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RESUMO 

 O estágio em Farmácia Comunitária é o primeiro contato, que o estudante 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem com a vida profissional. 

Permite não só por em prática todos os conhecimentos técnico-científicos, obtidos 

até então, como também adquirir novas competências tanto a nível de gestão e 

legislação como também a nível social. 

 Assim, este relatório tem como objetivos: apresentar o caso de estudo e 

caso clínico elaborados durante o período de estágio e relatar o dia-a-dia da 

prática farmacêutica na Farmácia Couto, mencionando com maior enfase as 

atividades desenvolvidas pelo farmacêutico. 

 Tanto o caso de estudo como o caso clínico incidem sobre o estudo da 

hipertensão. Durante o período de um mês, 10 utentes hipertensos foram 

acompanhados com o principal objetivo de determinar a importância do 

aconselhamento/acompanhamento farmacêutico no controlo desta patologia. 

Neste seguimento, foi estudado um caso em particular (caso clínico) de uma 

utente hipertensa que tencionava engravidar. 

 Relativamente às atividades desenvolvidas na Farmácia Couto, consta neste 

relatório a sua descrição, salientando aquelas em que estive mais presente.  
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PARTE 1 

Estudo da Hipertensão Arterial na Farmácia Couto 

1. Enquadramento  

 Após o período inicial de adaptação e aprendizagem na Farmácia Couto, 

tive a oportunidade de acompanhar alguns utentes que recorriam à farmácia para 

monitorizar a sua pressão arterial. Durante este período apercebi-me de uma série 

de fatores que poderiam ser melhorados de forma otimizar os valores pressão 

arterial. Por esta razão resolvi elaborar este caso de estudo. 

2. Introdução 

 A hipertensão arterial é um dos fatores de risco major para a ocorrência de 

doenças do âmbito cardiovascular, como o acidente vascular cerebral (AVC) e na 

mortalidade de doenças não transmissíveis. Trata-se de uma condição muito 

comum (cuja prevalência é maior no sexo masculino, diferença que se atenua 

com a idade), normalmente assintomática, no entanto, tratável e de um modo 

geral controlável [1, 2]. 

 A sua importância está relacionada com a elevada prevalência na população 

portuguesa, a sua gravidade (como fator de risco), a dificuldade de tratamento 

(uma grande percentagem da população não está controlada) e o impacto 

económico que acarreta [1]. 

 Durante anos as doenças cardiovasculares foram a principal causa de 

morte. No entanto essa tendência tem vindo a sofrer uma inversão devido a um 

conjunto de medidas importantes que foram aplicadas principalmente para 

minimizar os fatores de risco modificáveis e por conseguinte, reduzir a mortalidade 

das doenças associadas ao sistema circulatório [3].  
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Figura 1- Percentagem de óbitos pelas principais causas de morte no total das causas de 

morte em Portugal (1988-2011) [3]. Verifica-se uma diminuição da taxa de mortalidade associada a 

doenças do aparelho circulatório, até então considerada principal causa de morte, acompanhada de 

um aumento da taxa de mortalidade por doença oncológica.  

 Apesar da diminuição da taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório, evidenciado na figura 1, ainda existe uma grande parte da população 

cujos fatores de risco não estão controlados, sendo o principal a hipertensão 

arterial.  

1.1. Definição e Fatores de Risco 

 A hipertensão arterial define-se como a elevação persistente, em várias 

medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) em valores 

iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) em 

valores iguais ou superiores a 90 mmHg. Esta definição é válida para pessoas 

com idade igual ou superior a 18 anos, não sujeitas a tratamento farmacológico 

anti-hipertensor e que não apresentem patologia aguda concomitante ou se 

encontrem grávidas [4]. Pode ser classificada em três graus de acordo com a 

tabela 1.  
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 Tabela 1-Classificação da pressão arterial no consultório (adaptado de [4, 5]). 
  

 A elevação da pressão arterial pode estar associada direta ou indiretamente 

a uma série de fatores de risco.  

Figura 2- Determinantes que contribuem para o desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão arterial e respetivas complicações (adaptado de [6]). 

 

1.2. Diagnóstico 

 Antes do início de qualquer tratamento, é necessário confirmar o 

diagnóstico. Este diagnóstico médico pode ser feito, cumprindo as guidelines da 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Deste modo, a pressão arterial deve ser 

avaliada inicialmente no consultório médico utilizando o protocolo descrito nos 

métodos deste estudo. Consoante o valor de pressão arterial, a próxima consulta 

será agendada de acordo com o seguinte [7]: 

i. Para valores de PAS entre 140-159 e PAD entre 90-99 mmHg, o médico 

confirmará os resultados dentro de dois meses; 

ii. Para valores de PAS entre 160-179 e PAD entre 100-109 mmHg, o médico 

confirmará os resultados dentro de um mês; 

Classificação PAS (mmHg)   PAD (mmHg) 

Normal <140 e <90 

Hipertensão Grau 1 (ligeira) 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 (moderada) 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 (grave) ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 
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iii. Para valores de pressão arterial superiores a 180/110 mmHg, o médico deve 

avaliar e confirmar o tratamento imediatamente, ou avaliar dentro de uma 

semana, de acordo com o quadro clínico.  

 No entanto, existem ainda outras condicionantes que podem influenciar a 

pressão arterial no momento da consulta médica, como é o caso da ocorrência da 

hipertensão de “bata branca” (elevação persistente da pressão arterial durante a 

consulta, que regressa posteriormente ao normal) [8]. Neste caso, o utente é 

aconselhado a fazer determinações regulares. Uma outra opção será a 

elaboração da Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA), que 

também pode ser utilizado em casos de fraca adesão terapêutica, hipertensão 

resistente e em casos de suspeita de hipotensão medicamentosa [1]. O MAPA 

corresponde a um exame, com uma duração normalmente de 24 horas, e permite 

fazer determinações da pressão arterial em intervalos de 15-30 minutos, de 

acordo com os objetivos do exame. É colocada uma braçadeira, no braço não 

dominante do utente. Sempre que a sentir insuflar deve ter os cuidados 

previamente discutidos com o médico: não falar nem caminhar aquando da 

medição e esticar o braço no momento da mesma [9].  

1.3. Tratamento 

 Os objetivos terapêuticos são a curto prazo, reduzir e controlar a pressão 

arterial para valores inferiores a 140/90 mmHg e a longo prazo, conseguir a 

máxima redução da morbilidade e mortalidade. Tal pode ser atingido com a 

diminuição dos valores da pressão arterial, alteração de comportamentos a nível 

alimentar e de atividade física e tratamento de co-morbilidades [10]. 

 Assim devem ser adotadas as seguintes medidas não farmacológicas [4, 5]: 

i. Adoção de uma dieta variada, rica em leguminosas e frutas e pobre em 

gorduras (totais e saturadas); 

ii. Controlo e manutenção do peso normal, ou seja, índice de massa corporal 

(IMC) que varia entre 18,5≤IMC≤25 e um perímetro abdominal menor que 94 

cm no homem e menor que 80 cm na mulher; 

iii. Redução do consumo de sal;  

iv. Prática regular de atividade física (entre 30 a 60 minutos, 4-7 dias por 

semana); 

v. Redução do consumo de álcool; 

vi. Cessação tabágica. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  
 

Mª João Pereira Costa Lima  5 

 Por vezes a implementação de medidas não farmacológicas é suficiente 

para controlar a pressão arterial, no entanto, uma grande parte dos casos implica 

a utilização de fármacos anti-hipertensores. Deste modo, a sua opção terapêutica 

irá depender de uma série de fatores como a idade, risco cardiovascular, adesão 

à terapêutica (privilegiar medicamentos de longa duração em que seja necessária 

apenas uma toma diária), co-morbilidades, contra-indicações e custo do 

medicamento, sendo por isso, a sua atribuição feita de modo individualizado [5]. 

 A divisão da terapêutica de acordo com o risco cardiovascular acrescido 

(Tabela 2) não inclui as seguintes situações [7]: 

i. Perante doença coronária associada, insuficiência cardíaca ou certos tipos 

de arritmia cardíaca e nos jovens com grande atividade simpática, poder-se-

-á justificar o uso de bloqueadores β-adrenérgicos (BB) com efeitos 

vasodilatadores, nomeadamente o Carvedilol, Dilbloc IC® (Roche) ou o 

Nebivolol, Nebilet® (Menarini) [11]. 

ii. Em caso de ausência de controlo da pressão arterial com uma associação 

de dois fármacos, justificar-se-á adicionar uma terceira classe. 

 Uma outra consideração que deve ser tomada em conta é a presença de 

uma de hipertensão secundária. É de equacionar a sua pesquisa quando a 

terapêutica farmacológica não mostra resultados favoráveis, quando ocorre um 

súbito agravamento da pressão arterial e quando estamos perante indivíduos com 

idade inferior a 40 anos [5, 7]. 
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Tabela 2- Classes de fármacos anti-hipertensores disponíveis no mercado. As combinações de 

fármacos foram distribuídas consoante o risco cardiovascular acrescido [5, 7, 11]. 

 

1.4. Monitorização 

 Para garantirmos que estamos perante uma situação de hipertensão arterial 

controlada é essencial avaliar o efeito da terapêutica anti-hipertensora, a adesão à 

terapêutica e ainda descartar possível hipertensão de “bata branca” ou 

hipertensão “mascarada” (elevação da pressão arterial quando esta é 

determinada em ambulatório). Por estas razões a automedição é crucial para um 

Risco acrescido baixo ou moderado Exemplos 

Diurético dito tiazídico ou análogo 
Clorotalidona, Hygroton® (Amdipharm) 

Indapamida, Fludex LP® (Servier) 

Modificadores do eixo renina-

angiotensina-aldosterona 

Aliscireno, Rasilez® (Novartis 

Europharm) 

Inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina (IECA) 

Captopril, Capoten® (Bristol-

Myerssquibb)                                

Ramipril, Triatec® (Sanofi Aventis) 

Antagonista do recetor da angiotensina 

(ARA) 

Candesartan, Atacand® (AstraZeneca)     

Losartan, Cozaar® (MS&D) 

Bloqueador dos canais de cálcio (BCC) 
Amlodipina, Norvac® (Pfizer) 

Lercanidipina, Zanicor® (Delta) 

Diurético + IECA ou ARA 

Perindopril+Indapamida, Preterax® 

(Servier)            

Valsartan+Hidroclorotiazida, Co-

Diovan® (NorvartisFarma) 

Risco acrescido alto ou muito alto Exemplos 

Diurético tiazídico ou análogo + IECA 

ou ARA 

Fosinopril+Hidroclorotiazida,         

Fositen Plus® (Bristol-Myerssquibb)                                                                       

Telmisartan+Hidroclorotiazida, 

MicardisPlus® (BoehringerIngelheim) 

BCC + IECA ou ARA 

Enalapril+Lercanidipina, Zanipress® 

(JabaRecordati) 

Amlodipina+Olmesartan Medoxomilo, 

Zolnor®  (Menarini) 
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melhor controlo deste fator de risco cardiovascular.  Para tal o utente tem de ser 

devidamente educado pelos profissionais de saúde que o seguem, de modo a 

otimizar a medição de acordo com o aparelho devidamente validado. O número de 

medições dependerá do objetivo estipulado pelo médico [1].  

2. Objetivos 

 O principal objetivo deste estudo é determinar a importância da intervenção 

do farmacêutico na promoção da adesão à terapêutica e controlo da pressão 

arterial em utentes hipertensos, previamente diagnosticados.  

Outros objetivos deste estudo visam: 

i. Auxiliar o controlo da pressão arterial em utentes hipertensos não 

controlados, através de implementação de medidas não farmacológicas e 

promover a adesão à terapêutica; 

ii. Manter os valores pressão arterial em utentes hipertensos controlados, 

através da educação de hábitos do quotidiano que podem ser melhorados; 

iii. Estudar as principais razões de ausência de controlo da pressão arterial dos 

utentes não controlados que participaram neste estudo; 

iv. Avaliar a terapêutica utilizada. 

3. Materiais e Métodos 

 Foram selecionados 10 utentes com uma idade igual ou superior a 18 anos, 

com um diagnóstico previamente estabelecido de hipertensão arterial, 

independentemente da pressão arterial se encontrar ou não controlada. Os 

critérios de exclusão são gravidez e aleitamento. Este estudo teve início dia 1 de 

Julho de 2014, com duração de um mês, terminando portanto dia 1 de Agosto de 

2014. 

 No processo de aconselhamento farmacêutico, realizado duas vezes por 

semana, em dias não consecutivos, foi elaborado um questionário (ANEXO I) 

onde valor de pressão arterial obtido correspondia à média de duas 

determinações intervaladas por 5 minutos. O utente não deve fumar ou tomar 

qualquer tipo de estimulantes (exemplo: café) na hora anterior à medição. 

Protocolo de medição (baseado em [4]) 

i. O utente deverá encontrar-se relaxado e sentado, mantendo as costas junto 

à cadeira, imóvel, de pernas descruzadas e sem falar.  

ii. O membro superior desnudado deve encontrar-se à altura do coração. A 

braçadeira (OMRON M3) de tamanho adequado deve ser colocada, a pelo 
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menos 2,5 cm acima do espaço antecubital, não muito apertada e centrada 

sobre a artéria cubital. 

 A medição no primeiro dia de aconselhamento foi determinada em ambos os 

membros superiores, duas vezes. Nas medições posteriores, o membro superior 

utilizado foi aquele cujos valores de pressão arterial foram mais elevados. 

 É importante referir que para além das medições, foi discutido e 

providenciado ao utente informação adequada de modo a promover não só a 

adesão à terapêutica (independentemente de estar ou não perante uma situação 

de fraca adesão), como também a adoção de um estilo de vida saudável. Durante 

esta conversa, sempre que se encontravam melhorias eram dados estímulos 

positivos de modo a incentivar o utente. 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Comparação dos valores de pressão arterial no início e no final do 

período de monitorização 

 Após análise cuidada dos resultados verificou-se que 7 utentes que 

participaram no estudo apresentavam valores de pressão arterial normais 

(PAS<140 mmHg e PAD<90 mmHg), pelo que podemos classificá-los como 

utentes hipertensos controlados. 

Tabela 3- Estratificação dos valores de pressão arterial no início e no final do estudo. A 

atribuição de um determinado grau de pressão arterial é feita normalmente antes do início da 

terapêutica (farmacológica e não farmacológica), como forma de classificação do utente pelo 

médico. No entanto, o objetivo pretendido com a tabela é evidenciar uma melhoria desta 

classificação após o estudo. 

 

  

Valores de Pressão Arterial 
Início do 

acompanhamento 

Final do 

acompanhamento 

Ótima (PAS <12 mmHg e PAD <8 mmHg) 1 3 

Normal (PAS 120-129 mmHg e/ou PAD 80-84 mmHg) 2 3 

Normal-Alta (PAS 130-139 mmHg e/ou PAD 85-89 mmHg) 4 3 

HTA Grau I (PAS 140-159 mmHg e/ou PAD 90-99 mmHg) 2 1 

HTA Grau II (PAS 160-179 mmHg e/ou PAD 100-109 mmHg) 1 0 
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 Através da análise da tabela 3 é possível aferir que o acompanhamento 

destes utentes promoveu uma evolução positiva nos valores de pressão arterial, 

uma vez que se verifica um aumento do número de pessoas nos estratos de 

pressão arterial ótima e normal e uma consequente diminuição destas em estratos 

superiores. 

 

Figura 3- A. Valores de PAS apresentados pelos utentes no início do estudo; B. Valores de 

PAD apresentados pelos utentes no final do estudo. 

 O gráfico A (figura 3) mostra o perfil de evolução dos utentes relativamente à 

PAS, durante o período de acompanhamento. Verificou-se que 7 dos 10 utentes 

apresentavam, no início do acompanhamento, valores de PAS controlados, no 

entanto, apenas 1 se encontrava dentro dos valores ótimos. No final do período de 

A 

B 

B 
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acompanhamento, unicamente 1 utente não conseguiu melhorar o seu perfil de 

PAS. Os restantes 6 utentes mostraram uma evolução muito positiva. 

Relativamente aos 3 utentes não controlados verificou-se que apenas 1 se 

manteve como não controlado no final do estudo, embora tenha melhorado o seu 

perfil de PAS. 

 O gráfico B (figura 3) apresenta o perfil de evolução dos utentes 

relativamente à PAD, durante o período de acompanhamento. No início deste 

período, verificou-se que apenas 1 utente se encontrava não controlado, 

apresentando uma PAD de 90 mmHg. Relativamente ao panorama no final do 

estudo, verificou-se que 6 utentes melhoraram o seu perfil de PAD, 1 utente 

manteve os mesmo valores e 3 utentes aumentaram os seus valores de PAD. 

 De um modo global, considerando a PAS e PAD no seu conjunto, 

evidenciou-se uma melhoria de 6 utentes, no valor de pressão arterial após um 

mês de seguimento farmacêutico. Cerca de 3 utentes mantiveram os valores 

iniciais e apenas 1, apesar de apresentar melhorias, não atingiu um nível em que 

se possa afirmar que se encontra controlado. 

4.2. Avaliação dos valores de pressão arterial em função da idade 

 Para o estudo desta relação apenas foi considerada a faixa etária do sexo 

feminino, uma vez que o número de homens participantes é demasiado reduzido 

para se obter alguma conclusão. 

 

Figura 4- Padrão de variação da pressão arterial consoante a faixa etária do sexo feminino. 

  Ao analisar a figura 4 verifica-se que a PAS apresenta uma variação mais 

acentuada quando comparada com a PAD, em função da faixa etária. A PAS 
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apresenta um perfil de redução até ao intervalo etário [60, 69], a partir do qual 

sobe gradualmente consoante a idade. O perfil de evolução para a PAD é 

semelhante mas não tão acentuado. Neste caso, verifica-se uma redução até ao 

intervalo etário [70, 79], a partir do qual sobe gradualmente com a idade. Assim, 

de um modo geral, observa-se um aumento dos valores de pressão arterial a 

partir dos 70 anos de idade. 

4.3. Impacto da história pessoal e familiar 

 Como já havia referido, existe uma série de determinantes para o 

desenvolvimento e manutenção da hipertensão arterial. Os fatores de risco 

metabólicos, como a diabetes ou dislipidemias, e o historial de doenças 

cardiovasculares do próprio indivíduo ou de familiares diretos são condicionantes 

que influenciam a prevalência da hipertensão arterial em Portugal [5]. 

 No corrente estudo verificou-se que 3 inquiridos apresentam ou diabetes ou 

hipercolesterolémia ou historial de doenças cardiovasculares em familiares 

diretos, 1 inquirido apresenta hipercolesterolémia e antecedentes 

cardiovasculares em familiares diretos, e por fim, 2 inquiridos apresentam todos 

os fatores de risco atrás referidos, aumentando em grande escala o seu risco 

cardiovascular.  

4.4. Análise do grau de informação e eficácia das terapêuticas não 

farmacológicas e farmacológica 

 Quando abordados sobre as medidas que podem ser implementadas no 

quotidiano de forma a reduzir os valores de pressão arterial, 7 utentes 

desconheciam e/ou não colocaram em prática nenhuma destas medidas. Uma 

grande maioria associava a redução da pressão arterial, apenas à redução do 

consumo de sal. 

 Quanto às medidas farmacológicas cerca de 8 inquiridos não reagem à 

monoterapia, o que nos permite avaliar de modo empírico e segundo norma 

026/2011 da Direção-Geral da Saúde, o risco cardiovascular associado [7]. Assim 

sendo, considerando o padrão de evolução dos valores de pressão arterial, 

verificou-se que 6 utentes apresentam um risco cardiovascular alto ou muito alto, 

3 utentes baixo ou moderado e 1 utente apresenta hipertensão não controlada. 

 Os inquiridos apresentavam, portanto, um conhecimento muito limitado no 

que se refere às medidas não farmacológicas, que ao serem aplicadas poderiam, 
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a longo prazo reduzir o número de fármacos usados. Esta intervenção favoreceria 

a adesão à terapêutica e controlo da pressão arterial. 

5. Limitações do estudo 

 O estudo realizado apresentou limitações quanto à população e duração do 

acompanhamento farmacêutico.  

 Inicialmente a perspetiva de utentes a participar no estudo era maior. No 

entanto, devido ao fato deste ter decorrido no Verão, a disponibilidade dos utentes 

estava condicionada, embora mostrassem interesse em participar. Uma outra 

limitação referente à população é o fato da maioria dos utentes serem do sexo 

feminino. Sugeria assim, que conjuntamente como aumento da população a 

analisar atendesse a uma igualdade ou proximidade do número de utentes do 

sexo feminino e masculino. 

 Relativamente à duração do estudo, caso este fosse mais prolongado, 

provavelmente teríamos resultados mais evidentes nas determinações da pressão 

arterial. 

6.  Conclusão 

 Este estudo permitiu elucidar as principais limitações dos utentes 

hipertensos quanto à terapêutica, conhecimento da doença e os riscos que esta 

acarreta.  

 Assim sendo, pode-se concluir que o conhecimento limitado das medidas 

não farmacológicas tem um grande impacto no controlo da pressão arterial 

promovendo um possível excesso de medicação, que poderia ser reduzido caso 

os utentes implementassem algumas mudanças no seu quotidiano. Por fim, como 

se verificou através dos resultados obtidos no término do estudo, pode-se concluir 

que o acompanhamento farmacêutico é fundamental na educação e controlo da 

pressão arterial.  

Caso Clínico- Hipertensão arterial e gravidez 

 Ao iniciar o caso clínico I deparei-me com uma utente que, na tentativa de 

engravidar, tinha descontinuado por ordem médica, um dos anti-hipertensores que 

fazia parte do seu esquema terapêutico. Trata-se de uma mulher de 37 anos com 

hipertiroidismo e hipertensão arterial diagnosticados e tratados. Com o objetivo de 

determinar a evolução da pressão arterial antes e após as possíveis alterações de 

tratamento, decidiu fazer parte do estudo.  
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 Durante o decorrer do estudo, apercebi-me de alguns erros no seu 

quotidiano que facilmente poderiam ser corrigidos, auxiliando o controlo da 

patologia em interesse. Apercebi-me também de falhas da minha parte, no que se 

refere ao melhor caminho terapêutico a seguir em mulheres em tentativa de 

engravidar, grávidas e grávidas de risco. Por esta razão, este caso aliciou-me a 

aprofundar mais esta matéria de elevada importância para o aconselhamento 

farmacêutico. 

 Assim, proponho-me a apresentar este caso clínico em específico e 

responder a algumas perguntas que reconheci serem mais pertinentes do ponto 

de vista farmacêutico.  

1. História da doença atual 

 CS é uma mulher de 37 anos que se apresenta na consulta com o seu 

médico de família para um check-up e seguimento dos seus problemas clínicos. 

De uma forma geral, não apresenta queixas e informa o médico da sua decisão 

em engravidar. Encontra-se atualmente à espera de uma consulta de 

planeamento familiar. 

2. História médica passada 

 Hipertensão arterial  

 Hipertiroidismo 

3. História familiar e social 

 Depressão ligeira; refere não consumir álcool ou tabaco. Apresenta 

cuidados com a alimentação e refere que faz caminhadas de 30 minutos. No 

entanto, admite não cumprir diariamente este tipo de atividade física (“Depende se 

está bom tempo ou não. (…) No Verão estas caminhadas costumam ser mais 

frequentes!” (sic)). É casada e não tem filhos. 

4. Farmacoterapia atual 

 Losartan 50 mg Ratiopharm®: ½ comprimido/dia 

 Bisoprolol 5 mg, Concor® (Merk): 1 comprimido/dia 

 Levotiroxina 0,05 mg, Letter® (Sanofi Aventis): 1 comprimido/dia 

 Fluoxetina 20 mg Generis®: 1 comprimido/dia 

 Ácido Fólico 5 mg, Folicil® (Bialport): 1 comprimido/dia 
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5. Avaliação atual/Revisão médica 

 Os valores das hormonas tiroideias encontram-se controlados. 

Relativamente à hipertensão arterial, por indicação médica, o Bisoprolol foi 

descontinuado. O intuito do médico é iniciar a alteração da terapêutica, para um 

esquema mais indicado na mulher grávida. Após retirar o Bisoprolol, os valores de 

pressão arterial aumentaram, tornando-se uma doente não controlada e muito 

ansiosa. Após este episódio, retomou a toma de Bisoprolol. 

6. Valores de Pressão Arterial 

 Tabela 4- Valores de pressão arterial obtidos durante 1 mês de acompanhamento. O Esquema 

1 corresponde ao controlo da pressão arterial com Losartan 25 mg; o Esquema 2 corresponde ao 

controlo da pressão arterial com Losartan 25 mg e Bisoprolol 5 mg. Os valores de pressão arterial 

correspondem ao valor médio de duas medições assentes no mesmo membro superior. 

 

7. Questões 

7.1. Quais os objetivos do tratamento desta utente? 

 A utente apresenta uma pressão arterial controlada, quando medicada com 

o esquema terapêutico inicial. No entanto, uma vez que pretende engravidar, os 

objetivos do tratamento têm de ser ajustados a esta situação, nomeadamente: 

 Avaliar o nível de controlo da pressão arterial; 

 Alterar o esquema terapêutico para uma alternativa com um perfil de 

segurança estabelecido para grávidas, e igualmente eficaz.  

7.2. Quais as modificações no estilo de vida que poderia sugerir para 

ajudar a controlar a pressão arterial desta utente? 

 O recurso a medidas não farmacológicas é o patamar inicial para o controlo 

da pressão arterial. É, por isso, necessário implementar no quotidiano da utente, 

medidas adequadas, de forma a assegurar o melhor valor de pressão arterial sem 

terapia farmacológica. Neste caso, uma vez que a utente já cumpre uma dieta 

cuidada (controlo da ingestão de sal e gorduras), podemos reforçar a importância 

de uma dieta rica em vegetais e frutas. A promoção da atividade física, no mínimo 

 

Esquema 1 Esquema 2 

PAS 159 135 126 119 113 119 126 126 118 

PAD 90 88 84 76 73 78 84 83 81 

Pulsação 94 82 76 73 67 62 71 71 67 
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30 minutos, 4 vezes por semana é muito importante no seu caso, uma vez que 

apresenta sintomas de uma ligeira depressão. Ingressar em aulas de grupo de um 

ginásio ou até mesmo ao ar livre, inscrever-se em cursos de jardinagem ou dança 

são exemplos de atividades para se manter ativa e melhorar o seu estado 

depressivo. 

7.3. Quais os problemas associados à farmacoterapia desta utente? 

 O esquema terapêutico utilizado apesar de garantir o controlo da pressão 

arterial, não é o mais indicado para a história atual da utente. 

 O Bisoprolol é um β-bloqueador cardiosseletivo indicado no controlo da 

pressão arterial e como adjuvante no hipertiroidismo, auxiliando na melhoria dos 

sintomas de tirotoxicose como palpitações, taquicardia, ansiedade, tremores, 

diarreia e intolerância ao calor [11, 12]. De facto, o Bisoprolol é usado como 

fármaco de primeira linha na hipertensão em jovens, estando muitas vezes 

associada a situações de ansiedade [7]. Por isso, é possível que o médico de 

família o tenha selecionado também por ser útil para o controlo os sintomas de 

ansiedade, uma vez que o hipertiroidismo se encontra controlado. 

 Apesar das vantagens que apresenta, a sua descontinuação deve ser 

considerada, a partir do momento em que a utente pretende engravidar. Segundo 

o resumo das características do medicamento, o Bisoprolol apresenta efeitos 

farmacológicos que podem ser prejudiciais durante a gravidez, nomeadamente ao 

feto ou recém-nascido. A sua utilização está associada a atrasos no crescimento 

fetal, morte intrauterina, aborto ou parto prematuro, como consequência de uma 

redução da perfusão placentária. Podem ainda ocorrer efeitos adversos como 

hipoglicémia e bradicardia no feto e no recém-nascido [13].  

 Relativamente ao Losartan (antagonista do recetor da angiotensina) também 

é indicado para o controlo da pressão arterial. Tal como o Bisoprolol, deve ser 

substituído por uma terapêutica anti-hipertensora com um perfil de segurança 

estabelecido para a utilização na gravidez [14]. 

 O médico decidiu então, descontinuar o Bisoprolol e verificar como se 

comporta o perfil tensional da utente. Tendo em conta as patologias acima 

referidas, teria sido uma melhor opção terapêutica, na minha opinião descontinuar 

inicialmente o Losartan, uma vez que está completamente contra-indicado em 

grávidas. O Bisoprolol apesar de não ser o melhor β-bloqueador a ser utilizado 

durante a gravidez é, quando comparado com um antagonista do recetor da 

angiotensina, uma melhor opção. 
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7.4. Quis os efeitos da hipertensão na mulher grávida? 

 A hipertensão arterial anterior à gravidez é considerada um fator de risco 

para o desenvolvimento de pré-eclampsia e em casos mais graves, eclampsia e 

síndrome HELLP. Estas desordens hipertensivas estão associadas ao 

desenvolvimento de complicações como tromboembolismo, edema pulmonar, 

hemorragia cerebral, encefalopatia, coagulação intravascular disseminada, 

insuficiência renal e hepática, traduzindo-se por um aumento da morbilidade e 

mortalidade materna e perinatal [15]. 

 A pré-eclampsia ocorre normalmente depois das 20 semanas de gestação e 

caracteriza-se por um aumento da pressão arterial, acompanhada de sintomas 

específicos relacionados com lesões em órgãos-alvo. Existem ainda outras 

manifestações clínicas como edema do rosto e/ou mãos e/ou tornozelos, dor de 

cabeça e/ou epigástrica, tonturas e visão turva que podem auxiliar no diagnóstico 

da pré-eclampsia [16, 17]. Apesar da sua fisiopatologia ainda não estar totalmente 

esclarecida, sabe-se que está relacionada com distúrbios a nível da placenta no 

início da gravidez, seguida de uma inflamação generalizada e dano endotelial 

progressivo. Esta doença hipertensiva pode evoluir para formas mais severas 

como a Eclampsia, sendo esta diagnosticada pela ocorrência de convulsões e 

coma [15]. 

 Relativamente ao Síndrome HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes and 

low platelet count), ocorre em 10%-20% das mulheres que sofrem de pré-

eclampsia severa, estando ligado a um dano endotelial generalizado. Assim a 

Eclampsia e o Síndrome HELLP são importantes indicadores de disfunção de 

vários órgãos e mortalidade [15].  

7.5. Que opções farmacoterapêuticas existem para controlar a pressão 

arterial desta utente? 

 Embora o objetivo do tratamento da hipertensão arterial seja reduzir o risco 

materno, os fármacos selecionados devem ser seguros e eficazes para o feto. Ao 

conseguir controlar a pressão arterial o médico consegue reduzir a probabilidade 

de desenvolvimento das complicações associadas à hipertensão na grávida, 

sendo a mais preocupante a pré-eclampsia. Para tal, tem disponível uma limitada 

lista de fármacos anti-hipertensores que garantem ou parecem garantir um perfil 

de segurança mais benéfico para mulheres grávidas. 
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Tabela 5- Fármacos recomendados para o tratamento da hipertensão arterial na grávida 

(adaptado [18-20]). 

Fármacos 
Classe 

terapêutica 

Forma 

Farmacêutica 
Dose 

Informação 

adicional 

Metildopa 

Agonista α-

adrenérgico 

central 

Comprimido 

revestido 

250-500 mg 

bid-qid 

(máximo 2 

g/dia) 

Sem necessidade de 

dose de carga. 

Nifedipina 

Bloqueador dos 

canais de 

cálcio 

Cápsula mole 

e comprimido 

de libertação 

prolongada 

Máximo 180 

mg/dia 

A dose deve ser 

adaptada ao tipo de 

forma farmacêutica 

prescrita.  

 A tabela 5 indica os fármacos que se encontram disponíveis em Portugal. A 

Metildopa é um dos fármacos com perfil de segurança e eficácia mais elevado. A 

seguinte opção esteve durante vários anos associada a prematuridade e baixo 

peso ao nascer, no entanto, estudos recentes contrariam essas informações, 

sendo por isso a Nifedipina um dos fármacos de referência da hipertensão arterial 

na gravidez. De um modo geral, os comprimidos de libertação prolongada são 

prescritos para utilização em ambulatório, uma vez que a toma única favorece a 

adesão à terapêutica [18, 19].  

 Existe ainda uma terceira opção, o Labetalol que não foi referido na tabela 5 

uma vez que a sua autorização de introdução no mercado (AIM) se encontra 

caducada [21]. Até há poucos anos, este bloqueador α- β- adrenérgico também 

era utilizado para o tratamento em ambulatório desta patologia, sob a forma 

farmacêutica de comprimidos, no entanto, a sua AIM nunca mais foi renovada e 

por isso deixou de ser utilizado. A nível hospitalar, é usado o Labetalol injetável, 

no entanto carece de uma autorização de utilização especial (AUE) para a sua 

utilização, exatamente pelo facto da sua AIM não ter sido renovada. Esta forma 

farmacêutica é prescrita apenas no controlo de crises hipertensiva na grávida. É 

importante referir, que uma vez não sendo cardiosselectivo, está contra-indicado 

em doentes com asma, insuficiência cardíaca congestiva e deve ser utilizado com 

precaução no Diabetes Mellitus [18, 19]. 

 Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonistas do 

recetor da angiotensina encontram-se contra-indicados em mulher grávidas pela 

sua toxicidade, principalmente pela nefrotoxicidade de que são responsáveis. 
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Também os diuréticos tiazídicos não estão indicados para tratamentos da 

hipertensão na mulher grávida [19]. 

7.6. Que parâmetro(s) podem ser usados na monitorização do regime 

terapêutico instituído? 

 Uma vez que a CS é considerada uma possível grávida de risco, devido à 

sua idade e patologias que apresenta deve ser seguida por um médico 

especializado, o qual se encarregará dos exames necessários durante toda a 

gravidez, de modo a avaliar o estado clínico materno e fetal. É importante que 

esta faça medições regulares da pressão arterial, para que se consiga perceber o 

perfil de evolução do esquema prescrito. 

7.7. Que informação deve ser dada à utente para assegurar o sucesso do 

tratamento, promover a adesão à terapêutica e minimizar os efeitos 

secundários? 

 Como já havia referido anteriormente, estamos a lidar com uma possível 

gravidez de risco, o que torna a escolha terapêutica e a manutenção do estado de 

homeostasia difícil.  

 O primeiro passo para que este se torne um caso de sucesso é a educação 

da utente em relação à condição em que se encontra. CS deve conhecer a 

hipertensão arterial e as implicações que esta acarreta. Mais importante ainda, 

deve conhecer as medidas que pode tomar para minimizar os fatores de risco, 

caminhando assim para uma melhor êxito terapêutico. O passo seguinte é fazer 

entender que a terapêutica deve ser mantida até indicação médica contrária e 

deve ser feita sempre de acordo com a dosagem prescrita. Por outro lado, CS 

deve reconhecer que se trata de uma possível grávida de risco, o que implica 

cuidados adicionais. A sua relação com o médico e farmacêutico deve ser sincera 

e sem timidez, para que todas as suas questões fiquem esclarecidas e se sinta 

em controlo novamente. O papel destes dois profissionais de saúde é crucial para 

que tudo se desenrole da melhor maneira. 
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Outras atividades desenvolvidas em parceria com a Farmácia Couto 

1. Guias de consulta rápida  

1.1. Guia de consulta rápida de fármacos anti-hipertensores 

 No âmbito dos estudos desenvolvidos em parceria com a Farmácia Couto, 

surgiu a ideia de elaborar um guia de consulta rápida, dos esquemas de fármacos 

anti-hipertensores prescritos em função do risco cardiovascular (ANEXO II).  

 Este guia consiste numa tabela apresentada na introdução do caso de 

estudo, do presente relatório. Resulta de um resumo dos esquemas terapêuticos 

utilizados pelos médicos no tratamento da hipertensão arterial após a avaliação do 

risco cardiovascular. 

 Tem como objetivo auxiliar a validação da prescrição em conjunto com os 

dados do utente, se presentes na ficha de cliente, do sistema informático. Esta 

tabela pode ainda ajudar os futuros estagiários da Farmácia Couto, a relembrar os 

grupos de fármacos disponíveis para o tratamento da hipertensão arterial e dar a 

conhecer os esquemas descritos na Norma nº 026/2011 da Direcção-Geral da 

Saúde. 

1.2. Guia de consulta rápida de fármacos recomendados para o 

tratamento da hipertensão arterial na mulher grávida 

 Este guia tem como objetivos auxiliar o farmacêutico na validação da 

prescrição de farmacoterapia da hipertensão arterial na mulher grávida (ANEXO 

III). Esta temática tem vindo a sofrer alterações, ao longo dos últimos anos, sendo 

por isso importante que o farmacêutico se mantenha atualizado.  

 A tabela fornecida aos farmacêuticos da Farmácia Couto resultou de uma 

revisão bibliográfica, apresentando os fármacos que se encontram disponíveis 

para o tratamento da hipertensão em regime de ambulatório, durante a gravidez. 

Consta ainda neste guia, as doses indicadas e informações importantes aquando 

a dispensa.  

2. Panfleto- Hipertensão e a Gravidez 

  No seguimento do caso clínico desenvolvido, resolvi elaborar um panfleto 

entitulado Hipertensão Arterial e a Gravidez (Anexo IV). Este panfleto encontra-se 

atualmente disponível na Farmácia Couto.  

  A temática que este panfleto aborda é pouco conhecida pela população em 

geral, no entanto não deixa de ser importante. De fato, as sindromes hipertensivas 
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na gravidez constituem uma das principais causas de morbilidade e mortalidade 

materna, fetal e neonatal, tanto nos paises menos desenvolvidos como nos paises 

industrializados. Esta patologia atinge cerca de 2 a 8% de mulheres grávidas, 

associando-se a 16% da mortalidade materna global [22]. 

 São várias as complicações associadas a uma hipertensão não controlada, 

durante o periodo gestacional: pré-eclampsia (hipertensão arterial acompanhada 

de proteinúria) e eclampsia (ocorrência de convulsões e possivel coma) [17]. Por 

esta razão é essencial que as grávidas hipertensas sejam referenciadas para os 

Cuidados de Saúde Secundários para vigilância e orientação em consultas de 

Obstetrícia [22]. 

 Quantos aos cuidados no quotidiano, é importante que percebam que estes 

devem ser ajustados à realidade em que se encontram. Uma vez que estamos a 

tratar de mulheres grávidas hipertensas, ao contrário do que é aconselhado para 

uma mulher hipertensa, a grávida não deve perder peso, reduzir a ingestão de 

calorias nem diminuir o consumo de sal, pois estas medidas podem ser 

prejudiciais tanto para o feto como para a própria grávida [22]. Relativamente ao 

descanso que é aconselhado em muitas das situações, a grávida deve recorrer ao 

seu médio obstetra para uma indicação mais adequada ao seu caso. 

 Após o nascimento do bebé, se se tratar de uma situação de hipertensão 

arterial crónica, os valores da pressão arterial vão-se manter elevados, sendo os 

cuidados diários, apartir deste momento, diferentes. Caso se trate de uma 

situação de hipertensão gestacional, os valores de pressão arterial devem voltar 

ao normal, no entanto, é aconselhado um controlo da pressão arterial durantes os 

meses seguintes, no centro de saúde ou na farmácia [17].  

  Por esta razão é importante que todos os profissionais de saúde sejam 

portadores de informação sobre o tema e transmitam essa informação da forma 

mais clara aos seus utentes. Uma vigilância e controlo apertados desta condição 

são a melhor forma de evitar complicações maternas e fetais em grávidas com 

hipertensão arterial 
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PARTE 2 

Relato das atividades realizadas na Farmácia Couto 

1. Introdução 

 O presente relatório resulta do culminar de 5 anos de formação académica, 

sendo esta a última atividade curricular do percurso referido. Permite aplicação de 

todo o conhecimento académico adquirido até então, promovendo o primeiro 

contato com a realidade profissional e as várias áreas de intervenção 

farmacêutica. Esta nova fase de formação profissional proporciona também uma 

oportunidade de preparação técnica e deontológica para um futuro desempenho, 

competente e responsável, da profissão farmacêutica.  

 Do ponto de vista pessoal, o primeiro contacto com a realidade profissional 

contribuiu não só para a consolidação do meu conhecimento académico, mas 

também para o desenvolvimento de novas competências sociais. Assim sendo, 

proponho-me a relatar, sucintamente, as atividades realizadas na Farmácia Couto, 

durante o período de 21 de Abril a 21 de Agosto de 2014. 

2. Organização do espaço físico e suas divisões funcionais 

2.1. Localização e horário de funcionamento da farmácia 

 A Farmácia Couto localiza-se na Avenida da República, nº 1412 em Vila 

Nova de Gaia. Nas redondezas encontra-se a estação de metro João de Deus, 

habitações, restaurantes e variadíssimas lojas de comércio, incluindo o El Corte 

Inglês. Graças à sua localização privilegiada, multiplicidade e excelência de 

serviços, torna-se uma farmácia muito requisitada, não só por utentes antigos que 

acompanharam a evolução da farmácia, como também por residentes da área e 

turistas.  

 Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta 

ao público de segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00 e aos Sábados das 

09h00 às 19h00 cumprindo assim o disposto no Decreto-Lei nº172/2012, de 1 de 

Agosto e na Portaria nº 14/2013, de 11 de Janeiro [23, 24]. Para além do normal 

horário de funcionamento, numa periodicidade de 20 dias, a farmácia tem serviço 

permanente, mantendo-se em funcionamento desde da abertura até ao 

encerramento do dia seguinte. 
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2.2. Recursos Humanos 

 No que se refere à equipa de trabalho e à distribuição interna de 

responsabilidades, a Farmácia Couto cumpre o Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de 

Agosto, que determina que a farmácia disponha de pelo menos dois 

farmacêuticos [25]. A Direção Técnica está entregue ao Dr. António Prata, que 

partilha a responsabilidade com o Dr. Henrique Sampaio (farmacêutico adjunto). A 

restante equipa é constituída por sete farmacêuticos, nomeadamente, Dr. Elísio 

Seixas, Dr. Vítor Martins, Dra. Luísa Silva, Dra. Annie Gonçalves, Dra. Elisa 

Freitas, Dra. Mariana Lopes e Dra. Joana Gomes e dois funcionários auxiliares, 

nomeadamente, Elisabete Monteiro e Joel Santos. 

2.3. Espaço exterior 

 No que se refere ao espaço exterior a Farmácia Couto cumpre as normas 

das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária. A farmácia 

encontra-se devidamente identificada, apresentado o seu nome bem visível na 

fachada do edifício em que se encontra sediada, acompanhada com a conhecida 

cruz verde das farmácias, que quando intermitente indica serviço permanente 

(ANEXO V). A porta de entrada é automática e de fácil acesso a todos os utentes, 

devido à presença de uma pequena rampa. Junto da porta, encontra-se afixado o 

horário de funcionamento da farmácia e informação relativa às farmácias em 

serviço permanente. Junto da entrada existe ainda um postigo para que o 

atendimento noturno seja feito em segurança. 

 A Farmácia Couto é composta por dois pisos, sendo um deles, reservado ao 

atendimento ao público, e cuja montra é utilizada para publicidade a produtos de 

dermocosmética e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), sendo 

estes adequados à época do ano ou simplesmente quando se considera oportuno. 

2.4. Espaço interior 

 O bom funcionamento da farmácia requer condições físicas apropriadas, de 

forma a garantir a qualidade e segurança dos medicamentos, como também a 

comodidade, acessibilidade e privacidade tanto dos utentes como dos 

profissionais. Assim cumprindo o estipulado pelo Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 

de Agosto, a Farmácia Couto é constituída por dois pisos.  

 O primeiro piso corresponde à área de atendimento (ANEXO VI), sendo esta 

ampla, moderna e bem iluminada. O seu ambiente agradável proporciona ao 

utente um sensação de conforto, facilitando a proximidade com o farmacêutico, 

auxiliando no cumprimento das atividades deste. Em todo o piso, a temperatura 
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(inferior a 25º C) e humidade (inferior a 60%) são controladas por 

termohigrómetros e é feito um registo periódico dos valores. A área de 

atendimento é, por sua vez, constituída por 5 balcões devidamente equipados 

(computador, leitor de ótica, etc), algumas cadeiras permitindo que os utentes 

aguardem pelo seu atendimento (organizado por senhas) de forma mais cómoda, 

um contentor da ValorMed, um esfigmomanómetro automático e uma balança. 

Nesta zona encontram-se também expostos produtos de puericultura, alguns 

suplementos alimentares e dietéticos, produtos de higiene dentífrica, lineares 

completos de dermofarmácia e cosmética e outros produtos sazonais (por 

exemplo os antigripais nos meses frios) e promocionais. Na retaguarda dos 

balcões de atendimento, estão organizados em gavetas deslizantes 

alfabeticamente por denominação comum internacional (DCI) e/ou grupo 

farmacológico, produtos de alta rotatividade como, por exemplo, contracetivos 

orais ou MNSRM de com o objetivo de otimizar o tempo de recolha e cedência 

dos produtos requisitados.  

 Ainda no primeiro piso, encontra-se o gabinete de atendimento ao utente 

(ANEXO VI) onde são feitas determinações de parâmetros bioquímicos como 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ainda pressão arterial, testes de gravidez 

e administração de vacinas não incluídas no plano nacional de saúde. É também 

neste compartimento que decorrem as consultas de nutrição, podologia e alguns 

rastreios que a farmácia periodicamente organiza. 

 Foi este o local eleito para acompanhar os utentes que participaram no meu 

caso de estudo. O ambiente calmo e acolhedor, muito diferente da azáfama da 

farmácia, principalmente nas horas de ponta, deixava os utentes à vontade para 

tirarem as suas dúvidas e discutirmos os pontos que poderiam favorecer a 

redução da pressão arterial para valores ótimos. 

 Além dos parâmetros bioquímicos, referidos acima, também ocorreram 

durante o meu período de estágio várias formações, como por exemplo um 

Rastreio Capilar e um Rasteio Venoso. Recebemos ainda um delegado de 

informação médica que nos apresentou a gama de produtos Lactacyd®.  

 Relativamente à área e stock ativo, a Farmácia Couto dispõe dos dois 

andares, sendo o primeiro o andar contíguo à zona de atendimento e o andar 

inferior utilizado como armazém. A conexão entre os dois andares é feita por uma 

escada e por um pequeno elevador que auxilia no transporte de produtos a serem 

repostos no primeiro piso. No andar de cima, os medicamentos são, na sua 
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maioria organizados em dois armários independentes, de gavetas deslizantes. No 

primeiro, estão armazenados os medicamentos genéricos (MG) por ordem 

alfabética segundo a DCI. No armário contiguo, estão armazenados os 

medicamentos éticos por ordem alfabética segundo o nome comercial. Na mesma 

organização seguem os xaropes, colírios, cremes, pomadas e medicamentos de 

uso veterinário. Junto destes armários, existem estantes onde se encontram 

organizados por categoria, e por sua vez por ordem alfabética, as ampolas 

bebíveis, suplementos alimentares, produtos infantis e dietéticos como leites e 

farinhas, produtos de protocolo da Diabetes Mellitus, produtos de higiene íntima, 

nasal e auricular, e outros produtos de dermocosmética. Esta organização reduz o 

risco de erros de aviamento e permite a cedência dos produtos de forma mais 

rápida e eficiente.  

 Neste andar encontra-se também um frigorífico que permite o 

armazenamento de produtos que exijam refrigeração, entre 2ºC e 8ºC, como 

insulinas, vacinas e alguns colírios.  

 A área do armazém é uma zona mais ampla o que permite o 

acondicionamento dos produtos com stock elevado, cuja organização é 

semelhante à dos armários do andar de cima. Este piso encontra-se ainda 

equipado por um frigorífico e outros produtos de fitoterapia, puericultura, ortopedia 

e de maior volume como fraldas. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes encontram-se guardados em segurança numa caixa de metal, 

cerrada com um aloquete. 

 A zona do armazém engloba ainda o local de receção e gestão de 

encomendas, um laboratório para a preparação de medicamentos manipulados 

(ANEXO VI), devidamente equipado com bibliografia adequada, como o 

Formulário Galénico, e material para a manipulação. Por fim, ainda neste andar 

encontra-se o gabinete do diretor técnico onde são executadas as tarefas 

administrativas e o atendimento a delegados de informação médica. A Farmácia 

Couto está ainda equipada com uma zona reservada a refeições devidamente 

equipada e uma instalação sanitária em cada piso. 

3. Fontes de informação e Sistema informático 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de recorrer a uma série de fontes 

de informação, que a Farmácia Couto dispõe. 

 O Prontuário Terapêutico 2013 é, sem dúvida, um exemplo ao qual recorria 

frequentemente, sendo uma ferramenta importantíssima para o farmacêutico que 
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está se está a iniciar em farmácia comunitária. Quando necessitava de informação 

mais aprofundada sobre um determinado fármaco, recorria geralmente ao 

Resumo das Características do Medicamento (RCM) disponível no site do 

Infomed. 

 Relativamente ao software informático existente na Farmácia Couto, é o 

Sifarma 2000, sendo na minha opinião, de uso fácil, intuitivo, de acesso rápido e 

seguro. Para além da informação científica (constantemente atualizada) de, 

praticamente, todos os medicamentos existentes na farmácia, designadamente 

posologia, interações, contra-indicações, precauções, dosagens, etc., de que 

dispõe, o software informático apresenta também outras funcionalidades mais 

direcionadas à área comercial e de gestão, nomeadamente: 

 Processamento e pagamento das vendas;  

 Processamento da faturação;  

 Análise de histórico de vendas;  

 Pedidos e receção de encomendas;  

 Controlo de prazos de validade. 

4. Gestão de stocks 

 A gestão racional de stocks é fundamental para o equilíbrio financeiro. O 

stock não deve ser excessivo, na medida em que isto significa um avultado 

esforço financeiro, sendo por isso contraproducente. Existências em excesso 

significam uma grande parcela de capital imobilizado, uma maior tendência para a 

perda de rotatividade de produtos, levando à expiração de prazos de validade e 

uma saturação desnecessária da farmácia, com aumento dos custos de 

manutenção e armazenagem. Por outro lado, o stock não deve ser baixo ao ponto 

de deixar de cobrir a procura e as necessidades do utente, já que neste caso está 

comprometido o serviço prestado pela farmácia. A boa gestão das existências 

passa assim por atingir o meio-termo entre as duas situações, cobrindo a procura 

mas não a excedendo em demasia. Para isso, é necessário ter em conta que, a 

procura varia de acordo com a localização da farmácia, com o período do ano e 

do mês (sazonalidade dos produtos e poder de compra do utente), com a faixa 

etária predominante entre os utentes e particularmente com a publicidade 

exposta, nomeadamente a das montras. 

 No âmbito da gestão de stocks, durante o meu estágio tive a oportunidade 

de verificar stocks e auxiliar no armazenamento dos produtos segundo os critérios 

“first expired-first out” (FEFO) e “first in-first out” (FIFO).  
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4.1. Elaboração de encomendas  

 Estas encomendas são automaticamente elaboradas pelo sistema 

informático, nomeadamente tendo em conta o stock mínimo definido para cada 

produto. Quando este é atingido o sistema inclui o produto na “Proposta de 

Encomenda Base”, dirigida a um fornecedor pré-definido. Nesta proposta será 

também sugerida, de forma automática, a quantidade de produto necessária para 

que seja novamente atingido o stock máximo. Desta forma é conveniente que esta 

encomenda automática seja sempre revista, na medida em que muitas vezes é 

necessário um reajuste quantitativo ou mesmo qualitativo da encomenda, para 

que esta possa finalmente ser aprovada e enviada via modem para o fornecedor. 

Para além da encomenda via modem, se necessário, são ainda efetuadas 

encomendas via telefone ou gadget de produtos não incluídos na nota de 

encomenda ou que estejam em falta. 

 Relativamente às entidades responsáveis pela distribuição dos 

medicamentos nas farmácias, a Farmácia Couto adquire os seus produtos, 

maioritariamente através de distribuidores grossistas, uma vez que o contato entre 

as duas entidades é fácil, satisfazendo rapidamente as necessidades da farmácia 

devido à existência de várias entregas diárias pré-definidas. As principais 

empresas utilizadas pela farmácia são a Cooprofar, OCP Portugal e Alliance-

Healthcare. Pontualmente ou quando existem vantagens para a farmácia, 

ocorrendo, por exemplo, quando são adquiridas grandes quantidades de um 

determinado produto, as encomendas são feitas diretamente aos laboratórios, 

através dos respetivos delegados comerciais. 

4.2. Receção e verificação de encomendas 

 Sempre que uma encomenda é recebida na farmácia, deve vir 

acompanhada pela respetiva guia de remessa ou fatura, em duplicado. No caso 

de se tratar de encomendas que contêm psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, estas fazem-se acompanhar de uma requisição. Relativamente 

aos produtos de frios (conservados a 2ºC-8ºC) é importante confirmar que a 

cadeia de frio não foi quebrada, devendo ser priorizados durante a conferência. 

 Aquando da receção informática da encomenda, deve-se verificar não só se 

há correspondência entre produtos pedidos e enviados mas também dados 

importantes para a gestão interna da farmácia, como os prazos de validade dos 

produtos, preço e condições de acondicionamento.  
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 Após a verificação, os produtos em falta são pedidos a outro fornecedor, e a 

encomenda é fechada, ficando registada no sistema informático. A respetiva 

fatura é depois anexada ao arquivo do fornecedor correspondente. 

4.3. Marcação de preços e Armazenamento 

 A Lei nº 25/2011, de 16 de Junho, estabelece a obrigatoriedade da 

impressão do preço de venda ao público (PVP) na rotulagem dos medicamentos 

comparticipados [26]. No caso de produtos que não possuem preço impresso na 

embalagem, como os MNRSM e outros produtos de venda livre (exemplo: 

produtos dermocosméticos, produtos de puericultura e produtos veterinários), o 

PVP é definido pela farmácia, sendo calculado de acordo com o preço de custo, 

margem de comercialização e respetivo imposto de valor acrescentado (IVA), 

como definido pelo Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março [27]. Uma vez 

definido o preço, os respetivos produtos devem ser devidamente etiquetados e 

armazenados respeitando o princípio FEFO (quando apresentam prazo de 

validade), ou seja, os produtos com prazo de validade mais curto são colocados 

de forma a garantir que serão os primeiros a serem escoados, ou o princípio FIFO 

(quando os produtos não possuem prazo de validade). Ambos os critérios de 

armazenamento asseguram a rotatividade dos stocks. 

4.4. Controlo dos prazos de validade 

 O controlo dos prazos de validade é crucial para garantir a segurança e 

eficácia dos produtos dispensados aos utentes. Assim, este processo é feito de 

duas formas: diariamente aquando a receção de encomendas, e mensalmente por 

impressão de uma lista, onde constam os produtos cuja validade termina dentro 

de dois meses. Os produtos que se encontram dentro deste intervalo são 

devolvidos ao fornecedor, acompanhados de uma nota de devolução. O 

fornecedor, por sua vez, procede à troca ou emite uma nota de crédito à farmácia. 

Quando a validade impressa na embalagem não corresponde com a da lista, o 

prazo de validade do produto deve ser corrigido informaticamente. Relativamente 

aos produtos do protocolo da Diabetes Mellitus, produtos veterinários, 

suplementos vitamínicos e produtos de puericultura, devem ser devolvidos 3 

meses antes do prazo de validade expirar.  
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5. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

5.1. Medicamentos 

 Neste grupo estão incluídos os medicamentos sujeitos a receita médica e os 

medicamentos não sujeitos a receita médica. Apesar de serem classificados de 

modos diferentes, a sua abordagem aquando da dispensa deve ser cuidada. 

Assim vou referi-los, mais detalhadamente, no ponto 6 do presente relatório 

(Dispensa de medicamentos). 

5.2. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 Este grupo de produtos é dos mais procurados sem indicação médica. Isto 

implica que o farmacêutico se encontre permanentemente atualizado sobre as 

gamas de cada marca e sobre as marcas existentes, pelo menos na farmácia, de 

forma a garantir um aconselhamento correto, indicando o mais adequado ao 

problema do utente.  

 A farmácia Couto dispõe de uma série de marcas nomeadamente: Uriage®, 

Avène®, La Roche-Posay®, Lierac®, A-Deerma®, Phyto®, Mustela®, Klorane®, 

Neutrogena®, Vichy®, etc.  

 Ao longo do meu estágio tive oportunidade de me atualizar sobre vários 

produtos, utilizando os livros informativos enviados pelos respetivos laboratórios 

ou atendendo a ações de formações promovidas pelos mesmos. Do ponto de 

vista da procura, posso afirmar que esta é considerável, sendo o produto alvo 

também relacionado com a altura do ano em que nos encontramos, por exemplo 

um pico na procura de protetores solares durante o Verão. Ações promocionais 

elaboradas pela farmácia ou o próprio aconselhamento individual realizados pelas 

várias marcas são formas de promover as vendas destes produtos. 

5.3. Medicamentos Homeopáticos 

 Apesar de pouco procurados na Farmácia Couto, este grupo de 

medicamentos é geralmente utilizado em substituição ou como complemento à 

terapêutica convencional, pelo que é dever do farmacêutico, aconselhar e educar 

sobre a sua utilização. 

 Durante o meu estágio pouco contactei com medicamentos homeopáticos, 

uma vez que são produtos pouco solicitados na farmácia Couto, sendo o seu 

stock também muito limitado. 
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5.4. Produtos para Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

 A Farmácia Couto dispõe de uma grande gama destes produtos, 

nomeadamente leites adequados às necessidades do bebé e que acompanham o 

seu crescimento, leites para lactentes, de transição, hipoalergénicos, anti 

regurgitantes, antidiarreicos, de uma grande variedade de marcas como 

Nutribén®, Aptamil®, Bledina® e Nestlé®. 

 Relativamente aos produtos dietéticos usados no controlo do peso, 

nomeadamente para emagrecimento, a Farmácia Couto dispõe de uma grande 

diversidade como Depuralina®, Drenafast® e Bioativo CLA Forte®. Este grupo de 

produtos são um bom exemplo de que as vendas dependem da estação do ano, 

ou seja, têm tendência a aumentar com a proximidade do Verão. Por esta razão, o 

seu stock deve ser ajustado tendo em conta estes fatores. Quanto a suplementos 

alimentares específicos, por exemplo para melhorar o desempenho físico e 

intelectual, estão disponíveis o Centrum®, o Memofante® e o Pharmaton®. 

5.5. Produtos Fitoterapêuticos 

 Este grupo de produtos é muito procurado pelos utentes como alternativa ou 

complemento da terapêutica convencional, tal como acontece com os 

medicamentos homeopáticos. Aqui o farmacêutico tem uma responsabilidade 

acrescida uma vez que uma das principais razões para a sua procura é o facto de 

os utentes associarem a fitoterapia, a uma terapêutica desprovida de efeitos 

secundários e toxicidade. Assim, esta é sem dúvida uma área de intervenção 

farmacêutica, na medida em que é nossa obrigação educar o utente persuadindo- 

-o, utilizando argumentos plausíveis, que esta conotação positiva aos produtos 

“naturais” está errada e que a fitoterapia não substitui a terapêutica prescrita pelo 

médico.  

 Durante o período de estágio contactei frequentemente com estes produtos. 

A sua maioria destina-se a emagrecimento, distúrbios gastrointestinais, problemas 

circulatórios, transtornos menores do sono e stress. 

5.6. Produtos e Medicamentos de uso Veterinário 

 O impacto da localização da farmácia explica o fato da principal procura de 

produtos desta classe ser antiparasitários. O farmacêutico deve auxiliar nas doses 

a serem dispensadas tendo em conta o animal a que se destina. Tem ainda um 

papel importante em saúde pública, educando o utente sobre as possíveis 

doenças transmissíveis ao homem e as medidas de profilaxia respetivas. 
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 Durante o meu período de estágio contactei com alguma frequência, com 

antiparasitários tanto internos como externos.  

5.7. Dispositivos Médicos 

 A Farmácia Couto dispõe de uma grande variedade de dispositivos médicos 

de várias classes, nomeadamente material de penso, sistemas para aplicação 

parentérica, material de puericultura, termómetros, tampões auditivos, material 

ortopédico (meias, pulso e pés elásticos), artigos de drenagem, sacos coletores 

de urina, fraldas para incontinentes e acamados, preservativos e teste de 

gravidez. 

6. Dispensa de Medicamentos 

 A vocação primária da farmácia comunitária é o ato de dispensa do 

medicamento, visando sempre o bem-estar e qualidade de vida do utente. É dever 

do farmacêutico criar o espaço necessário para o esclarecimento de possíveis 

dúvidas, deteção de possíveis interações medicamentosas ou reações adversas. 

Cabe também ao farmacêutico promover e apelar à adesão à terapêutica, 

desempenhando um papel ativo de aconselhamento em situações de prescrição 

médica e de auto-medicação. 

 Durante o meu estágio, esta atividade foi desenvolvida gradualmente. 

Durante os primeiros meses assisti diariamente a atendimentos, corrigindo 

receitas e auxiliando na recolha dos medicamentos ou outros produtos requeridos 

pelo utente. Tudo isto permitiu conhecer tanto os locais de armazenamento dos 

produtos como também a diversidade de laboratórios. Os passos seguintes foram 

os primeiros atendimentos inicialmente com supervisão e posteriormente sozinha.  

6.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Neste grupo estão incluídos os medicamentos cuja receita médica é 

obrigatória para a sua dispensa. Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de 

Agosto, este grupo abrange os medicamentos que possam constituir risco para a 

saúde do utente, direta ou indiretamente, quando usados para o fim a que se 

destinam ou que sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis 

para fins diferentes para o qual se destinam; medicamentos que contenham 

substâncias cuja atividade ou reações adversas não dispensem de ser 

aprofundadas; e ainda medicamentos que se destinem a administração 

parentérica [28]. 
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6.1.1. Tipos de prescrição e respetiva validação 

 O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, distingue dois tipos de 

medicamentos de acordo com o tipo de receita a ele associada:  

i. Medicamentos de receita médica renovável: receita emitida em três vias e 

válida 6 meses. Relativa a medicamentos que se destinam a doenças ou a 

tratamentos prolongados, para que possam ser adquiridos mais de uma vez, 

sem necessidade de nova prescrição médica. 

ii. Medicamentos de receita médica especial: medicamentos estupefacientes 

ou psicotrópicos ou substâncias que possam dar origem a riscos 

importantes de abuso de medicamentos, toxicodependência ou ser usados 

para fins ilegais. 

 A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, estabelece o modelo da receita 

preferencialmente eletrónica, podendo ser manual quando se encontra perante 

uma das quatro situações, devidamente assinalada: falência do sistema 

informático; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição ao domicílio; e 

até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

 Assim, de forma a dispensar o conteúdo da receita é necessário que esta 

esteja em conformidade, devendo incluir os seguintes elementos: 

i. Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

ii. Data de prescrição (uma das principais fontes de erro na dispensa de 

medicamentos); 

iii. Local da prescrição e sua representação em código de barras sempre que 

aplicável (ou aposição de vinheta identificativa no caso de se tratar de 

preenchimento manual); 

iv. Identificação do médico prescritor (nome, especialidade medica, nº cédula 

profissional) e respetivo código de barras (ou aposição de vinheta 

identificativa no caso de se tratar de preenchimento manual); 

v. Nome e número de utente (em código de barras no caso de se tratar de 

suporte informático) ou número de beneficiário;  

vi. Regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

vii. Designação do medicamento através da DCI para as substâncias ativas 

em que existam medicamentos genéricos autorizados (com representação 

em código de barras no caso de se tratar de suporte informático). 

Excecionalmente, a prescrição pode incluir a denominação comercial do 

medicamento, nas situações em que não existam medicamentos de marca 
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ou medicamento genérico comparticipados similares ao prescrito ou se o 

médico incluir justificações técnicas quanto à impossibilidade de 

substituição do medicamento prescrito [29]. Apenas são admissíveis a 

seguintes exceções: exceção a) (medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito); exceção b) (intolerância ou reação adversa prévia) e 

exceção c) (continuidade de tratamento superior a 28 dias); 

viii. Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão de embalagens e 

posologia (com representação em código de barras no caso de ser suporte 

informático). Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos 

diferentes com um limite máximo de duas embalagens por cada 

medicamento, à exceção de prescrição por dose unitária, podendo ser 

prescritas até quatro embalagens. Nas prescrições de medicamentos 

estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, medicamentos manipulados 

e produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus não podem constar 

outros medicamentos; 

ix. Assinatura do médico prescritor (é muito comum receber prescrições sem 

assinatura do médico). 

6.1.2. Dispensa de Medicamentos 

 Posteriormente à interpretação e validação da receita, o farmacêutico deve 

questionar o utente sobre a sua condição, de forma a perceber se os 

medicamentos prescritos se adequam à situação em questão. O próprio sistema 

informático é útil, uma vez que permite elaborar uma ficha do utente onde se 

encontram as suas informações pessoais, facilitando não só a avaliação 

farmacoterapêutica como também a seleção dos medicamentos que o utente 

pretende.  

 O passo seguinte é a dispensa propriamente dita, fornecendo ao utente 

todas as informações necessárias, caso a medicação seja nova, ou revendo a sua 

utilização caso se trate de medicação habitual. Na venda, faz-se leitura ótica dos 

códigos de barras da embalagem, seleção do regime e organismo comparticipante 

e preenchimento dos dados do utente. Relativamente ao organismo 

comparticipante, uma vez que são em número considerável, é necessária 

bastante atenção de forma a evitar erros. O maior volume de receitas da Farmácia 

Couto é comparticipado pelo organismo 01 – Sistema Nacional de Saúde (SNS); 

48 - Subsistema do SNS para pensionistas e DS -Subsistema do SNS associado 

ao protocolo da Diabetes. Finalizada a venda, procede-se à impressão de dois 
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documentos: no verso da receita o documento de faturação respetivo, onde 

consta, entre outras informações, a declaração em como o utente recebeu os 

medicamentos, as informações necessárias e o direito de opção, as quais rubrica; 

uma fatura/recibo, posteriormente carimbada e rubricada pelo farmacêutico e 

entregue ao utente. 

 Após o término da venda, as receitas são organizadas em gavetas 

específicas por organismo, nomeadamente regime geral, regime especial, 

diplomas e outros. Posteriormente as receitas recebem uma dupla verificação, 

comprovada por rubrica e datas de verificação, sendo organizadas por lote 

segundo o organismo em questão. 

 Durante o período inicial do meu estágio, uma das tarefas que me foi 

atribuída foi a conferência de receitas. Do ponto de vista pedagógico e profissional 

foi ótimo, uma vez que para além de ficar a conhecer os campos técnicos das 

receitas, permitiu também a familiarização com nomes comerciais, dosagens e 

posologia aplicada em cada situação. Foi sem dúvida uma mais valia para a 

minha performance aquando da dispensa, ficando alerta para as mais variada 

situações não só de validação da prescrição como também de avaliação 

farmacoterapêutica. 

 Quando avancei para o atendimento ao público, deparei-me com diferentes 

situações. As mais frequentes, no que se refere à dispensa de medicamentos 

sujeitos a receita médica foram: desconhecimento do significado de DCI e da 

diferença entre medicamentos genéricos e medicamentos de referência. A sua 

atitude perante a preferência de um ou de outro varia de utente para utente. 

Alguns utentes selecionavam os genéricos porque “são mais baratos”, no entanto, 

referiam que queriam levar “da mesma marca” referindo-se neste caso ao 

laboratório. Outros utentes, preferiam os medicamentos de referência porque “os 

genéricos são feitos de farinha”, um utente em particular refere até que consegue 

“sentir o sabor a farinha de pau” e que “não faz o mesmo efeito que o 

medicamento de marca”. A minha abordagem nestes casos era tentar explicar de 

forma muito simples e básica os diferentes significados. 

 Gostaria de referir ainda, o papel do farmacêutico na saúde pública, 

nomeadamente na utilização racional de antibióticos. No ato da dispensa, tive 

sempre o cuidado de referir a importância da adesão à terapêutica e as 

consequências da sua utilização errática, não só para o utente em questão, mas 

também para as pessoas que o rodeiam.  
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6.1.3. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

 A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, determina o regime jurídico a que 

obedecem as regras de prescrição eletrónica de medicamentos, aplicando-se aos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. As receitas relativas a este grupo 

não devem conter outros medicamentos que não constem nas tabelas anexas do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro [30, 31]. 

 No ato da dispensa deste grupo de medicamentos, o sistema informático 

exige o preenchimento dos seguintes campos: nome e morada do utente; nome 

do médico prescritor; nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete 

de identidade /cartão único do adquirente; e número da receita. Terminada a 

venda, é impresso o documento de faturação no verso da receita e um documento 

de psicotrópicos (ANEXO VII) que é anexado a uma cópia da receita. É dever das 

farmácia arquivar, pelo menos durante 3 anos, uma reprodução em papel ou em 

suporte informático das receitas que incluam medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, ordenadas por data de aviamento.  

 Durante o período de atendimento tive oportunidade de dispensar 

psicotrópicos e estupefaciente. 

6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 MNSRM são utilizados para a prevenção, alivio ou tratamento de sintomas 

ou transtornos menores que não carecem de visita médica. Assim, estes 

medicamentos são dispensados por aconselhamento farmacêutico ou 

automedicação. Este último tópico, desperta algum cuidado por parte do 

farmacêutico, na medida em que estes produtos não são inócuos, e a sua 

utilização errada pode resultar num transtorno maior.  

 Durante o meu estágio, apercebi-me por exemplo da toma incorreta de 

Paracetamol 1000 mg, nomeadamente com tomas muito próximas, aumentando o 

risco de intoxicação. Um outro caso muito frequente, é a toma prolongada de 

Ibuprofeno 200 mg, repetindo-se também erros de dosagem.  

 Assim, aquando do atendimento, o farmacêutico deve recolher, junto do 

utente, o maior número de informações, de forma a aconselhar sem risco para o 

utente, o fármaco que melhor se adequa à situação.  

 O melhor exemplo, que era bastante frequente na Farmácia Couto, é a tosse 

com e sem expetoração. Os sintomas característicos de cada uma são difíceis de 

clarificar. Geralmente os utentes afirmavam que tinham sempre expetoração, 

quando com um pouco de conversa se percebia que não tinham. Aqui a 
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intervenção do farmacêutico é crucial, as terapêuticas indicadas para cada um dos 

casos são diferentes. São contra-indicados no uso concomitante de outros 

fármacos (exemplo: antidepressivos e antitússicos) e como a forma farmacêutica 

mais conhecida é o xarope, é importante perceber se o utente em questão é ou 

não diabético. 

6.3. Medicamentos manipulados 

 A requisição de medicamentos manipulados na Farmácia Couto é reduzida. 

Os mais solicitados são o Minoxidil a 5% e Salicilato de Sódio a 1%.  

 Todas as operações são planificadas, padronizadas e inscritas na ficha de 

preparação do produto, sobretudo quando se trata de preparações que irão ser 

repetidas, de modo a garantir a reprodutibilidade das características do 

medicamento. É feito um registo do movimento das matérias-primas, sempre que 

se procede à preparação de um manipulado. A Portaria n.º 769/2004, de 1 de 

Julho, estabelece que o cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos 

manipulados por parte das farmácias seja efetuado com base no valor dos 

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

de embalagem [32]. 

 Durante o período de estágio tive oportunidade de assistir à preparação de 

medicamentos manipulados e auxiliar na preparação de Salicilato de Sódio a 1%. 

7. Faturação 

 O processamento do receituário e faturação rege-se pela Portaria n.º 

193/2011, de 13 de Maio [33]. Ao longo do mês, à medida que as receitas são 

corrigidas, e os lotes completos com 30 receitas, é emitido um verbete de 

identificação do lote. Este verbete é carimbado e anexado ao respetivo lote. 

 Os lotes devem ser fechados até ao final do mês, de modo a que seja 

possível iniciar uma nova série de lotes. No final do mês fecha-se também a 

faturação e são emitidos outros documentos, a relação resumo de lotes (em 

duplicado) e a fatura mensal de medicamentos (em triplicado). Estes dois 

documentos são então carimbados e assinados pelo diretor técnico. 

 Quando as entidades comparticipantes detetam irregularidades nas receitas, 

estas são devolvidas à farmácia anexadas à explicação do motivo da devolução. 

Sempre que possível, essas receitas são corrigidas e é-lhes atribuído um novo 

número de lote e de receita, de modo a serem reenviadas no mês seguinte. 
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 Durante todo o meu período de estágio, para além de auxiliar na dupla 

verificação do receituário, era responsável pela sua organização por organismos 

e, por lotes. No final de cada um, o verbete era emitido pelo diretor técnico, e 

anexado ao respetivo lote. 

8. Outros Cuidados de Saúde e Serviços Prestados pela Farmácia 

 A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, define os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no sentido de promover 

a saúde e o bem-estar dos utentes [34]. 

 A Farmácia Couto dispõe de alguns dos serviços farmacêuticos referidos na 

Portaria, nomeadamente determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 

administração de vacinas não incluídas do plano nacional de vacinação e serviços 

de podologia e nutrição. 

8.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 Este serviço é bastante procurado pelos utentes da Farmácia Couto. 

Permite não só monitorizar doentes já diagnosticados, como também auxiliar no 

diagnóstico. Os utentes têm ao seu dispor os seguintes serviços: determinação da 

pressão arterial, glicémia capilar, colesterol total, triglicerídeos, medição da altura, 

peso e IMC e testes de gravidez. As determinações são depois registadas no 

cartão da farmácia facilitando a monitorização da evolução do utente (ANEXO 

VIII).  

 As determinações bioquímicas e fisiológicas tiveram um grande impacto no 

meu estágio. A determinação da pressão arterial foi das minhas primeiras tarefas 

na farmácia, e inspirou-me a desenvolver o caso de estudo e o caso clínico. O 

contacto com cada utente ajudou-me a saber lidar com o diferente carácter de 

cada um, tentado em cada caso, passar a mensagem de forma a melhorar 

resultados ou promovendo a adesão à terapêutica. Seguiram-se as determinações 

capilares, principalmente a glicémia capilar e o colesterol total, tendo sempre o 

cuidado de utilizar luvas e descartar o material biológico nos contentores 

apropriados. Neste tipo de determinações é importante que o farmacêutico 

demonstre à vontade e distraia o utente, uma vez que muitos sentem medo da 

picada. Tive ainda a oportunidade de realizar testes de gravidez, tendo sempre o 

cuidado de transmitir a mensagem da melhor forma. 
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8.2. Recolha de Medicamentos e Radiografias 

 A Farmácia Couto tem ao dispor dos seus utentes um sistema de recolha de 

medicamentos, nomeadamente medicamentos fora de prazo de validade 

embalagens vazias de medicamentos ou medicamentos cujo consumo foi 

suspenso por indicação médica. Verifiquei uma grande contribuição por parte dos 

utentes, o que indica um sentido de utilização racional do medicamento e 

preocupação pelo meio ambiente. Os medicamentos são colocados em contentor 

específico que, quando completo, é entregue a um armazenista, fazendo-se 

acompanhar de uma ficha que é preenchida e enviada à VALORMED. 

 Um outro serviço prestado pela Farmácia Couto é a recolha de radiografias 

para reciclagem. Esta recolha resultou de uma parceria com a Assistência Médica 

Internacional (AMI), organizada em campanhas anuais. Assim, por cada tonelada 

de radiografias são extraídos 10kg de prata, diminuindo o seu impacto no meio 

ambiente, e em simultâneo, ajuda a AMI nas ações humanitárias e na melhoria da 

sua assistência. 

8.3. Rastreios e outras atividades desenvolvidas pela Farmácia Couto 

 Foram vários os rastreios realizados pela Farmácia Couto durante o meu 

período de estágio. Estas atividades têm como objetivos: a promoção da saúde do 

utente, alertando-o para aspetos por ele desprezados, aconselho-o e 

encaminhando-o para o médico, caso necessário, e em alguns casos publicitar um 

determinado produto. 

 Os rastreios realizados foram: Rastreio Auditivo, Rastreio Capilar e Rastreio 

Venoso. Não tive papel ativo na preparação e execução destes rastreios uma vez 

que, a Farmácia Couto colabora com empresas especializadas na temática em 

questão, sendo o papel do farmacêutico a divulgação e aconselhamento do 

rastreio.  

 Durante o meu estágio, a Farmácia Couto organizou também, no espaço 

exterior uma “Feira do Sol”, tendo como objetivo o aconselhamento da proteção 

solar, como por exemplo o fator de proteção e o tipo de fotoprotetor mais 

adequado a cada pessoa (ANEXO V). Tive a oportunidade de participar 

ativamente no aconselhamento e nas vendas dos respetivos fotoprotetores. 

Verificamos uma grande adesão e satisfação por parte dos utentes.  
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8.4. Formações 

 A atualização do conhecimento deve ser constante e permanente por parte 

do farmacêutico. Para tal, é comum a realização de formações por parte de alguns 

laboratórios, o que permite complementar muita da informação que o farmacêutico 

deve ser conhecedor. Durante o período de estágio participei em algumas 

formações, nomeadamente: Formação “Fotoproteção nos Dias de Hoje”, da 

Uriage®; Formação de Fotoproteção, da ISDIN; Formação “Zona – Herpes 

Zoster”, da Sanofi Pasteur MSD e Formação “Brilique”, da AstraZeneca. 
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9. Cronograma das principais atividades desenvolvidas na Farmácia Couto 

 Para melhor planificar e clarificar, as principais atividades desenvolvidas, na 

Farmácia Couto, durante o meu período de estágio, pensei em estruturar um 

cronograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

Contato inicial com o 
sistema informático; 

Observação diária de 
atendimentos; 

Conferência de receitas; 
Receção e verificação de 

encomendas; 
Auxilio no armazenamento 

de medicamentos e outros 
produtos farmacêuticos. 

 

JULHO 

• Primeiros atendimentos 
sozinha; 

• Feira do Sol; 
• Início do estudo da 

Hipertensão Arterial; 
• Auxilio na preparação de 

medicamentos manipulados; 
• Determinações bioquímicas; 
• Conferência de receitas; 
• Formação “Brilique”. 

 

AGOSTO 

• Atendimentos sozinha; 
• Conferência de receitas; 
• Determinações bioquímicas; 
• Auxilio no armazenamento de 

medicamentos e outros 
produtos farmacêuticos; 

• Término do estudo da 
Hipertensão Arterial. 

 

JUNHO 

• Determinação de parâmetros 
bioquímicos sob supervisão; 

• Primeiros atendimentos com 
supervisão; 

• Conferência de receitas; 
• Auxilio no armazenamento de 
medicamentos e outros 
produtos farmacêuticos; 

• Formação da Uriage® e da 

ISDN®. 
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10. Conclusão 

 O estágio na Farmácia Couto foi o meu primeiro contacto com a vida 

profissional. Permitiu-me por em prática todo o conhecimento adquirido nestes 

últimos 5 anos, como também me fez perceber que estes conhecimentos, por si 

só, não são suficientes para o bom exercício da profissão. 

Este último percurso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é 

crucial para o nosso desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Tive a 

sorte de integrar numa equipa de excelência, com um espírito de interajuda 

excecional, permitindo que as inseguranças iniciais que sentia, fossem 

colmatadas desde o início da prática farmacêutica.  

No final deste período, sinto que adquiri uma base forte, não só a nível 

técnico e científico, como também a nível da capacidade de comunicação e 

adaptação. Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora e fundamental, que 

me forneceu as ferramentas necessárias, para o exercício de uma atividade 

farmacêutica responsável. 
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ANEXO I- Questionário utilizado durante o caso de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome   

Idade   

Farmacoterapia*   

Estilo de vida diário 

Frequência de exercício físico   

Dieta   

Consumo de álcool   

Consumo de tabaco   

Co-morbilidades    

Classificação do doente   

Risco absoluto associado   

Data 
         

PA 
Sistólica          

PA 
Diastólica          

Pulsação 
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ANEXO II- Guia de consulta rápida de fármacos anti-hipertensores. 

CLASSE DE FÁRMACOS ANTI-HIPERTENSORES DISPONÍVEIS NO 

MERCADO DISTRIBUIDOS CONSOANTE O RISCO CARDIOVASCULAR 

ACRESCIDO 

 

 

Risco acrescido baixo ou moderado Exemplos 

Diurético dito tiazídico ou análogo 
Clorotalidona, Hygroton® (Amdipharm) 

Indapamida, Fludex LP® (Servier) 

Modificadores do eixo renina-angiotensina-

aldosterona 
Aliscireno, Rasilez® (Novartis Europharm) 

Inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina (IECA) 

Captopril, Capoten® (Bristol-Myerssquibb)                                

Ramipril, Triatec® (Sanofi Aventis) 

Antagonista do recetor da angiotensina 

(ARA) 

Candesartan, Atacand® (AstraZeneca)     

Losartan, Cozaar® (MS&D) 

Bloqueador dos canais de cálcio (BCC) 
Amlodipina, Norvac® (Pfizer) 

Lercanidipina, Zanicor® (Delta) 

Diurético + IECA ou ARA 

Perindopril+Indapamida, Preterax® (Servier)            

Valsartan+Hidroclorotiazida, Co-Diovan® 

(NorvartisFarma) 

Risco acrescido alto ou muito alto Exemplos 

Diurético tiazídico ou análogo + IECA ou 

ARA 

Fosinopril+Hidroclorotiazida, Fositen Plus® 

(Bristol-Myerssquibb)                                                                       

Telmisartan+Hidroclorotiazida, 

MicardisPlus® (BoehringerIngelheim) 

BCC + IECA ou ARA 

Enalapril+Lercanidipina, Zanipress® 

(JabaRecordati) 

Amlodipina+Olmesartan Medoxomilo, 

Zolnor®  (Menarini) 
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ANEXO III- Guia de consulta rápida de fármacos recomendados para o 

tratamento da hipertensão arterial na mulher grávida. 

FARMACOTERAPIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRÁVIDA 

 

 

  

Fármacos 
Classe 

terapêutica 

Forma 

Farmacêutica 
Dose 

Informação 

adicional 

Metildopa 

Agonista α-

adrenérgico 

central 

Comprimido 

revestido 

250-500 

mg bid-qid 

(máximo 2 

g/dia) 

Sem 

necessidade 

de dose de 

carga. 

Nifedipina 

Bloqueador 

dos canais 

de cálcio 

Cápsula mole e 

comprimido de 

libertação 

prolongada 

Máximo 

180 mg/dia 

A dose deve 

ser adaptada 

ao tipo de 

forma 

farmacêutica 

prescrita.  
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ANEXO IV- Panfleto: Hipertensão Arterial e a Gravidez. 
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ANEXO V- Espaço exterior da Farmácia Couto. 
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ANEXO VI- Espaço interior da Farmácia Couto. 

Área de atendimento ao público 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de atendimento personalizado 
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Laboratório 
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ANEXO VII- Documento de psicotrópicos. 
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ANEXO VIII- Cartão de registo dos parâmetros bioquímicos, da Farmácia 

Couto. 
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1. Introdução 

 Tal como a experiência em Farmácia Comunitária,  também a passagem pelos 

Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), 

Hospital Pedro Hispano permitiu, não só aplicar todo o conhecimento académico, 

adquirido nestes últimos 5 anos, como também contactar com outra realidade 

profissional. Foi-me dada a oportunidade de, durante período de dois meses, 

experienciar todos os setores de intervenção farmacêutica e reconhecer as 

responsabilidades que esta acarreta, tanto a nível científico como de gestão. 

 Assim, o presente relatório descreve as atividades realizadas durante o estágio 

nos Serviços Farmacêuticos da ULSM E.P.E. inserido no plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, com início a 1 de Setembro e término 

a 31 de Outubro. 

2. Serviços Farmacêuticos da ULSM, E.P.E. 

 O Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 determina como SF, o 

conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a 

esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino 

que lhes couber [1]. Os SF são um departamento com autonomia científica, técnica e 

de gestão interna, de dependência direta dos órgãos de administração do Hospital, 

devendo ter as dimensões técnicas adequadas à natureza dos organismos aos quais 

dão apoio. Assim, os SF da ULSM E.P.E. são responsáveis por responder às 

necessidades não só da área clínica do próprio hospital como também da Unidade de 

Convalescença (atualmente sediada no Hospital Magalhães Lemos) e ao 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Matosinhos (ACES) (Anexo I) [2].  

 Outras funções dos SF da ULSM E.P.E. [3]: 

i. Gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) de medicamentos 

e outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, etc); 

ii. Implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHMN) e pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT) do Hospital (da qual três farmacêuticos 

fazem parte); 

iii. Gestão de medicamentos experimentais e dispositivos utilizados para sua 

administração, bem como outros medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização de ensaios 

clínicos;  
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iv. Preparação de nutrição parentérica, de fórmulas específicas para 

neonatologia e pediatria e preparação de citotóxicos (manipulação feita 

apenas por farmacêuticos); 

v. Participação em Comissões Técnicas e Ensaios Clínicos; 

vi. Preparação de ações de formação; 

vii. Farmacovigilância; 

viii. Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

ix. Farmácia Clínica. 

 Os SF surgiram aquando a abertura da ULSM, E.P.E., sendo sem dúvida, um 

elemento fundamental para o funcionamento e qualidade dos cuidados de saúde 

prestados.  

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 Na ULSM E.P.E. os SF localizam-se no piso -1 da sua sede. Relativamente ao 

horário de funcionamento, o serviço interno encontra-se disponível das 8h30-24h de 

segunda a sexta-feira, e das 9h-17h aos sábados, domingos e feriados. Já o serviço 

externo (ambulatório) encontra-se em funcionamento das 8h30-17h30 de segunda a 

sexta-feira.  

2.2. Recursos Humanos 

 Os SF dispõem de 12 farmacêuticos- Sofia Pinto (Diretora dos SF), Ana Durães, 

Ana Maria Santos, Ana Ribeiro, Carla Mendes, Cecília Mimoso, Dália Folha, Graça 

Guerreiro, Joana Osório, José Mesquita, Maria João Pacheco e Pedro Campos - 

contando ainda com a colaboração de técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e 

auxiliares operacionais (AO). 

 A gestão dos recursos humanos fica a cargo da Dra. Sofia, que possui um papel 

fundamental no bom funcionamento dos SF. Assim, garante que todos os profissionais 

tenham, mensalmente, as suas atividades organizadas, garantindo uma rotatividade 

por todas as áreas de intervenção. 
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2.3. Sistema Informático 

 O sistema informático utilizado é denominado SGICM (Sistema de Gestão 

Integrado do Circuito do Medicamento), sendo crucial para o bom funcionamento dos 

SF. Deste modo garante as seguintes funcionalidades: 

i. Gestão de produtos (atribuição de uma ficha do produto que nos permite 

consultar entre outras informações, o stock e o seu acompanhamento durante 

todo o circuito, no que refere à aquisição, distribuição e devolução); 

ii.  Fácil comunicação entre os profissionais de saúde da ULSM, E.P.E.; 

iii. Acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes. 

2.4. Organização do Espaço Físico 

 O espaço físico encontra-se organizado nos seguintes setores de atividade: 

i. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

ii. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório; 

iii. Ensaios clínicos, psicotrópicos e estupefacientes; 

iv. Validação da prescrição médica por unidose; 

v. Armazenamento de produtos, em duas zonas: Zona Dourada (produtos com 

maior rotação) e Zona Geral (produtos com rotação normal); 

vi. Preparação da dose unitária; 

vii. Área de receção de encomendas; 

viii. Sala de reembalamento; 

ix. Laboratório de preparações não estéreis; 

x. Câmara de fluxo laminar para preparação de bolsas de nutrição parentérica e 

fármacos citotóxicos. 

 É composto ainda por: 

i. Gabinetes (direção dos SF, farmacêuticos, TDT); 

ii. Vestiário; 

iii. Outros locais de armazenamento consoante a classe do produto em questão 

(exemplo: soros, água para preparações injetáveis e outras soluções; 

desinfetantes; produtos dietéticos). 

 A iluminação é artificial, a temperatura e humidade são controladas de forma a 

serem mantidas a valores inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente. Relativamente aos 

produtos de frio, são sempre garantidas as suas condições de armazenamento, desde 

da sua receção até à sua dispensa tanto em ambulatório como para os diferentes 

serviços hospitalares. 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  
 

Mª João Pereira Costa Lima  4 

3. Gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

 Uma correta gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e ainda 

dispositivos médicos, implica um conhecimento alargado dos gastos por serviço e 

dispensa em ambulatório. Para além do caráter sazonal, também é necessário ter em 

conta o número de doentes que o hospital acompanha, que pode variar com alguma 

regularidade. Por esta razão, a aquisição deve ser adequada às necessidades clínicas 

do hospital e ter a máxima rentabilidade possível, ou seja, minimizar o stock sem que 

haja rutura, permitindo reduzir o valor de produtos parados em armazém. Nesse 

sentido, é importante articular as previsões de consumo e orçamento disponível com 

os fatores dependentes do fornecedor, nomeadamente, o tempo dispensado entre a 

encomenda e a entrega.  

 A ULSM E.P.E. adotou, neste seguimento, um modelo de logística hospitalar, 

denominado Kaizen. Este modelo tem como pressuposto evitar os desperdícios e 

rentabilizar o tempo do farmacêutico/TDT/AO em todo o circuito do medicamento, 

produto farmacêutico ou dispositivo médico, desde da sua receção até à dispensa. 

3.1. Kaizen 

 A gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é 

feita através de um cartão designado por Kanban (Anexo II) que corresponde ao 

cartão identificativo do produto em questão. Dependendo da classe do produto ou o 

local de armazenamento, o Kanban terá uma cor diferente. Este apresenta a seguinte 

informação: 

i. Código do produto; 

ii. Localização no armazém; 

iii. Designação do produto (substância ativa, forma farmacêutica e dose); 

iv. Ponto de encomenda (quantidade de produto, a partir da qual é feita a 

encomenda); 

v. Quantidade a encomendar (pode ou não corresponder ao ponto de 

encomenda). 

 O kanban é colocado na embalagem que corresponde ao ponto de encomenda 

(stock mínimo). Para se retirar uma embalagem de medicamento, produto 

farmacêutico ou dispositivo médico, foi escolhida pelo serviço uma norma de picking, 

devendo-se deste modo proceder da seguinte maneira: retirar de cima para baixo (por 

coluna), da frente para trás e da esquerda para a direita. Quando se atinge o local 

(embalagem) onde está o kanban, este é retirado e sabe-se que foi atingido o ponto de 

encomenda. 
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 Neste momento, este deve ser colocado numa caixa específica de “artigos para 

encomendar”, sendo que a uma dada altura do dia, os diversos kanban serão 

recolhidos e efetuar-se-á a encomenda. Depois de ser realizado o pedido, este é 

colocado na caixa de “produtos encomendados”. Quando o produto é rececionado, 

arruma-se em local próprio e volta-se a colocar o kanban na embalagem 

correspondente ao ponto de encomenda. 

 O sistema Kaizen é sem dúvida, uma mais valia para a gestão dos produtos 

hospitalares e não se encontra apenas disponível nos SF. Também os outros serviços 

do hospital como os centros de saúde pertencentes ao agrupamento dispõem deste 

sistema de gestão.  

 Tive oportunidade de contatar diariamente como sistema Kaizen, durante todo o 

meu estágio, assim como participar na implementação de uma rota de distribuição 

para o Centro de Saúde Caravela.  

3.2. Seleção e Aquisição 

 Os pedidos de encomenda nos SF são da responsabilidade da Dra. Sofia Pinto, 

em conjunto com o Serviço e Compras e Logística, sendo este por definição, o serviço 

responsável pela aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da 

instituição. 

 A seleção dos medicamentos é feita tendo em consideração o FHNM e as 

necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, podendo também recorrer ao uso 

de adendas.  Em casos de urgência, os SF têm ainda as opções de empréstimos 

ou compras diretas. O primeiro corresponde a pedidos a outros hospitais, cuja seleção 

do hospital depende da sua localização e do tipo de pedido. O segundo corresponde a 

uma compra em farmácia comunitária ou a um distribuidor grossista dependendo a 

urgência. 

3.3. Receção e Armazenamento 

 Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos requisitados 

são entregues nos SF por uma empresa de transporte que se faz acompanhar da guia 

de remessa e/ou fatura. No ato da receção procede-se a uma conferência qualitativa e 

quantitativa dos produtos recebidos, seguindo-se um cruzamento de dados com a nota 

de encomenda, sendo necessário verificar os seguintes pontos:  

i. Designação do produto (nome e dose se se aplicar);  

ii. Quantidade pedida/enviada;  

iii. Via de administração;  

iv. Prazo de validade;  

v. Lote;  
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vi. Estado de conservação das embalagens;  

vii. Preço.  

 Os responsáveis por este serviço são os AO e o TDT designado na receção. No 

entanto, existem alguns produtos cuja receção fica a cargo dos farmacêuticos, por 

exemplo, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, hormonas de crescimento, 

epoetinas e medicamentos utilizados em ensaios clínicos. 

 Relativamente ao armazenamento, a grande maioria dos medicamentos 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são arrumados no armazém central, 

em áreas diferentes consoante a classe em que se incluem: 

i. Medicamentos de uso oftálmico; 

ii. Produtos de nutrição; 

iii. Soluções orais e xaropes; 

iv. Produtos utilizados em exames de diagnósticos; 

v. Produtos de aplicação tópica; 

vi. Material de penso; 

vii. Anestésicos; 

viii. Antisséticos; 

ix. Contracetivos orais. 

No armazém geral, existe ainda uma subdivisão de armazenamento: 

i. Zona geral (corresponde a todos os medicamentos que não se incluem nas 

categorias especiais, que se encontram a cima mencionados); 

ii. Zona dourada (constituída por um corredor, no qual estão armazenados os 

medicamentos de elevada rotação, que se encontram já processados para 

utilizar em unidose). 

 Para além de todos os produtos acima referidos, existem ainda outros que 

necessitam de condições de armazenamento específicas, nomeadamente:  

i. Inflamáveis; 

ii. Benzodiazepinas, anestésicos e medicamentos do protocolo de interrupção 

voluntária da gravidez (IVG): encontram-se no armazém central, em armários 

devidamente identificados e permanentemente fechados; 

iii. Citotóxicos: são armazenados na sala dos citotóxicos, onde existe uma 

câmara frigorífica que permite conservar aqueles que necessitam de 

condições de refrigeração. O restante stock de citotóxicos que requerem 

conservação a 2º-8ºC é armazenado num frigorífico que apenas é acedido 

por farmacêuticos; 
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iv. Produtos que necessitam de refrigeração: existem duas câmaras frigoríficas 

disponíveis no SF, onde se encontram os hemoderivados, as epoetinas, 

alguns citotóxicos, hormonas de crescimento, vacinas, tuberculinas, insulinas 

e imunoglobulinas; 

v. Antirretrovirais, antineoplásicos e medicamentos utilizados na insuficiência 

renal crónica e esclerosa múltipla: armazenados em armários localizados na 

sala de atendimento externo, facilitando a sua dispensa a doentes em regime 

de ambulatório; 

vi. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes: armazenados em armários 

fechados, numa sala específica apenas acedida por farmacêuticos; 

vii. Injetáveis de grande volume: armazenados atrás da zona de receção. 

 Todos os medicamentos são arrumados por ordem alfabética da denominação 

comum internacional (DCI), e segundo o princípio FEFO “First expired-First out”, ou 

seja, os medicamentos com prazo de validade mais curto são os primeiros a ser 

dispensados ou convertidos em unidose. 

3.4. Prazos de Validade e Inventário 

Os prazos de validade dos medicamentos e produtos farmacêuticos são 

periodicamente revistos por um farmacêutico. Assim cada profissional fica responsável 

por controlar os prazos de validade e inventariar uma determinada classe de 

medicamentos ou outros produtos farmacêuticos.  

Anualmente faz se um inventário, onde todos os produtos dos SF são 

contabilizados, e em simultâneo são verificados os respetivos prazos de validade. Este 

procedimento permite confrontar os stocks reais com os stocks informáticos, o acerto 

dos mesmos e a análise dos produtos. 

4. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

 A distribuição de medicamentos é uma das responsabilidades dos SF, tanto em 

regime de internamento como em ambulatório. Como já referi no ponto 3, os SF tem o 

dever de gerir da melhor forma os recursos que dispõe. No entanto, uma vez que 

contactam com uma série de intervenientes, nomeadamente, profissionais de saúde 

das mais variadas valências e os doentes que procuram a dispensa de medicamentos 

em regime de ambulatório, a utilização ponderada e consciente do medicamento pode 

estar em causa. Por esta razão, é fundamental a consciencialização do uso racional 

do medicamento por todos os intervenientes. 

 É neste seguimento, que existem vários tipos de circuitos de distribuição, 

nomeadamente: 
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i. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária; 

ii. Distribuição Clássica; 

iii. Circuitos Especiais; 

iv. Ambulatório. 

4.1. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU é um tipo de distribuição que implica a dispensa dos medicamentos em 

dose unitária, de acordo com a prescrição feita pelo médico, para um período de 24 

horas. Este circuito apresenta as seguintes vantagens: 

i. Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

ii. Reduzir do risco de interações, uma vez que a dispensa implica uma 

validação prévia da prescrição pelos farmacêuticos responsáveis; 

iii. Racionalizar a terapêutica; 

iv. Reduzir os desperdícios e controlar os custos por cada serviço; 

v. Diminuir o tempo ocupado pelos enfermeiros na gestão dos medicamentos. 

 O circuito inicia-se com a validação da prescrição informática (Anexo III) pelos 

farmacêuticos responsáveis. A prescrição informática permite ao farmacêutico obter as 

informações necessárias para que a validação possa ser feita, como por exemplo, o 

nome do doente, cama, número do processo, médico prescritor, data e hora da 

prescrição, historial terapêutico e o tipo de dieta. O farmacêutico valida o(s) fármaco(s) 

prescrito(s), a dosagem, a forma farmacêutica, a via de administração, os efeitos 

adversos e interações possíveis, e a justificação do médico prescritor, quando esta 

existe, estabelecendo assim o perfil farmacoterapêutico do doente. Qualquer dúvida 

que possa existir, o farmacêutico contacta o médico prescritor para resolver a sua 

questão.  

 Após a validação, os mapas terapêuticos (Anexo IV) são impressos e 

disponibilizados aos TDT para que possam preparar a medicação para cada 

cama/doente, pertencentes aos diferentes serviços. Nestes mapas consta toda a 

informação necessária para a preparação das malas, nomeadamente, o(s) 

medicamento(s) designados por DCI, o número do processo, a dose, a forma 

farmacêutica, a via de administração e a posologia. A medicação é então preparada e 

individualizada nas respetivas gavetas por doente e por serviço. Apesar da dispensa 

ser feita em unidose, cada embalagem deve conter obrigatoriamente a DCI, a dose, o 

prazo de validade e o lote de fabrico do medicamento. Quanto ao seu 

armazenamento, a organização é feita em gavetas por ordem alfabética, dispostas na 

zona central à disposição das malas, facilitando a movimentação dos TDT na 

preparação das mesmas. Os medicamentos de grande volume ou que necessitam de 
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refrigeração são identificados com o nome do doente, o número da cama, o número do 

processo e o serviço, e é assinalada na respetiva gaveta a sua existência para que 

sejam transportados em condições adequadas. As trocas das malas é feita por volta 

das 13 h, com a exceção de alguns serviços em que é feita às 16 h. 

 Uma vez preparadas, as malas são transportadas pelos AO aos respetivos 

serviços, trazendo as malas do dia anterior para os SF. Ao regressarem são 

conferidas pelos TDT de forma a registar as revertências de medicamentos. Estas 

revertências são registadas nos mapas terapêuticos do dia anterior para 

posteriormente se efetuarem as devoluções ao stock informático. As revertências 

podem ter diversas causas, como o falecimento, alta do doente, troca de medicação 

ou esquecimento de tomas. Daí que seja importante o farmacêutico estar atento a 

essas devoluções procurado uma justificação junto dos enfermeiros do respetivo 

serviço sempre que seja pertinente. 

 Por vezes, após o fecho dos serviços, o médico procede a alterações, 

implicando que um enfermeiro ou AO recorra ao atendimento interno dos SF, onde o 

farmacêutico responsável dispensará a medicação se já existir prescrição eletrónica. 

 Durante o período de estágio tive oportunidade de acompanhar o processo de 

validação de prescrição. É sem dúvida uma área de intervenção farmacêutica crucial 

para a promoção da saúde do doente. O que mais me chamou à atenção foi a 

aceitação desta intervenção, por parte de uma grande maioria da classe médica da 

ULSM E.P.E. 

 Relativamente à prescrição propriamente dita, os erros mais comuns são: 

i. Prescrição de formas farmacêuticas desadequadas à via de administração, 

por exemplo um comprimido de libertação prolongada para ser administrado 

por sonda, o que implicaria uma pulverização deste, pondo em causa a saúde 

do doente devido a uma situação de sobredosagem; 

ii. Duração do tratamento com antibióticos, o que pode por em causa a intensão 

do médico de prescrever como tratamento ou profilaxia. Por exemplo, a 

Cefazolina é uma ciclosporina de 1ª geração utilizada maioritariamente para 

profilaxia, ou seja, a prescrição é adequada para um curto período de tempo 

(geralmente 24 h) e não para um tratamento de antibioterapia normal. 

 

4.2. Distribuição Clássica 

 Este sistema de distribuição de medicamentos foi o primeiro a ser implementado 

nos hospitais. Atualmente funciona como um complemento aos outros sistemas. Na 

ULSM E.P.E., a maioria dos serviços tem disponível um stock de medicamentos e 
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outros produtos farmacêuticos, que é controlado pelo pessoal de enfermagem e 

suplementado pelos SF. Apesar de permitir um rápido acesso à medicação por parte 

das equipas presentes em cada serviço, acarreta uma série de desvantagens que 

podem por em causa o bom funcionamento da instituição. Assim, torna-se mais difícil 

controlar o stock, os prazos de validade e o acompanhamento do doente por parte do 

farmacêutico. 

 O stock atribuído a cada serviço é determinado de acordo com o consumo médio 

do mesmo e o período entre as suas reposições. Cada farmacêutico fica assim 

responsável por um ou mais serviços, nos quais tem de controlar semanalmente os 

prazos de validade e o estado de conservação dos produtos existentes. A reposição 

fica a cargo dos TDT, que preparam as faltas de cada serviço, sendo enviadas 

posteriormente nas rotas percorridas pelos AO.  

 A distribuição de medicamentos em alguns centros de saúde é também tratada 

por este sistema, embora existam pequenas modificações. Cada farmacêutico é 

igualmente responsável por um conjunto de centros de saúde, nos quais assegura as 

condições de preservação, o nível adequado de stock e o prazo de validade do 

mesmo. Para o efeito, o farmacêutico visita mensalmente o centro de saúde pelo qual 

é responsável, verifica todos os itens referidos e procede à contagem do stock 

existente. O registo desta contagem permite determinar o número de produtos 

necessários para repor o stock devido à existência de acordos estabelecidos entre 

ambas as partes.  

 Os serviços cujo sistema Kaizen ainda não foi implementado, obrigam a que os 

AO contabilizem os medicamentos ou outros produtos farmacêuticos com alguma 

regularidade, de forma a manter o stock sempre disponível.   

 Uma outra variante da distribuição clássica são os pedidos eletrónicos. Estes 

são efetuados quando são necessários medicamentos ou outros produtos 

farmacêuticos que não fazem parte do stock do serviço ou quando a quantidade 

necessária de um determinado medicamento ou outro produto farmacêutico é superior 

à quantidade em stock. 

 Durante o estágio, participei na alteração de um dos locais de armazenamento 

de medicamentos na Urgência. Procedeu-se à substituição dos medicamentos de 

acordo com o novo protocolo de profilaxia contra o Vírus de Imunodeficiência Humana 

(VIH). Também acompanhei alguns farmacêuticos na reposição dos produtos 

presentes no Omnicell (sistema de armazenamento de medicamento e outro produtos 

farmacêuticos). 
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4.3. Circuitos especiais 

 Existe uma série de medicamentos, cuja dispensa implica uma justificação 

médica que acompanha a prescrição. É importante não só do ponto de vista 

económico, mas também terapêutico, uma vez que estes podem ser utilizados para 

outro fim. Desta forma, o farmacêutico deve estar familiarizado com este sistema, pois 

a dispensa é da sua inteira responsabilidade. 

4.3.1. Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Devido a questões relacionadas com a ação destes fármacos sobre o sistema 

nervoso central criando dependência física e psíquica e ainda fenómenos de 

tolerância, o seu consumo encontra-se estritamente controlado por legislação especial 

e um circuito de distribuição próprio [4-7].  

Cada serviço é detentor de um stock de fármacos psicotrópicos e 

estupefacientes, previamente acordado com o enfermeiro-chefe, o chefe de serviço e 

os SF. Assim a distribuição é feita por reposição do stock via manual de requisição 

(Anexo V) onde consta o nome do(s) fármaco(s) e o respetivo código, o número de 

unidades gastas, o(s) nome(s) do(s) doente(s), a data de administração, o nome do 

serviço e assinaturas dos enfermeiros e do médico. Os medicamentos são 

armazenados no cofre do serviço requisitante, sendo levantados pelo enfermeiro do 

respetivo serviço. Uma vez recebida a medicação, o enfermeiro assina a requisição e 

o original é entregue aos SF, onde é dada a saída do respetivo fármaco e se arquiva a 

requisição. 

 Em casos excecionais, como necessidade de uma quantidade de fármaco 

superior à estipulada em stock, a requisição deve vir acompanhada uma justificação, 

sendo o restante processo de distribuição igual ao anterior. 

 O INFARMED é o organismo que fiscaliza todo o circuito de estupefacientes e 

psicotrópicos. Para tal os serviços de saúde, públicos e privados, são obrigados por lei 

a enviar a relação de saídas e entradas, mensalmente. 

 Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de fazer um inventário dos 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, e preparar os cofres para os 

respetivos serviços.  

4.3.2. Hemoderivados  

 São medicamentos derivados do plasma, passiveis de transmitirem doenças 

infecto-contagiosas daí a necessidade de uma regulamentação própria. Todos os lotes 

produzidos são analisados pelo Instituto Português do Sangue que posteriormente 

envia os resultados para o INFARMED que é responsável pela emissão do certificado 

de aprovação de utilização dos respetivos lotes [8]. O registo da requisição, dispensa e 
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administração é efetuado num único modelo existente para o efeito e preenchido 

devidamente por quem lhe compete. Aquando da dispensa realizada pelo 

farmacêutico este verifica sempre a conformidade do lote com o certificado do mesmo. 

4.3.3. Eritropoetinas 

 O Estado possibilita a obtenção gratuita de medicação imprescindível a todos os 

insuficientes renais crónicos e transplantados renais [9]. A prescrição é exclusiva do 

serviço de nefrologia e dos centros de diálise e a receita tem de possuir a inscrição: 

“doente renal crónico”. Nos doentes internados é realizado um pedido extra-formulário 

com a devida justificação. Esta medicação gratuita engloba: a Darbopoetina alfa, 

Epoetina alfa, Epoetina beta e a Eritropoetina humana recombinante bem como outros 

fármacos que não estejam neste grupo, mas que sejam necessários ao controlo 

destas patologias.   

4.3.4. Interrupção Voluntária da Gravidez  

 A medicação do protocolo da IVG é fornecida gratuitamente através da 

prescrição em consulta externa (Ginecologa/Obstetricia). São dispensados para uma 

IVG Misoprostol (4 comprimidos) e Mifepristona (1 comprimido). 

4.3.5. Antibióticos de Justificação Obrigatória 

 Antibióticos de largo espectro ou específicos para determinado agente infecioso 

são usados apenas quando verdadeiramente se justifique. Assim, sempre que é feita a 

sua prescrição, esta tem de vir acompanhada por uma justificação devidamente 

preenchida pelo médico prescritor. Caso não existe indicação do médico para um 

tratamento prolongado, ao fim de 10 dias é automaticamente terminada a sua 

dispensa pelos SF. 

4.4. Ambulatório 

 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório permite não só 

contornar as situações em que a respetiva medicação não pode ser adquirida em 

farmácia comunitária, como também vigiar e acompanhar os doentes com patologias 

crónicas, cuja adesão à terapêutica possa estar em causa. Este tipo de dispensa tem 

uma série de vantagens, nomeadamente, a redução dos custo e dos riscos associados 

ao internamento (exemplo: infeções nosocomiais) e o tratamento do doente em 

ambiente familiar. 

 O atendimento em regime de ambulatório é um dos poucos serviços que permite 

o contato direto entre o farmacêutico hospitalar e o doente. Para além da dispensa dos 

medicamentos, o farmacêutico encontra aqui uma área de intervenção, uma vez que é 

o último profissional de saúde com quem o doente contacta antes de iniciar a 

terapêutica. Desta forma, o diálogo é crucial para uma boa aceitação da doença, que 
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nem sempre existe, principalmente quando se trata de doentes com VIH. A dificuldade 

de adesão à terapêutica, nestes casos, está muito associada aos efeitos secundários 

dos fármacos dispensados, como é o caso do Efavirenz, Stocrin® (Bristol-Myers 

Squibb) utilizado no tratamento do VIH, que é responsável por causar pesadelos e 

insónia.  

 Assim, o atendimento em ambulatório inicia-se com a assinatura de um termo de 

responsabilidade sobre a boa utilização e conservação dos fármacos dispensados. Os 

medicamentos são disponibilizados mediante a apresentação do modelo de receita 

interno ou outro tipo de prescrição de médico especialista, como é o caso da 

prescrição do Adalimumab, Humira® (Abbvie) em que apenas o médico especialista 

pode prescrever não pertencendo necessariamente ao hospital. Todas as receitas são 

validadas pelos farmacêuticos se respeitarem os seguintes requisitos: identificação 

completa do doente, data da prescrição, assinatura do médico, indicação do despacho 

associado à medicação. A medicação prescrita é cedida para um período de 30 dias. 

 O fornecimento de medicamentos antirretrovirais tem características próprias, 

para além das acima referidas. Assim, os doentes VIH positivos tem um cartão de 

identificação (Anexo VI) para registo e controlo da dispensa da medicação. Apenas os 

próprios doentes, ou pessoas devidamente autorizadas, podem levantar a medicação. 

As receitas eletrónicas são atualizadas, durante a consulta, pelo Serviço de 

Infeciologia. No ato de dispensa, tem que haver também a devolução das embalagens 

vazias. Este método permite a monitorização dos levantamentos registados no sistema 

informático conjuntamente com os registos do cartão do doente, auxiliando a avaliação 

da adesão à terapêutica. 

Em regime de ambulatório são cedidos gratuitamente, os medicamentos para as 

seguintes patologias:  

i. Infeção por HIV;  

ii. Deficiência da hormona de crescimento;  

iii. Insuficiência renal crónica e transplantados renais;  

iv. Artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas;  

v. Esclerose lateral amiotrófica;  

vi. Síndroma de Lennox-Gastaut;  

vii. Hepatite B e C;  

viii. Esclerose múltipla;  

ix. Acromegalia;  

x. Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas.  
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Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar uma série de doentes em 

ambulatório e aqueles em que verifiquei uma maior relutância na toma da medicação 

foram os doentes com VIH. Os efeitos secundários recorrentes associados aos 

fármacos, e a fraca aceitabilidade da doença tornam o tratamento muito difícil. 

Recordo-me de uma doente, casada, cujo marido desconhecia a infeção e que se 

mostrou muito descontente com a medicação devido aos efeitos secundários que se 

faziam sentir. Não havia, na ficha da doente, nenhuma informação sobre algum 

abandono da terapêutica, no entanto, não é uma doente segura da sua doença e da 

sua medicação, o que pode vir a tornar-se um caso de abandono futuro, se não houver 

intervenção médica e farmacêutica. Além destes problemas associados ao tratamento, 

temos a situação do desconhecimento da doença por parte do marido. No futuro 

próximo isto pode vir a tornar-se uma situação de risco, uma vez que pode avizinhar-

se um período de instabilidade emocional ou até uma transmissão do vírus.  

Os antineoplásicos são dos fármacos mais dispensados em regime de 

ambulatório. Os esquemas terapêuticos são muito interessantes. Um dos que mais se 

destacou foi combinação de Bicalutamida (antiandrogénio) com Tamoxifeno 

(antiestrogénio) no tratamento do cancro da próstata. Um dos efeitos secundários do 

primeiro, devido aos recetores onde atua, é a ginecomastia, que é revertida pelo 

segundo. 

5. Farmacotecnia 

Ao contrário de muitos hospitais, a grande maioria das preparações 

farmacêuticas são preparadas pelo farmacêutico, à exceção dos manipulados 

(preparações não estéreis) como soluções ou suspensões orais e colutórios que são 

preparados por TDT e validados por farmacêuticos. 

 As preparações farmacêuticas mais regulares na ULSM E.P.E. são: 

5.1. Preparações estéreis 

5.1.1. Nutrição parentérica 

As bolsas de nutrição parentérica são destinadas a recém-nascidos ou latentes 

do serviço de Neonatologia. O processo inicia-se com uma prescrição médica onde 

descrimina quantitativamente e qualitativamente a composição da bolsa de nutrição. A 

preparação fica a cargo do farmacêutico que antes executa a validação, comprovando 

a concentração final da mistura, a estabilidade, a existência de incompatibilidades, a 

posologia e volume prescrito de acordo com as características do doente a que se 

destina.  
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Uma vez que se trata de uma preparação estéril, são necessários cuidados 

especiais de modo a evitar a contaminação microbiológica. Assim, existem 

procedimentos de manutenção de todo o material de modo a garantir estas condições. 

Atualmente, as preparações das bolsas de nutrição parentérica é feita no 

Hospital de S. João uma vez que o equipamento da ULSM E.P.E. se encontra em 

manutenção. No entanto, os procedimentos e as instalações utilizadas são similares. 

Assim a sala de preparação encontra-se limitada por duas divisões: uma antecâmara, 

onde o operador procede à correta higienização e troca de roupa, e sala de 

preparação onde é feita a manipulação propriamente dita. A sala de manipulação é 

mantida a pressão positiva, evitando a entrada de partículas, que podem condicionar o 

ambiente estéril da sala. É constituída por uma câmara de fluxo laminar horizontal, 

uma vez que não é necessária a proteção do operador, e por um transfer onde são 

transportadas a preparações para o exterior. 

Todas as operações efetuadas assepticamente são documentadas bem como o 

tempo de preparação, o operador, o número de lote e validade dos produtos utilizados 

e a data de preparação.   

Devido ao fato das bolsas serem preparadas no Hospital de S. João, não tive 

oportunidade de contatar com esta forma de manipulação. 

5.1.2. Preparação de citotóxicos 

 Tal como a preparação da nutrição parentérica, a preparação de fármacos 

citotóxicos fica a cargo apenas do farmacêutico. Neste serviço, são preparados ciclos 

de quimioterapia, que posteriormente serão enviados para o Hospital de Dia, onde 

serão administrados aos doentes. Para além da preparação de fármacos para doente 

oncológicos, são ainda manipulados fármacos para doença de Crohn (Infliximab), para 

profilaxia de infeções fúngicas em doentes VIH (Anfotericina B Lipossómica) e 

eventualmente outros fármacos que possam ser necessários. 

 Para a manipulação de citotóxicos estão destacados diariamente dois 

farmacêuticos. Um dos farmacêuticos fica na antecâmara e é responsável pela 

validação da prescrição, pela ordem de preparação, pela preparação de tabuleiros 

com as soluções para preparações de injetáveis e medicamentos a enviar para a sala 

de manipulação onde está o outro farmacêutico.  

 Atualmente, toda a informação sobre os protocolos de quimioterapia encontra-se 

informatizada, portanto a rotulagem e os cálculos já se encontram preparados. Assim, 

no dia anterior é impressa uma lista dos doentes que estão agendados para o dia 

seguinte, é preparada a medicação domiciliária como por exemplo, Capecitabina, 

Ondansetrom ou Melfalam, e os protocolos dos doentes são organizados por ordem 
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alfabética. No dia da administração, após prescrição informática, o farmacêutico que 

se encontra na antecâmara valida e imprime o protocolo do respetivo doente e os 

rótulos. Quando o doente já se encontra no Hospital de Dia, o enfermeiro responsável 

contacta-o para que inicie a preparação dos fármacos. É preparado o tabuleiro com o 

solvente e fármacos necessários, são confirmados os cálculos e o tabuleiro é por fim 

enviado pelo transfer para a sala de preparação. Todo material que entra na sala de 

manipulação tem de ser desinfetado com álcool a 70˚ para evitar a contaminação da 

câmara de fluxo laminar vertical que aí se encontra. Aqui, é feita uma segunda 

confirmação das contas antes e depois da preparação. O farmacêutico tem sempre o 

cuidado de confirmar várias vezes os fármacos e as quantidades a serem 

administradas assim como o nome, o número do processo e o número da preparação, 

para garantir que não ocorrem quaisquer erros. Todos os dias é retida uma amostra de 

uma preparação, para o controlo de esterilidade, garantido o controlo de qualidade das 

preparações. 

 É realizado um registo individual de exposição a citotóxicos injetáveis que é 

expresso em horas de exposição e em doses manipuladas de cada fármaco.  

 Durante o meu estágio tive oportunidade de trabalhar um período razoável na 

preparação de fármacos citotóxicos. Quando estava na antecâmara auxiliava na 

preparação dos tabuleiros, anotando os lotes no protocolo do respetivo doente, 

organizei as saídas dos produtos já preparados para o Hospital de Dia. Assisti ao 

processo de validação da prescrição, o que me permitiu estudar os protocolos 

estabelecidos para tratamento dos vários tipos de cancro. Nos dias que me encontrava 

neste serviço, repunha no final do dia o material que havia sido utilizado, 

familiarizando-me não só com os locais de armazenamento como também com os 

diferentes tipos de materiais utilizados para a preparação dos fármacos, como os 

diferentes tipos de agulhas, linhas de preparação e transporte de citotóxicos, sistemas 

de infusão, etc. Por fim, aprendi a dar a saída informática dos produtos utilizados. 

 Durantes este período surgiu a oportunidade de entrar na sala de preparação 

quatro vezes onde duas das quais me deixaram simular a manipulação com os 

cuidados necessários e sob supervisão. Das quatro vezes que estive na sala de 

preparação, confirmei os cálculos do fármacos a serem preparados, organizei o 

material necessário para as diferentes preparações, e visualizei quais os cuidados a 

ter na preparação de cada fármaco. 

 É sem dúvida um dos serviços que mais interesse me suscitou, não só pela 

manipulação, mas também pelo conhecimento adquirido sobre os ciclos de 

quimioterapia para os diferentes tipos de cancro. 
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5.2. Preparações não estéreis 

5.2.1. Manipulados  

 A preparação de manipulados não estéreis é realizada num laboratório existente 

apenas para este efeito. A preparação fica a cargo dos TDT com supervisão de um 

farmacêutico. Para todos os manipulados realizados é obrigatório o preenchimento de 

uma ficha de preparação que depois de assinada pelo farmacêutico responsável é 

arquivada. Este registo permite a rastreabilidade dos medicamentos manipulados 

facilitando a deteção imediata dos doentes aos quais foram administrados, no caso de 

algum problema ser detetado. São exemplo, o colutório de Nistatina e diversos papéis 

medicamentosos, etc. 

 Durante o meu período de estágio, tive pouco contato com a manipulação não 

estéril propiamente dita. No entanto, auxiliei na recolha e transcrição de todas as 

preparações efetuadas no primeiro semestre para determinar a procura de cada um 

dos manipulados, assim como a produtividade dos farmacêuticos e TDT envolvidos.  

5.2.2. Reembalamento em doses unitárias 

 O processo de reembalamento surge na sequência da necessidade de dispensar 

um medicamento na forma unitária quando este não se encontra acondicionado 

individualmente ou quando a dose necessária corresponde a uma parte da dose 

presente no comprimido em questão. A este último processo, chamamos 

fracionamento. No entanto, é importante referir que nem todos os comprimidos podem 

ser fracionados. Por exemplo, os comprimidos de libertação modificada.  

 Este processo tem por objetivos garantir a segurança e qualidade dos 

medicamentos, reduzindo não só o tempo que os enfermeiros dedicam à preparação 

da medicação, mas também o risco de contaminação e erros associados à 

administração. É necessário, portanto, um rótulo com a seguinte informação: DCI, 

dose, prazo de validade, lote de fabrico e número de lote de reembalagem.  

 No ULSM E.P.E. este processo é realizado pelos TDT numa sala preparada para 

o efeito. 

6. Comissões Técnicas Hospitalares 

 Após a publicação do Decreto Regulamentar nº 3/88, de 22 de Janeiro, foram 

introduzidas algumas alterações na gestão hospitalar, tornando obrigatória a 

existência de Comissões de Apoio Técnico, também conhecidas por Comissões 

Técnicas Hospitalares [10]. Assim, de acordo com as necessidades, as Comissões de 

Apoio Técnico existentes nesta instituição são [11]: 

i. Comissão de Ética;  
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ii. Comissão de Qualidade e Segurança do Doente;  

iii. Comissão de Farmácia e Terapêutica;  

iv. Comissão de Controlo de Infeção e de Antimicrobianos;  

v. Comissão de Coordenação Oncológica;  

vi. Direção de Enfermagem;  

vii. Concelho Técnico de TDT;  

viii. Comissão Técnica de Certificação para IVG; 

ix. Comissão de Catástrofe;  

x. Comissão Médica; 

xi. Comissão de Normalização do Equipamento e Material de Consumo; 

xii. Comissão de Promoção do Aleitamento Materno; 

xiii. Comissão do Processo Clínico;  

xiv. Grupo Coordenador do Programa de Anti-tuberculose;  

xv. Comissão Transfusional; 

xvi. Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens de Risco; 

xvii. Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens de Risco dos Centros de Saúde de 

Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora e S. Mamede Infesta; 

xviii. Grupo de Gestão de Resíduos; 

xix. Grupos Coordenados para a Abordagem da Violência Contra os Profissionais 

de Saúde no Local de Trabalho. 

 Estas comissões são constituídas por equipas multidisciplinares especializadas 

numa determinada área, responsável pela emissão de pareceres e pela respetiva 

regulamentação. 

6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 A CFT teve um impacto importante na minha formação como farmacêutica. Por 

esta razão, nos seguintes parágrafos vou descrever resumidamente o trabalho da CFT 

na ULSM E.P.E. e a minha pequena intervenção durante o estágio.  

 Devido à elevada oferta de medicamentos, à complexidade farmacológica muitas 

vezes envolvida e aos estudos farmacoeconómicos, sentiu-se a necessidade de criar 

uma comissão responsável por desenvolver e implementar planos de avaliação e 

seleção da sua utilização. Assim a CFT tem um papel importantíssimo não só na 

seleção da terapêutica hospitalar, como também na utilização de outros produtos 

como dispositivos médicos. É da sua responsabilidade os seguintes pontos: 

i. Desenvolver e atualizar periodicamente o Formulário de Farmácia Hospitalar, 

através da elaboração de adendas de inclusão, exclusão ou substituição de 

medicamentos;  
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ii. Assegurar o cumprimento do FHNM e respetivas adendas; 

iii. Elaborar protocolos de utilização; 

iv. Apreciar, em conjunto com os serviços clínicos, os custos das terapêuticas 

que periodicamente lhe são submetidos, após emissão de parecer obrigatório 

pelo diretor dos SF; 

v. Elaborar, observando o parecer de custos a emitir pelo diretor dos SF, a lista 

de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação 

médica; 

vi. Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando 

solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológica. 

 Na sequência de tais competências tona-se imperativo que a CFT seja um grupo 

multidisciplinar. Na ULSM E.P.E. é constituída tanto por médicos como por 

farmacêuticos.  

 Durante o período de estágio tive oportunidade de auxiliar na reformulação do 

Formulário de Alteração à Adenda Hospitalar do FHNM conjuntamente com a Dra. 

Cecília Mimoso, Dra. Joana Osório e Dra. Sofia Pinto (membros da CFT). Este novo 

formulário tem como objetivo juntar o pedido de inclusão, exclusão ou substituição de 

fármacos numa só solicitação. Ao contrário do anterior, este formulário engloba não só 

as características do medicamento como também o enquadramento legal e 

farmacoeconómico crucial para a avaliação do pedido. Para além do formulário, sugeri 

desenvolver um outro que se adeque aos dipositivos médicos, uma vez que as suas 

características e enquadramento legal são totalmente diferentes do dos fármacos.  

 Tal como a preparação de fármacos citotóxicos, também esta participação na 

CFT teve grande importância para a minha formação. É sem dúvida uma área de 

intervenção farmacêutica muito importante e muito interessante, no meu ponto de 

vista, e uma das comissões que gostaria de fazer parte.  

7. Farmácia Clínica 

 A Farmácia Clínica é uma área de intervenção farmacêutica ainda 

subdesenvolvida em Portugal. Poucos são os hospitais que utilizam o conhecimento 

sobre a ciência do medicamento, no bem-estar e na promoção de saúde como a 

ULSM E.P.E. o faz. Embora ainda em desenvolvimento, já existem dois serviços que 

recebem farmacêuticos para integrar semanalmente numa equipa multidisciplinar (com 

médicos e enfermeiros), com o objetivo de discutir o atual quadro dos doentes que se 

encontram internados, no respetivo serviço. Assim, o Serviço de Medicina Intensiva 

(SMI) e a Cirurgia B recebem a Dra. Ana Durães e o Dr. Pedro Campos, 
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respetivamente. Estes farmacêuticos visitam o serviço uma vez por semana, no 

entanto prestam apoio contínuo ao respetivo serviço. 

 Uma outra área de intervenção que gostei muito de contactar foi a farmácia 

clínica. Tive oportunidade de seguir, durante todo o meu estágio, os doentes que se 

encontravam internados no SMI e uma vez acompanhei a visita juntamente com os 

médicos e enfermeiros do serviço. Sem dúvida, esta intervenção deixou-me fascinada 

pela minha profissão. 

 Foram várias as questões a que procurei resposta durante o estágio, mas uma 

das que mais me recordo é o caso de um doente VIH de 150 kg que foi admitido no 

SMI por uma infeção pneumocócica. O seu peso foi um fator condicionante na 

adaptação da dose de fármacos que faziam parte do seu regime terapêutico. Os 

médicos decidiram iniciar Cotrimoxazol 480 mg (Trimetropim+Sulfametoxazol) como 

antibioterapia empírica contra pneumocystis, sendo necessárias 6 ampolas de 

Cotrimoxazol diluídas em glucose a 5% (3 ampolas num saco de 500 mL de glucose a 

5%). No entanto, como o doente fazia mais medicação, foi necessário controlar o 

volume de fluidos administrados. Assim o enfermeiro do serviço contactou a Dra. Ana 

Durães questionando-a se as 6 ampolas poderiam ser diluídas em 500 mL de glucose 

a 5%. Para dar resposta, a Dra. Ana consultou diretamente com o laboratório, uma vez 

que apenas está disponível para consulta o folheto informativo, o qual refere uma 

possível instabilidade quando a solução é diluída num reduzido volume. A resposta por 

parte do laboratório foi positiva, portanto as 6 ampolas foram diluídas em 500 mL de 

glucose a 5%, controlando o volume de fluidos injetados no doente. 

8. Outras atividades desenvolvidas 

 Para além das atividades descritas até então, tive a oportunidade de participar, 

conjuntamente com outros farmacêuticos na elaboração de dois posters para a 

semana da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), com o 

tema Terapêutica: um fato à medida ou um fato ajustado? a realizar-se em Novembro 

de 2014. O primeiro poster, pensado pela Dra. Ana Durães intitulado: Guia de 

preparação e administração de antimicrobianos por via parentérica no Serviço de 

Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. O segundo poster, 

pensado pela Dra. Graça Guerreiro e pela Dra. Maria João Pacheco tem como 

título:  Estudo do tratamento com Boceprevir em doentes infetados com Vírus da 

Hepatite C na Unidade Local Saúde de Matosinhos. A pesquisa bibliográfica foi feita 

maioritariamente pelos autores principais. Eu fiquei responsável por auxiliar na 

elaboração dos resumos, na organização e revisão dos posters. 
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 Para além dos destes, desenvolvi conjuntamente com a Dra. Ana Durães uma 

tabela com os Defined Daily Doses (DDDs) de antibióticos, isto é, uma medida 

estatística da utilização de fármacos, neste caso de antibióticos. Esta ferramenta 

permite-nos ter uma noção da utilização de antibióticos no SMI durante um período de 

tempo, neste caso, no primeiro semestre de 2014. 

 Por fim, preparei uma apresentação intitulada: Biológicos vs Biossimilares, 

Revisão Bibliográfica (ANEXO VII). Abordei de um modo geral, a diferença entre estes 

tipos de fármacos e analisei o panorama mundial e europeu em termos de Guidelines 

para a aprovação de novos Biossimilares, referindo alguns exemplos de Biossimilares 

já comercializados. 

9. Conclusão 

 Embora pequeno, a ULSM E.P.E. apresenta uma grande variedade de valências 

no que se refere à prática farmacêutica. Não tem acesso a um grande número de 

doente, quando comparado com hospitais maiores, no entanto, a relação 

doente/profissional de saúde e relação entre os profissionais de saúde, é na sua 

maioria muito boa e proveitosa.  

 O período de estágio na ULSM E.P.E. apesar de curto foi, sem dúvida, 

gratificante e crucial para a minha formação pessoal e profissional. O contacto com a 

realidade da farmácia hospitalar, pouco conhecida até então, mostrou-me a 

heterogeneidade desta profissão, o impacto que tem na promoção da saúde, o desafio 

intelectual diário não só pelos problemas que nos surgem, mas também pela troca de 

ideias com outros profissionais de saúde tornando-se por estas razões, uma das 

saídas profissionais mais aliciantes  
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ANEXO II- Kanban. 
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ANEXO III- Prescrição informática. 
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ANEXO IV- Mapa de distribuição de medicamentos. 
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ANEXO V- Requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 
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ANEXO VI- Cartão de identificação do doente com VIH. 
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ANEXO VII- Apresentação: Biológicos vs Biossimilares, Revisão Bibliográfica. 
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