.R. de 22 de fevereiro, na Circular Normativa da Direção-

Geral da Saúde n.º	  18/DSQC/DSC de 15 de outubro de 2007 e pelo regulamento 

próprio [10,11].  

 A CFT é	  órgão de carácter consultivo, sendo constituída por igual número de 

médicos e farmacêuticos. Esta comissão é	  presidida por um médico e um diretor 

clínico. Este órgão consultivo permite a integração entre os serviços clínicos e os SF, 
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assegura o cumprimento do formulário e as suas adendas. As competências da CFT 

estão descritas no Despacho n.º	  2325/2017, de 17 de Março. Esta comissão elabora 

anualmente um relatório que deve ser apresentado à	  CA, onde se encontram 

presentes todos os pareceres e atividades desenvolvidas [3,12]. Este órgão, em 

articulação com o monitor de prescrição, monitoriza a prescrição interna de 

medicamentos e de meios de diagnóstico e terapêutica. Permite assim a emissão de 

relatórios trimestrais, a obtenção de indicadores relativos à	  prescrição, a implementação 

de mecanismos regulares de acompanhamento e a discussão dessa informação [13]. A 

CFT têm como função a seleção dos medicamentos a incluir na adenda ao Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) com base nas necessidades 

terapêuticas dos doentes [14,15]. Esta comissão deve ainda monitorizar os dados 

resultantes da utilização de medicamentos e outras tecnologias de saúde no contexto 

do SNS, através de registos que tenham sido considerados necessários no âmbito de 

decisões de financiamento das tecnologias de saúde.  

 

6. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 
médicos 

 
A gestão de medicamentos começa com a fase de seleção, aquisição e 

armazenagem, passando pela distribuição e acabando na administração do 

medicamento ao doente. Desta forma, a gestão de medicamentos constituí	  uma 

ferramenta fundamental no desempenho das funções do Diretor dos SF. Esta gestão 

garante o bom uso e dispensa dos medicamentos aos doentes do hospital, 

assegurando a satisfação das necessidades terapêuticas no menor custo possível 

mantendo a qualidade.  

A gestão de stocks dos medicamentos e outros produtos deve estar 

informatizada, de forma a evitar a rotura de stocks que impediria ou atrasaria a 

dispensa de medicamentos, comprometendo o tratamento ou até mesmo agravando o 

estado de saúde do doente.  

O sistema informático utilizado pelo HSMM permite visualizar os movimentos 

dos medicamentos (entradas e saídas) e o controlo das existências dos medicamentos 

no armazém principal e nos armazéns avançados. O controlo de stocks e movimentos 

entre os armazéns avançados são controlados pelos farmacêuticos dos SF, sendo 

realizadas contagens mensais para conferência de stocks.  
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6.1 Seleção e Aquisição 
 

A seleção de medicamentos para uso hospitalar tem por base as necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital, nos medicamentos mencionados no FHNM e 

nas suas adendas.  

No HSMM, é	  da responsabilidade dos SF em articulação com o serviço de 

aprovisionamento, a seleção e aquisição dos medicamentos, produtos de saúde e 

reagentes. Esta seleção e aquisição é	  realizada com base no Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

Este Catálogo foi criado em 2010, pelo Decreto-Lei n.º	  19/2010, de 22 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º108/2011, de Decreto-Lei n.º	  108/2011 e pelo Decreto-Lei 

209/2015, de 25 de setembro, é	  utilizado pelas instituições e serviços integrados no 

SNS e têm como objetivo centralizar, otimizar e racionalizar a aquisição de bens e 

serviços, através de contratos Públicos de Aprovisionamento [6,19] .  

A quantidade de produtos disponível em stock é	  calculada tendo por base o 

tempo que demora para obtenção de uma nova encomenda e a taxa de consumo 

desse produto durante esse período de tempo. É	  calculado um stock mínimo (ponto de 

encomenda) para estimar o tempo e a quantidade necessária para realizar uma nova 

encomenda. Sempre que a quantidade existente for inferior ao stock mínimo deve-

se realizar uma nova encomenda aos armazenistas. A Diretora dos SF analisa o ponto 

de encomenda e elabora uma nota de encomenda duas vezes por semana, à	  segunda 

e quinta-feira [6].  

Para além deste modelo de encomendas, existem outras situações excecionais 

que exigem um procedimento diferente, nomeadamente:  

§ Aquisição em farmácias de venda ao público – num caso pontual ou 

urgente em que é necessário que a medicação esteja disponível no 

próprio dia, o pedido é realizado a uma farmácia comunitária;  

§ Aquisição a um distribuidor - quando existe uma rotura de stock do 

laboratório, o produto pode ser adquirido do distribuidor que realiza 

entregas diárias;  

§ Empréstimos – caso o produto se encontre temporariamente 

indisponível, ou numa emergência, este pode ser adquirido de outra 

unidade hospitalar, sob a forma de empréstimo, sendo devolvido até ao 

final do mês ou logo que a reposição de stock permita.  
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6.2 Receção 
 

Nos SF a receção de encomendadas ocorre no local destinado a esse efeito, 

onde se encontra o AO responsável por essa atividade. Aquando da receção da 

encomenda, o AO confere os produtos Farmacêuticos (PF) qualitativa e 

quantitativamente, com a guia de remessa/fatura e a nota de encomenda, para 

confirmar que os produtos correspondem aos que foram pedidos. Se as 

quantidades são as corretas e os lotes e prazos de validade referidos na fatura são os 

que vêm impressos nos PF, a guia de remessa é assinada por uma farmacêutica e 

entregue à AT para que seja feita a entrada informática dos PF [8].  

No caso dos Hemoderivados, é necessário a conferência dos boletins de 

análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED. Estes devem ficar 

arquivados por ordem de entrada, com a respetiva fatura em dossiers específicos [8].  

Na eventualidade de existir alguma irregularidade com a encomenda em 

causa, o fornecedor é contactado e informado da não conformidade a fim de se 

esclarecer o motivo. Até resolução da irregularidade os PF ficam armazenados 

separadamente dos restantes. 
 

6.3 Armazenamento      
 

O armazenamento deve ser feito de maneira a garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade, segurança; tem que permitir a 

condição de rotação de stocks, no qual primeiro a expirar o prazo de validade é	  o 

primeiro a sair.  

No HSMM os PF estão armazenados em diferentes zonas conforme a sua 

especificidade, uma vez que determinados produtos necessitam de condições 

especiais de armazenamento, como: citotóxicos, medicamentos que necessitam de 

refrigeração, inflamáveis, injetáveis de elevados volumes, desinfetantes, psicotrópicos 

e estupefacientes.  

Os medicamentos que necessitam de refrigeração estão devidamente 

identificados com etiquetas “Conservar entre os 2°C e os 8°C” ; são armazenados em 

câmaras frigoríficas, exclusivas para este efeito, com controlo de temperatura e alarme 

ativo para avisar em caso de alguma discrepância ou anomalia de temperatura.   

Os produtos inflamáveis encontram-se armazenados separadamente, num 

espaço reservado da restante medicação por questões de segurança.  
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Os gases medicinais estão armazenados num local exterior, fechado e de fácil 

acesso para reabastecimento.   

Os medicamentos citotóxicos encontram-se devidamente sinalizados e 

armazenados de acordo com a sua forma farmacêutica, em armário ou camara 

frigorífica específica, separados da restante medicação.  

Os estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados num cofre, de acordo 

com a legislação, ao qual apenas tem acesso as farmacêuticas.  

Os medicamentos que não carecem de grandes cuidados no armazenamento 

para além das condições ambientais adequadas, encontram-se na zona geral. Esta 

zona é	  constituída por armários rotativos com prateleiras de forma a permitir a rotação 

de stocks, sendo que os medicamentos se encontram separados dos dispositivos 

médicos e organizados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional.  

   

6.3.1 Medicamentos LASA 
 

As instituições prestadoras de cuidados de saúde são responsáveis por 

implementar práticas seguras no que diz respeito aos medicamentos com nome 

ortográfico, fonético e/ou aspeto semelhante, designados por medicamentos LASA –

 Look Alike, Sound Alike [21]. Os medicamentos LASA podem ser confundidos uns 

com os outros, originando troca entre os mesmos. No entanto, não só os 

medicamentos com grafismo ou som semelhantes são causa de erros de medicação, 

outros fatores podem favorecer a ocorrência de erro, como: letra ilegível, nome 

incompleto dos medicamentos, embalagem, rotulagem, dosagem ou forma 

farmacêutica semelhante [22]. Desta forma, no HSMM os medicamentos presentes na 

lista LASA encontram-se rotulados com DCI, a dose, o lote e o prazo de validade.   

A DCI e a dosagem têm letra maior, estrategicamente, para proporcionar uma 

fácil leitura [22]. Além da maior dimensão, a DCI apresenta a inserção seletiva de 

letras maiúsculas no meio da denominação, o que facilita a sua diferenciação [21,22]. 

A zona de armazenamento destes medicamentos encontra-se identificada com um 

sistema colorimétrico em que diferentes cores correspondem a diferentes dosagens 

[22]. 

6.3.2 Medicamentos de Alto Risco 
 

As falhas no processo de utilização de medicamentos de alerta máximo são 

caracterizadas por um risco acrescido de dano significativo ao doente - medicamentos 

utilizados de forma incorreta. Apesar de estes erros não serem os mais frequentes são 
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os que acarretam consequências mais graves para os doentes, podendo levar a 

lesões permanentes ou até	  mesmo à	  morte [23,25].   

As instituições prestadoras de cuidados de saúde são responsáveis por 

implementar práticas seguras no que respeita aos medicamentos de alerta máximo 

[24]. Desta forma, o HSMM estabeleceu como estratégia de diferenciação a sinalização 

destes medicamentos com um triângulo de perigo [23].  

 

7. Farmacotecnia 
 

A farmacotecnia diz respeito às preparações de formulações de medicamentos 

e reagentes que são produzidos nos hospitais;	  é	  no setor dos SF onde é	  efetuada a 

sua preparação. No entanto, são poucos os medicamentos que são produzidos 

atualmente nos hospitais [8].  

§ As principais preparações realizadas no HSMM, destinam-se a [7,8]:  

§ Doentes individuais e específicos;  

§ Reembalagem de medicamentos para a Dose Unitária: permite obter 

doses que de medicamentos que não estão disponíveis no mercado e o 

acondicionamento com a identificação apropriada (identificação da DCI, 

dosagem, lote de fabrico e prazo de validade) caso a embalagem 

primária não apresente essas condições;  

§ Preparações assépticas (diluições de solutos e soluções desinfetantes).   

Torna-se muitas vezes necessário recorrer a ações de fracionamento 

e reembalagem do medicamento, de forma individualizada, quando este não apresenta 

na embalagem primária as condições necessárias [7].  

Os processos de identificação podem ser feitos de duas formas diferentes: pela 

aposição de uma etiqueta na embalagem primária do medicamento, de forma 

individualizada; ou através do reembalamento, de formas inteiras ou fracionadas [25]. 

Como no reembalamento procede-se à	  abertura da embalagem original, o TDT deve 

proceder ao registo em ficha própria da informação relativa ao produto inicial e 

final, desta forma garantindo a segurança e rastreabilidade do lote [6,26].  
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8. Distribuição e Dispensa de Medicamentos e produtos 
Farmacêuticos 
 

A distribuição é	  uma função fulcral dos SF, representa um processo 

fundamental no circuito do medicamento e têm como objetivos principais:  

− Garantir o cumprimento da prescrição e a correta administração dos 

medicamentos;  

− Racionalizar a distribuição dos medicamentos e dos custos associados;  

− Diminuir os erros associados com a medicação (medicamentos não 

prescritos, via de administração errada, erros na de dose, entre outros);  

− Monitorizar a terapêutica;  

− Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e de 

manipulação de medicamentos.  

Esta função envolve metodologias e circuitos próprios que permitem que o 

medicamento prescrito esteja disponível, na quantidade e qualidade certas, para cada 

doente do hospital.  

No HSMM existem diferentes sistemas de distribuição de medicamentos com 

características adaptadas às necessidades de cada serviço clínico. 

 

8.1  Distribuição de Stocks Nivelados 
 

A distribuição de stocks nivelados consiste na reposição 

das mercadorias através de um sistema de distribuição de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros produtos de saúde, mediante a requisição cada enfermeiro 

chefe/responsável ou consumo direto aos doentes, no caso dos AA [6].   

Em cada SC existe um stock fixo, previamente estabelecido após uma reunião 

entre o Enfermeiro Chefe, Diretor dos SF e o Diretor, mediante as necessidades e 

características dos respetivos serviços [6,8].  

No HSMM a requisição do stock	  é	  feita semanalmente através de um pedido 

informático. Este é realizado pelo enfermeiro chefe/responsável, validado pelo 

farmacêutico e posteriormente aviado por um TDT [8]. O stock de cada SC advém da 

presença de armários de recurso em cada serviço de internamento que permitem o 

acesso a medicação fora do horário de funcionamento dos SF. Para além da vantagem 

de permitir a distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e outros PF, permite 
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ainda a distribuição de produtos que possuam grandes rotatividade e/ou volumes de 

carga.  

  
8.2 Distribuição Diária Individual em Dose Unitária 

 

A DIDDU é	  um sistema que permite a distribuição diária de medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos de saúde, sempre que possível em dose individual 

unitária, para um período de 24 horas (48 ou 72 horas nos feriados ou fins de semana 

respetivamente [6,7].  

Os medicamentos necessários a cada doente são pedidos através de uma 

prescrição médica eletrónica remetida para os SF.  A prescrição é validada no sistema 

informático por parte dos SF, com atenções focadas no perfil terapêutico do doente, 

através da análise da dose e da frequência de administração prescritas. O proceder do 

farmacêutico nesta fase é fundamental, de modo a evitar problemas como interações e 

contraindicações [8,27]. 

Determinados medicamentos requerem uma justificação clínica, como 

medicamentos não descritos no FHNM ou medicamentos de justificação obrigatória 

(alguns antibióticos, estupefacientes e psicotrópicos, entre outros) [27]. 

Após validar as prescrições e elaborar o perfil farmacoterapêutico de cada 

doente, o farmacêutico emite um mapa de distribuição de medicação por cada serviço. 

A partir deste mapa, a medicação é cedida pelo TDT em módulos de dose unitária 

(“malotes”). Os “malotes” são constituídos por várias gavetas, que se encontram 

divididas internamente - mediante o horário de administração - e devidamente 

identificadas com os dados do respetivo doente [28]. O AO transporta os “malotes” até 

à enfermaria do respetivo serviço de internamento. Sempre que o medicamento não 

for administrado ao doente, permanece na gaveta, sendo posteriormente feita a 

revertência individual pelo TDT [27]. 

Este sistema de distribuição de medicamentos garante uma maior segurança e 

eficiência, assim como o acompanhamento farmacoterapêutico do doente. 

 
8.3  Circuito Especial de Distribuição 

 

O circuito de requisição e distribuição de medicamentos existe de forma a dar 

cumprimento à legislação nacional vigente. Através deste circuito é possível: controlar 

utilizações abusivas; determinar um processo de rastreabilidade; estabelecer um 

controlo particularmente estreito sobre alguns medicamentos, designadamente: 
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hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos antineoplásicos e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos [6,8]. 

8.3.1 Distribuição de Hemoderivados 
 

Os derivados do plasma humano são medicamentos especificamente 

legislados e de inteira responsabilidade dos farmacêuticos, desde a aquisição, 

receção, distribuição, registo e devolução. A legislação destes medicamentos tem um 

sistema especial, pois estes são requisitados aos SF através de impresso próprio, 

modelo oficial nº 1804 da casa da moeda, constituído por duas vias, Via Farmácia  e 

Via Serviço [29].  

A requisição clinica é feita pelo médico prescritor na ficha modelo, onde consta: 

o nome do doente, os hemoderivados, o motivo da prescrição, a posologia e a duração 

do tratamento, que é posteriormente encaminhado aos SF. O farmacêutico procede à 

validação da requisição e distribuição do medicamento devidamente identificado (em 

todas as unidades), registando no mesmo formulário: a validade, o lote e o número do 

certificado de autorização de utilização de lote. Este documento é assinado pelo 

responsável do serviço requisitante e o enfermeiro responsável pela administração de 

medicação ao doente [29]. Os medicamentos hemoderivados não administrados 

deverão ser devolvidos aos SF no prazo máximo de 24 horas após a requisição e é 

preenchido o campo do formulário reservado para esse efeito [29]. 

 

8.3.2  Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) estão sujeitos a 

distribuição específica e uma legislação restritiva, de acordo com o Decreto-Lei 

nº15/93 de 22 de Janeiro, Decreto Regulamentar nº61/94 de 12 de Outubro e Portaria 

981/98 de 8 de Junho, uma vez que estes podem ser alvo de uso indevido e/ou 

abusivo [30,31,32].  

Os MEP causam depressão no Sistema Nervoso Central, podendo causar 

propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas consoante a dose administrada. 

Estes medicamentos são utilizados em meio hospitalar como analgésicos para aliviar 

dores mais intensas.  

Todos os medicamentos utilizados no HSMM que constem nas Tabelas I, II, III 

e IV anexas ao Decreto-Lei nº15/93 estão sujeitos a um circuito especial, com exceção 

das benzodiazepinas devido à sua elevada prescrição [31]. 
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Em cada SC os estupefacientes são armazenados num armário metálico, com 

fechadura, dotado de prateleiras que permitem a organização e segregação dos MEP 

[8]. Nos SF estes medicamentos são armazenados num cofre.  

A requisição destas substâncias é feita sob registo escrito da DCI, forma 

farmacêutica e dosagem, no modelo nº1509 da INCM [30,32]. Inicialmente, este 

modelo é preenchido pelo responsável do serviço requisitante e, posteriormente, os 

livros de registo são enviados aos SF. Os livros de registo autocopiativos são 

constituídos pelo original e uma cópia, ficando o primeiro exemplar na posse do 

requisitante, e o segundo na do fornecedor, salvaguardando que cada requisição deve 

ser utilizada para um só tipo de substância. O farmacêutico analisa, valida, prepara a e 

envia a medicação individualizada e devidamente identificada por SC.   

O Farmacêutico tem a responsabilidade de: 

− Verificar a conformidade dos registos e o cumprimento de todos os 

requisitos; 

− Numerar os ingressos; 

− Registar a quantidade fornecida; 

− Assinar e datar o impresso; 

− Fornecer a medicação; 

− Fazer o registo da medicação fornecida. 

A responsabilidade pelo controlo dos MEP, nos serviços de saúde, cabe à CFT, 

que fornece ao INFARMED os dados e informações considerados indispensáveis, 

dentro da periodicidade acordada [31]. 

8.3.3 Distribuição de Medicamentos Antineoplásicos 
 

O Hospital de Dia presta serviços a vários doentes. Após a prescrição médica, 

a distribuição de medicamentos citostáticos está ao cargo dos SF. Ao contrário dos 

hemoderivados, estupefacientes ou psicotrópicos, os medicamentos antineoplásicos 

não estão sujeitos a legislação especial. No entanto, pelas suas característicos 

particulares, usufruem de um circuito especial de distribuição.   

A prescrição é feita em papel com a identificação do doente, diagnóstico e o 

protocolo terapêutico de quimioterapia a ser instituído. Na chegada da prescrição ao 

SF do HSMM, o FH procede à validação da prescrição, ou seja, avalia a adequação do 

protocolo à patologia. Após validação, o “ciclo” é preparado na véspera, por um FH 

responsável por este circuito de distribuição, onde este especifica o número de 

unidades dos medicamentos e o identifica com o nome do doente.  
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Na manhã do dia da sessão, os medicamentos são enviados para o hospital de 

dia onde são preparados e administrados aos doentes. 

 

8.4 Dispensa de Medicamentos em Regime Ambulatório 
 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório é da responsabilidade 

dos SF e esta adquiriu grande importância nos hospitais do SNS. Esta distribuição 

permitiu as seguintes vantagens: a redução dos custos relacionados com o 

internamento hospitalar, a redução dos riscos inerentes a um internamento (como 

infeções hospitalares), a possibilidade do doente continuar o tratamento no seu 

ambiente familiar, entre outras [8]. 

No entanto, a vigilância e o controlo da utilização dos medicamentos são 

necessários, tendo em conta: motivos de segurança, apresentarem uma janela 

terapêutica estreita, apresentarem elevada toxicidade, exigirem monitorização 

frequente ou serem de elevado valor econômico. Desta forma, a prescrição de 

medicamentos deve ser efetuada de forma electrónica, com o objetivo de aumentar a 

segurança no processo de prescrição e dispensa [6,8].   

No HSMM, a dispensa de medicamentos em regime ambulatório, processa-se 

no horário de funcionamento dos SF, existindo um farmacêutico responsável pelo 

atendimento e dispensa da respetiva medicação prescrita ao utente. O doente é 

identificado individualmente através do cartão do hospital (número do processo) e pelo 

cartão de cidadão de cidadão (do próprio ou da pessoa responsável pelo levantamento 

da medicação) [33]. Caso seja a primeira vez que o doente tem acesso a este regime, 

após o esclarecimento, o doente assina um termo de responsabilidade [33]. 

Cabe ao farmacêutico a conferência e validação da receita, verificando que o 

doente está corretamente identificado e que a prescrição está de acordo com a política 

do medicamento instituída [33,34]. Após validação, o farmacêutico procede à dispensa 

da medicação, garantindo que o doente recebe toda a informação necessária à 

administração do medicamento. O farmacêutico deve também promover a adesão à 

terapêutica [6].  

No HSMM, podem ser dispensados medicamentos com suporte legal, 

medicamentos sem suporte legal  e excepcionalmente a “venda de medicamentos”. 
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8.4.1 Dispensa de Medicamentos com Suporte Legal       
 

Os medicamentos com suporte legal podem ser divididos em duas categorias 

[35]: 

§ Medicação de uso exclusivo hospitalar, para patologias diferenciadas, 

sujeitos a legislação própria. 

§ Medicamentos cuja a dispensa, por motivos de emergência, não 

possam ser assegurados pelas farmácias comunitárias. Tais como, em 

situações excepcionais suscetíveis de comprometer o normal acesso 

aos medicamentos, nomeadamente no risco de descontinuidade, nas 

condições de fornecimento e distribuição, ou quando por razões clínicas 

resultantes do atendimento no serviço de urgência hospitalar se revela 

necessária ou mais apropriada a acessibilidade imediata ao 

medicamento.  

No HSMM, a medicação de uso exclusivo hospitalar para patologias 

diferenciadas sujeitas a legislação própria, são as seguintes: 

− Foro oncológico e doenças autoimunes; 

− Hepatite C; 

− Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas; 

− Cirurgia de ambulatório. 

Recentemente, no âmbito da cedência de medicamentos para a Hepatite C, 

tornou-se obrigatório, em Novembro de 2014, a inscrição dos doentes no portal da 

Hepatite C por um médico hepatologista, disponível no site eletrónico do INFARMED. 

O Despacho nº 1824- B/2015 do Ministério da Saúde, define os critérios clínicos de 

doentes no acesso a medicamentos para o tratamento da Hepatite C e a garantia de 

cumprimento de prazos e critérios que assegurem equidade de acesso dos doentes 

[36].   

 

8.4.2 Dispensa de Medicamentos sem Suporte Legal       
 

Apesar da dispensa destes medicamentos não ter suporte legal, a medicação é 

cedida, gratuitamente, com autorização do CA [34, 37]. 

No HSMM, este tipo de medicação apenas é cedida a doentes com patologia 

crónica - hepatite B -, desde que prescrito na consulta externa do HSMM, de acordo 

com o protocolo e autorização do CA.  
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8.4.3 Venda de Medicamentos 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 44204, de 22 de Fevereiro de 1962, não é permitido 

às farmácias de serviços hospitalares vender medicamentos ao público, exceto 

quando: na localidade não existe farmácia particular; em situação de emergência, 

individual ou coletiva, se apure não haver mercado local dos medicamentos 

necessários; as farmácias que pertençam à santa casa da misericórdia e que possuam 

alvará de venda ao público [38].  

No HSMM, ao abrigo do Decreto-Lei nº 206/2000, a farmácia hospitalar pode 

disponibilizar medicamentos, em casos excecionais. Esta medida é aplicável em 

situações de emergência, quando o medicamento se encontra esgotado no mercado 

de venda ao público, exigindo-se carimbo em pelo menos três farmácias comunitárias 

[35,36].  

 

9 Qualidade e Segurança do medicamento 
 

A qualidade em saúde é o conjunto de propriedades e qualidades de um 

serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as 

necessidades implícitas e explícitas dos doentes [8].  

Os indicadores de qualidade são instrumentos de medida de qualidade de uma 

atividade quantificável [6]. O compromisso do SF com a qualidade e segurança do 

medicamento passa pelo cumprimento dos procedimentos a nível da aquisição, 

armazenamento e dispensa de medicamentos.  

Assim, pretende-se que seja administrado o medicamento certo, à pessoa 

certa, nas doses e vias corretas, na hora certa e à primeira vez [8]. 

 

10.  Farmacovigilância 
 

A farmacovigilância é definida como o estudo da segurança dos medicamentos, 

tendo como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos mesmos, protegendo o 

doente através da deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas a 

Medicamentos (RAM) (uma resposta nociva e não intencional a um ou mais 

medicamentos).  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, pelo 

Despacho Normativo nº 107/92, de 27 de Junho, sendo atualmente regulamentado 
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pelo Decreto-Lei nº 242/2002 de 5 de Novembro. Este sistema é acompanhado, 

coordenado e aplicado pelo INFARMED [8].  

O SNF integra todos os profissionais de saúde e doentes incentivando-os a 

terem um papel ativo e consciente na notificação de RAM. Tanto os profissionais de 

saúde como os doentes devem notificar uma RAM (basta que exista suspeita) 

devendo preencher um boletim disponível online no INFARMED logo que possível 

[39,40].  

  

11. Informação sobre o Medicamento 
 

No meio hospitalar, o farmacêutico assume um papel essencial como 

especialista do medicamento, devendo partilhar o seu conhecimento com todos os 

membros clínicos.  

O FH deve prestar informação e promover o uso racional do medicamento e 

assegurar que os medicamentos estão a ser administrados corretamente. Deve, ainda, 

informar sobre as condições que possam restringir ou alterar a medicação utilizada na 

terapêutica, devido; à idade, a patologias associadas, a estados de gravidez ou 

amamentação, à toma concomitante de outros medicamentos. 

 
12.  Estágio 

 
Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de participar em diversas 

atividades desempenhadas pelos SF e o meu período de estágio foi organizado de 

modo a alcançar todas as áreas. Tive a oportunidade de compreender as diferentes 

funções de um FH, acompanhando o seu desempenho nas tarefas diárias. Foi-me 

possibilitado desempenhar algumas dessas tarefas. 

 

12.1 Atividades de Formação 
 
Ao longos dos primeiros dias, tive acesso a toda a informação relativa ao 

funcionamento dos SF, consultei os guias de boas práticas, legislação associada aos 

SF e às funções da FH. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar numa formação 

realizada pela PCCIRA, que tinha com objetivo alertar e promover as boas práticas no 

Hospital. Esta formação tinha como intuito diminuir o risco de propagação de infeções 

hospitalares. 
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12.2 Atividades de Intervenção no Circuito do 
Medicamento 

 
No decorrer do meu estágio, foi-me possível acompanhar todas as fases e 

processos do circuito do medicamento, desde a seleção até à dispensa ao utente. 

Acompanhei a Dr. Maria João na distribuição dos medicamentos de ambulatório, onde 

tive, por inúmeras vezes, a oportunidade de dispensar medicamentos aos utentes com 

supervisão de um farmacêutico. Ao desempenhar esta tarefa foi possível experienciar 

o importante papel dos farmacêuticos nesta área, uma vez que é muito comum os 

doentes apresentarem incertezas e inseguranças em relação à sua terapêutica. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de participar na validação e 

preparação das prescrições de oncologia, juntamente com a farmacêutica 

responsável. Também participei na validação das requisições dos hemoderivados, 

preenchimento do quadro C do modelo INCM nº1804 e preparação dos medicamentos 

para os respetivos SC. 

Durante o estágio acompanhei a farmacêutica responsável, na validação das 

prescrições dos psicotrópicos e estupefacientes e preparação da medicação a ser 

fornecida a cada SC. 

Noutra fase, pude acompanhar a Dr. Alexandra, farmacêutica adjunta, no 

desempenho das suas funções, mais especificamente a nível da distribuição 

tradicional e distribuição unidose, participando na verificação das prescrições, na 

preparação da medicação aos serviços e na conferência das devoluções pelos 

doentes, registando-as no sistema e devolvendo por utente ou por serviço consoante 

as condições. 

Durante o estágio, foi-me proposto desenvolver um procedimento acerca dos 

gases medicinais (ANEXO I), com o objetivo de identificar as responsabilidades e 

funções dos diferentes intervenientes no seu circuito, bem como garantir uma gestão 

eficiente e suporte a futuras auditorias. 

Tive a oportunidade de realizar uma auditoria interna (ANEXO II) ao serviço 

clínico de medicina interna e ortopedia, realizado nos dias 14 e 15 de Março de 2018, 

com a finalidade de verificar as existências dos produtos Farmacêuticos. Esta auditoria 

permite avaliar a implementação/ adequação dos procedimentos relativos ao 

armazenamento seguros dos medicamentos e é realizada trimestralmente. 
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13 Conclusão  
 

Como já foi referido anteriormente, o meu estágio profissionalizante decorreu 

no HSMM. Foi procurado durante o estágio, organizar o tempo de modo a que 

pudesse contactar com as diversas áreas de atividade de um FH e igualmente 

conhecer as suas rotinas.  

Este estágio permitiu-me compreender a importância de um profissional da 

minha área num hospital. No meu entender, o interesse de um FH deve ser sempre a 

saúde e o bem-estar individual do doente. Para isso é necessário existir da nossa 

parte, um interesse e atenção pelos doentes, sendo o foco a melhoria da qualidade de 

vida e dos cuidados de saúde. 

Desta forma, compreendi que a função de um FH não se resume somente às 

atividades do circuito do medicamento e respetiva vigilância. Passa essencialmente 

por um trabalho em rede, ou seja, pelo trabalho conjunto com outros profissionais, de 

modo a atuar de forma multidisciplinar, o que garante uma melhor eficiência e 

qualidade no tratamento dos doentes. 

Esta experiência, apesar de curta, teve impacto na minha formação 

profissional, permitindo consolidar os conhecimentos científicos adquiridos ao longo 

destes 5 anos e simultaneamente desenvolver novas competências profissionais. 

Assim sendo, permitiu-me fortalecer competências do trabalho em equipa e 

desenvolver competências de trabalho com outros profissionais de saúde.  

Em suma, gostaria de destacar que se o período de estágio hospitalar fosse 

mais longo, seria mais vantajoso pois, permitiria um conhecimento mais profundo 

acerca do trabalho de um FH e, simultaneamente, permitiria desenvolver competência 

de autonomia e rigor. 
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Anexos 
 

Anexo I – Procedimento Gases Medicinais 
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Anexo II – Relatório da Auditoria Interna aos Serviços Clínicos       
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