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RESUMO 

 

O estágio curricular profissionalizante é a última etapa do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, funcionando como ponte entre o percurso académico e o profissional. Deste modo, 

promove a integração do estudante numa equipa de profissionais de saúde, consolidando os 

conhecimentos adquiridos até então.  

A Farmácia Comunitária surge como uma das áreas de intervenção do farmacêutico passíveis de 

fazer parte do estágio curricular profissionalizante. 

Assim, o presente documento apresenta, de forma sucinta, todo o meu percurso de quatro meses 

enquanto estagiária da Farmácia das Devesas. O relatório está dividido em duas partes principais, 

referindo-se a primeira parte ao modo de funcionamento da Farmácia Comunitária, mais 

especificamente, à Farmácia das Devesas, incluindo alguns comentários pessoais de opinião ou 

que descrevem situações vivenciadas e atividades desenvolvidas. A segunda parte diz respeito à 

descrição dos projetos que realizei durante este percurso. O primeiro projeto, ‘A Vacina da Gripe’, 

teve como objetivo avaliar as crenças e conhecimento da população relativas ao vírus e vacina da 

gripe e, paralelamente, promover o conhecimento e proceder ao esclarecimento de algumas 

conceções erradas. O segundo projeto, ‘Rastreio de Saúde – Risco Cardiovascular’, visou 

proporcionar aos utentes a avaliação de alguns parâmetros de risco cardiovascular, motivar a 

monitorização deste tipo de indicadores, elevar a importância da adesão à terapêutica e educar os 

utentes a adotarem hábitos de vida saudáveis. Os restantes três projetos, intitulados ‘Educação para 

a Saúde’, caraterizaram-se por intervenções na comunidade com o objetivo de informar e 

sensibilizar os utentes da FD para algumas temáticas como a saúde da pele (‘Rastreio 

Dermocosmético’), regras de armazenamento de medicamentos (‘Armazenamento de 

Medicamentos’) e sobredosagem por paracetamol (‘Segurança do Paracetamol’). 

Esta foi uma experiência extremamente enriquecedora que contribuiu para a minha valorização 

profissional e pessoal enquanto futura farmacêutica e que me permitiu aplicar e complementar os 

conhecimentos adquiridos. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Farmácia Comunitária (FC) é hoje uma estrutura de saúde essencial na garantia dos pilares 

preconizados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente, equidade na prestação dos 

cuidados de saúde e acessibilidade ao medicamento. Na verdade, em muitas zonas do território 

nacional, as farmácias são a única estrutura capaz de prestar cuidados de proximidade. O 

Farmacêutico Comunitário encontra-se então numa posição privilegiada de atuação na melhoria da 

saúde pública.1 A mudança de paradigma na saúde sentida nas últimas décadas, marcada, por 

exemplo, pelo elevado acesso à informação, pela valorização da prevenção e pela necessidade de 

o utente ter controlo sobre a sua própria saúde, direcionou a FC para a adaptação contínua, 

tornando assim visíveis outras valências dos Farmacêuticos, na área da prevenção, promoção e 

educação para a saúde e aconselhamento, que, até então, não eram tão evidentes.1 A elaboração 

do presente relatório tem como objetivo a apresentação do funcionamento da Farmácia das 

Devesas (FD), bem como a descrição das atividades experienciadas e projetos desenvolvidos ao 

longo do estágio profissionalizante em FC (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Cronograma de atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades Desenvolvidas 
Meses de Estágio 

setembro outubro janeiro fevereiro 

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos     

Armazenamento da medicação e gestão de stocks      

Organização do espaço e ações de marketing     

Receção e conferência de encomendas     

Preparações extemporâneas e medicamentos manipulados     

Ações de formação complementar     

Observação de atendimentos     

Atendimento ao balcão com supervisão     

Atendimento ao balcão autónomo     

Preparação dos projetos     

Realização dos projetos     

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1. PROPRIEDADE, DIREÇÃO TÉCNICA E RECURSOS HUMANOS 

De acordo com o enquadramento legal em vigor (Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto), o 

Quadro Farmacêutico deve ser composto por, pelo menos, dois farmacêuticos, incluindo o Diretor 

Técnico e o Quadro não Farmacêutico. Poderá ainda integrar técnicos de farmácia ou outro pessoal 
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devidamente qualificado.2 A Direção Técnica deve assumir responsabilidade pelos atos 

farmacêuticos praticados na farmácia, promover o uso racional do medicamento e zelar pela 

qualidade, segurança e eficácia dos serviços prestados.2 Os farmacêuticos, técnicos de farmácia e 

seus colaboradores devem estar devidamente identificados mediante o uso de um cartão contendo 

o nome e o título profissional.3 Na Tabela 2 estão representados os Recursos Humanos da FD, uma 

equipa de confiança empenhada em promover a saúde e o bem-estar da comunidade. Durante o 

meu período de estágio a equipa da FD foi reforçada, em diferentes momentos, por mais três 

estagiárias (Inês Monteiro, Rattiya Saengsuwan e Jiranee Pakdeenarong). 

 

Tabela 2. Recursos Humanos da Farmácia das Devesas. 

Proprietária Dra. Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa 

Farmacêutica Diretora Técnica Dra. Sónia Maria da Silva Pereira de Sousa 

Farmacêutica Substituta Dra. Ana Clara Ramos Rebêlo 

Farmacêutica  Dra. Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva Leite 

Técnica de Farmácia Ana Cristina Teixeira Pinho 

Técnica de Farmácia Deolinda Maria Alves Martins Barata 

Técnica Auxiliar de Farmácia  Kátia Maria Compota 

Auxiliar de Limpeza Maria de Fátima Monteiro Gonçalves Oliveira 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FD localiza-se na Rua Barão do Corvo, nº 918, no concelho de Vila Nova de Gaia, perto do centro 

da cidade. Encontra-se numa zona habitacional servida por uma rede de transportes de autocarro 

e comboio, onde estão inseridos o Centro de Saúde de Barão do Corvo, várias clínicas médicas, 

estabelecimentos comerciais e uma escola primária. É, por isso, uma farmácia com bastante 

movimento, que apresenta clientes que recorrem à FD há vários anos, em grande parte idosos, com 

a qual estabeleceu uma relação de confiança. O horário de funcionamento da FD é de segunda a 

sexta-feira das 9:00h às 20:00h e ao sábado das 9:00h às 13:00h, encerrando aos domingos e 

feriados. Em dias de serviço permanente, de 20 em 20 dias, funciona durante 24 horas. 

 

2.3. ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR E INTERIOR 

A FD ocupa o piso térreo de um edifício habitacional e possui uma porta de vidro automática na 

entrada (Figura 1), garantindo a acessibilidade a todos os utentes como crianças, idosos e 

indivíduos com mobilidade reduzida. A FD está identificada com um letreiro “Farmácia das Devesas” 

e símbolo luminoso de “cruz verde”. Encontra-se visível no espaço exterior informação relativa à 

Direção Técnica, ao horário de funcionamento, aos serviços farmacêuticos prestados e às farmácias 

do município em regime de serviço permanente e respetiva localização. Deste modo, encontra-se 

em conformidade com o descrito nas Boas Práticas de Farmácia3. Tive a oportunidade de renovar 

a montra exterior da FD para divulgação de campanhas promocionais, ações de sensibilização, 

promoção de atividades e informação sobre serviços (por exemplo, administração da Vacina da 
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Gripe). No que diz respeito ao espaço interior 

e de acordo com o enquadramento legal em 

vigor e as Boas Práticas de Farmácia, as 

farmácias devem dispor de instalações 

adequadas de modo a garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos 

e, também, a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do pessoal.2,3 

Referindo apenas as divisões de caráter 

obrigatório, a FD possui uma zona de 

atendimento ao público, zona de atendimento personalizado, armazém, laboratório e sanitários. O 

local está equipado com um circuito de videovigilância, um sistema de alarme e um extintor de 

incêndio.2 A FD é constituída por 3 pisos. No piso de entrada é possível encontrar: 

 Zona de atendimento ao público: este é o primeiro e, muitas vezes, o único local de contacto 

dos utentes com a farmácia, pelo que deve ser adequado para o ato farmacêutico, isto é, um 

espaço acolhedor, que proporcione uma atmosfera de confiança e facilite a comunicação. À 

entrada da FD existe um equipamento de emissão de senhas, onde é possível retirar senha de 

“Atendimento Geral”, “Atendimento Prioritário”, tendo em conta o Decreto-Lei nº.58/20164, ou 

“Levantamento de Produtos Pagos” que permite apenas levantar produtos pagos 

encomendados. Seguidamente, existe uma área de livre circulação (Figura 2) que permite ao 

utente visualizar diversos artigos que se encontram estrategicamente dispostos de modo a 

captar a atenção do utente e que são alvo de alguma rotatividade de acordo com a época do 

ano e estratégias de venda. Ainda na zona da espera da farmácia, é possível encontrar uma 

balança digital que determina o peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) e ainda algumas 

cadeiras para que os utentes possam esperar a sua vez confortavelmente. A FD dispõe de 

quatro balcões de atendimento organizados de forma a garantir a privacidade no atendimento. 

Cada balcão está equipado com um computador, leitor de código de barras, impressora e 

terminal de multibanco. Na retaguarda dos balcões de atendimento existem Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Dispositivos Médicos (DM) expostos em lineares ou 

armazenados num armário com diversas 

gavetas logicamente organizadas e 

identificadas. Fui muitas vezes responsável 

pela reposição dos produtos presentes na 

zona de espera e atrás do balcão. A elevada 

frequência com que realizei esta tarefa 

permitiu-me aprender muito sobre diversos 

produtos, o que se revelou bastante 

importante no momento do aconselhamento 

e atendimento. Ocasionalmente reorganizei a 

disposição dos produtos nos lineares atrás do 

Figura 1. Espaço exterior da FD. 

Figura 2. Zona de espera da FD. 
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balcão e zona de espera de acordo com a sazonalidade e necessidade de destacar certos 

produtos (por exemplo, produtos novos ou associados a campanhas promocionais). 

 Área de apoio ao atendimento e processamento de encomendas: também conhecida por 

área de stock ativo, localiza-se atrás da zona de atendimento e contém dois grandes móveis 

com gavetas deslizantes. O da esquerda (Figura 3.A) contém medicamentos de “marca” ou de 

referência, devidamente organizados por ordem alfabética. As duas gavetas inferiores deste 

móvel são mais altas do que as demais, pelo que se destinam ao armazenamento de 

medicamentos de “marca” ou medicamentos genéricos (MG) de maior volume (p.e. Moviprep®, 

Norgine). Neste móvel, existem ainda gavetas destinadas a medicamentos de uso veterinário, 

tiras e lancetas do protocolo da Diabetes Mellitus, contracetivos e vitaminas. O móvel da direita 

(Figura 3.B) destina-se ao armazenamento de MG, organizados por ordem alfabética da sua 

designação comum internacional e por dosagem. Existe um frigorífico para o armazenamento 

de produtos que necessitem de temperaturas entre 2ºC e 8ºC, tais como, insulina, alguns colírios 

e vacinas. A temperatura e humidade relativa são registadas por um termohigrómetro digital. 

Nesta zona, também se realizam pedidos, receção de encomendas e devoluções (Figura 3.C-

D). Para isto existe um computador, leitor de código de barras e uma máquina de marcação de 

preços. 

 

 

 Gabinete de atendimento personalizado: localiza-se perto dos balcões de atendimento e 

trata-se de um espaço mais reservado, confidencial e calmo. É neste local onde são 

Figura 3. Área de apoio ao atendimento e processamento de encomendas da FD: (A) móvel de 

medicamentos de “marca”; (B) móvel de MG; (C) zona de receção de encomendas; (D) área de 

pedidos, receção de encomendas e devoluções. 
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determinados os parâmetros bioquímicos e fisiológicos e se procede à administração de 

injetáveis. 

 Instalações sanitárias 

 Móvel das Escadas: aqui é possível encontrar produtos destinados a primeiros socorros e 

outras necessidades básicas. 

No piso -1 é possível encontrar: 

 Gabinete da Direção Técnica, Gabinete da Gestão da FD e Gabinete de Podologia e 

Depilação 

 Armazém “do Meio”: neste espaço estão armazenados alguns dispositivos médicos, tais 

como, meias de descanso/cirúrgicas, fraldas, produtos para ostomia e calçado ortopédico) 

No piso -2 encontra-se: 

 Área de Descanso e Gabinete dos Colaboradores 

 Gabinete da Contabilidade 

 Armazém (Figura 4): aqui são armazenados medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

excedentes, matérias-primas e reagentes para produção de medicamentos manipulados (MM) 

e preparações extemporâneas e objetos promocionais. Também nesta zona, existe um 

termohigrómetro digital para correta monitorização da temperatura e humidade, que deve estar 

entre 15ºC e 25ºC e 40% e 60%, respetivamente. Os termohigrómetros são anualmente 

calibrados. 

 Laboratório (Figura 5): local devidamente equipado com condições de temperatura, humidade, 

iluminação, higiene e ventilação adequadas para a produção de MM. Aqui encontram-se dossiês 

para arquivar boletins analíticos, fichas de preparação de MM, fichas de segurança das 

matérias-primas, registos de calibração dos aparelhos de medição e registos de movimento das 

matérias-primas e fontes de informação como Formulário Galénico Português, Martindale, 

Farmacopeia Portuguesa 9.0 e Prontuário Terapêutico 11.3, 5 

 

 

 

2.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático (SI) utilizado pela FD é o Sifarma®2000 desenvolvido pela Glintt®, Global 

Intelligent Technologies HealthCare Solutions S.A. que pertence à Associação Nacional das 

Farmácias. Surge como uma ferramenta para facilitar e tornar mais eficiente o atendimento e gestão 

Figura 4. Armazém da FD. Figura 5. Laboratório da FD. 
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da FC. Grande parte das atividades realizadas na FD são apoiadas no SI, desde a gestão e receção 

de encomendas, gestão de stock, controlo de prazo de validade (PV), gestão de devoluções, 

dispensa de medicamentos e outros produtos, pesquisa de informação científica (p.e. composição, 

indicações terapêuticas, interações, posologia, contraindicações e reações adversas de 

medicamentos), processamento de receituário e faturação e gestão da contabilidade. Cada 

colaborador da farmácia possui um código de utilizador e respetiva palavra-passe, tendo-me sido 

atribuído o código E2. A FD tem oito computadores com o SI, estando distribuídos da seguinte forma: 

quatro na zona de atendimento ao público, dois na área de apoio ao atendimento e processamento 

de encomendas e os restantes nos gabinetes de direção técnica, gestão e contabilidade. Tive a 

oportunidade de trabalhar e compreender as diferentes funcionalidades do Sifarma®2000 e também 

o papel fulcral que este SI desempenha no dia a dia da FC. 

 

2.5. SISTEMA KAIZEN 

O sistema Kaizen foi implementado pela FD, em parceria com a Associação Nacional das 

Farmácias, em 2015, por forma a aperfeiçoar a gestão da FC e o serviço farmacêutico. Kaizen é um 

termo japonês que deriva de Kai (“mudar”) e Zen (“melhor”), isto é, uma metodologia que visa “mudar 

para melhor”, prevendo que os resultados finais advêm de pequenas mudanças conseguidas ao 

longo do tempo de forma contínua e sustentada e envolvendo todos os elementos da equipa. 6 Com 

efeito, tem potencial de adaptação ao contexto de FC, com vista ao aumento da produtividade, 

rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios, identificação e resolução de 

problemas, diminuição de erros de stock e redução de tempos de espera do utente.7 De acordo com 

a filosofia Kaizen, a FD possui todos os espaços devidamente organizados e identificados (Figura 

6), documentos de apoio para normalizar e facilitar as tarefas diárias, fluxos criados para minimizar 

distâncias e um Quadro Kaizen de forma a monitorizar todos os parâmetros de eficiência da farmácia 

e para estabelecer objetivos de melhoria. Como resultado, os níveis elevados de organização 

permitem uma rápida integração de novos elementos na equipa, bem como um atendimento mais 

eficiente, diminuindo o erro humano e a variabilidade na realização de tarefas. Pude assistir a 

diversas visitas dos consultores que auxiliam na aplicação desta metodologia na FD e perceber a 

importância desta ferramenta. Participei na 

reorganização e identificação de diversos espaços e 

recursos como, por exemplo, os armários de 

medicamentos de “marca” e MG na área de apoio ao 

atendimento. Paralelamente, realizei também uma 

atualização da localização de todos os produtos 

disponíveis na FD no SI para facilitar o seu acesso 

(Anexos I e II). 

 

3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

É necessário um processo contínuo de aprendizagem e atualização com recurso a informação 

científica validada para uma correta prática farmacêutica. Para tal, a FD possui à disposição fontes 

Figura 6. Metodologia Kaizen – 

organização e identificação de consumíveis. 
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de informação consideradas de acesso obrigatório, no momento da cedência de medicamentos, 

nomeadamente, o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa 9.0 e o Resumo das 

Características do Medicamento2,3 e fontes de informação adicionais como é o caso do Formulário 

Galénico Português. O SI da FD, Sifarma®2000, funciona, geralmente, como primeira linha no 

acesso à informação, no entanto, é também possível a utilização de centros de informação online, 

designadamente o site do INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P.) para consulta da Legislação Compilada, utilização do Infomed ou Prontuário 

Terapêutico Online. A nível internacional é possível recorrer aos sites da European Medicines 

Agency, Organização Mundial de Saúde (OMS), Drugs.com, entre outros. Durante o estágio recorri 

sobretudo ao Sifarma®2000 para esclarecer dúvidas no momento do atendimento e centros de 

informação online válidos, de forma a relembrar conceitos. 

 

4. GESTÃO DE STOCK – ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

A gestão de todos os medicamentos e produtos de saúde que, a determinado momento, existem na 

farmácia e são passíveis de venda é fulcral para o bom funcionamento da FC. Os principais objetivos 

são responder às necessidades do utente, evitar ruturas de stock, prevenir a acumulação de 

produtos e reduzir o desperdício. Para controlar as existências foi-me solicitada, em momentos 

distintos, a realização de um inventário de Produtos Sem Consumo e de Produtos Solares. 

 

4.1. FORNECEDORES E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

Na FD, as encomendas de produtos são habitualmente efetuadas por duas vias: diretamente aos 

laboratórios ou através de armazenistas. As primeiras são realizadas por meio de Delegados de 

Informação Médica, através de notas de encomenda. Por esta via, são adquiridas maiores 

quantidades de produto, com possibilidade de bonificações ou descontos comerciais, o que se torna 

vantajoso no caso de produtos com elevada rotatividade. Um exemplo de laboratório com os quais 

a FD utiliza esta via são os pertencentes ao Grupo Teva (Ratiopharm, Teva e Mepha). Por outro 

lado, as encomendas efetuadas por meio de armazenistas são de menor volume, mais rápidas e 

frequentes (diárias ou instantâneas) e os preços associados são geralmente menos atrativos. Cada 

farmácia define os critérios de seleção dos seus fornecedores avaliando determinados parâmetros 

como preço, condições de pagamento, bonificações ou descontos comerciais, condições de entrega 

(pontualidade e periodicidade), estado de conservação dos produtos, capacidade e variedade de 

stock, facilidade de devoluções e satisfação dos pedidos. Os principais fornecedores da FD são a 

Alliance Healthcare® e a Cooprofar®. Adicionalmente, a FD integra um grupo de farmácias que 

adquirem produtos através de compras de grupo, conseguindo assim usufruir de melhores 

condições de compra. Os produtos assim obtidos ficam disponíveis numa plataforma da Alliance 

Healthcare® para serem adquiridos através de encomendas diárias, pelo que não existe a 

necessidade de aumentar o stock físico na farmácia.  
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4.2. ROTAÇÃO DE STOCK E PONTOS DE ENCOMENDA 

Para uma melhor gestão das existências é necessário definir a quantidade ideal de stock, utilizando 

para esse efeito a especificação de stocks máximos e mínimos na ficha do produto no 

Sifarma®2000. Neste local, é também possível analisar o perfil de vendas do produto e a quantidade 

em stock, por forma a encomendar o que é efetivamente necessário. 

 

4.3. CONCRETIZAÇÃO E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E MARCAÇÃO DE PREÇOS 

É gerada automaticamente uma proposta de encomenda diária pelo SI com os produtos que se 

encontram abaixo do stock mínimo definido, sendo que esta deve ser posteriormente analisada e 

adaptada às necessidades reais da farmácia. As encomendas diárias são concretizadas duas vezes 

por dia à Alliance Healthcare® e à Cooprofar®. Por outro lado, quando é solicitado um produto não 

disponível na farmácia, é possível realizar uma encomenda instantânea através do SI ou por via 

telefónica. Existem também medicamentos “Rateados” (medicamentos com disponibilidade 

reduzida) que vão chegando à farmácia em pequena quantidade e possibilidade de encomendas 

“Via Verde”, um serviço com o objetivo de promover o acesso dos doentes a medicamentos críticos, 

sem alternativa terapêutica e que apresentam disponibilidade reduzida no mercado8. 

As encomendas chegam à farmácia acompanhadas de uma fatura (original e duplicado), sendo 

necessário verificar se os produtos se encontram íntegros, nas quantidades corretas e se existem 

produtos com necessidade de refrigeração (a encomenda encontra-se devidamente identificada se 

for o caso). A entrada de produtos realiza-se no SI e inicia-se pela seleção da encomenda a 

rececionar e associação do número da respetiva fatura. Faz-se a leitura ótica do código de barras 

ou do Código Nacional do Produto (CNP) de todos os produtos recebidos. A cada leitura, é 

necessário verificar o PV (se o PV do produto recebido for inferior ao descrito no SI é necessária a 

sua atualização); verificar o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), caso exista (se o PIC do produto 

for diferente do Preço de Venda ao Público (PVP) descrito no SI, esses produtos devem ser 

assinalados); separar produtos reservados pagos e não pagos (assinalados com a letra R na “coluna 

de situação” no SI) e separar produtos que não apresentem PIC para a zona de marcação de preços. 

Para a finalização da receção da encomenda, é necessário atualizar o Preço de Venda à Farmácia, 

de acordo com o descrito na fatura e verificar se o valor total da fatura está correto. Nesta altura, é 

necessário também ter em atenção as margens dos produtos que não possuem PIC e se existem 

observações nas fichas dos produtos a rececionar. Por fim, é apenas necessário transferir produtos 

que não foram recebidos para outro fornecedor, para evitar ruturas de stock, enviar a informação 

das faltas para o INFARMED I.P. e gravar o número da requisição quando são rececionadas 

benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes. Relativamente à marcação de preços, é 

obrigatória a presença de um carimbo, etiqueta ou impressão contendo o PVP nos medicamentos 

que não possuem PIC9. São exemplo destes produtos os MNSRM não comparticipados, produtos 

de dermocosmética e de puericultura. Nesta situação, o PVP é definido automaticamente pelo SI, 

pela relação entre o Preço de Venda à Farmácia e a margem de lucro.  Ao longo do estágio realizei 

todo o processo de receção de encomendas diárias, instantâneas e “Via Verde” e conferência de 

encomendas aos laboratórios. Isto permitiu-me contactar com os produtos disponíveis na FD, desde 
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cedo. Tive ainda a possibilidade de presenciar a correção de irregularidades, tais como, produto 

faturado em falta e produtos não pedidos nem faturados na encomenda, através do contacto direto 

com o fornecedor, via telefónica. Já no atendimento, tive a oportunidade de realizar encomendas 

instantâneas através do SI ou por via telefónica, quando me era solicitado um produto para o qual 

não havia stock e também perceber a existência de produtos para os quais seria necessário criar 

stock mínimo e máximo porque seria um produto utilizado frequentemente por um utente da FD. 

 

4.4. ARMAZENAMENTO E CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O armazenamento é a etapa que surge após a receção de encomendas. Regra geral, os 

medicamentos devem estar à temperatura ambiente, inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, com 

a luminosidade e ventilação adequadas.3 Existem alguns produtos farmacêuticos com necessidades 

especiais de armazenamento, aos quais deve ser dada prioridade, como são exemplo, produtos 

cuja manutenção de estabilidade exija temperaturas entre 2º-8ºC e medicamentos estupefacientes 

e/ou psicotrópicos que devem ser armazenados numa gaveta específica fora do alcance dos 

utentes. Existem ainda os produtos de ‘venda livre’, como os dispositivos médicos, produtos de 

dermocosmética e higiene corporal e suplementos alimentares, que podem ser colocados em zonas 

da farmácia com maior exposição, de forma a chamar a atenção do utente. O procedimento de 

armazenamento deve seguir a regra FEFO (First Expired, First Out), de modo a promover o correto 

escoamento do stock e facilitar a dispensa dos produtos com PV mais curto. Caso o produto não 

possua PV, o armazenamento segue a regra FIFO (First In, First Out).  

O controlo de PV realizado durante a receção de encomendas é acompanhado de um controlo 

mensal, através de uma lista com produtos cujo PV termina em dois meses. Caso o PV do produto 

seja igual ao descrito na lista gerada, é necessário separar esses produtos e efetuar a devolução 

ao respetivo fornecedor. Caso contrário, deve ser feita a correção do mesmo no SI. Desde o primeiro 

dia de estágio que participei no armazenamento dos medicamentos e outros produtos nos seus 

respetivos locais. Isto possibilitou-me a associação do nome do produto à respetiva embalagem, a 

designação comum internacional ao nome comercial e ainda conhecer as diferentes localizações.  

 

4.5. SISTEMA DE RESERVAS 

A FD utiliza o sistema de reservas do Sifarma® 2000 quando o produto solicitado pelo utente não 

existe em stock na farmácia. Assim, no ato da venda de um produto cujo stock é nulo, o SI questiona 

o operador se ele deseja criar uma reserva. A resposta afirmativa gera uma reserva no SI, com o 

nome do utente e o produto reservado, que pode ser paga de imediato ou posteriormente no 

momento da entrega, informação essa que fica registada no SI e no talão de reserva duplicado (um 

para a farmácia e um para o utente). Para o levantamento de uma reserva paga, o utente deve fazer-

se acompanhar do talão de reserva e selecionar a “Senha C”, destinada ao “Levantamento de 

Produtos Pagos”. No momento de entrega do produto pago ao utente, o colaborador deve ainda 

finalizar a reserva no SI, atualizando o estado da reserva para “dispensado”. No caso das reservas 

não pagas, após a leitura ótica do produto reservado, é necessário associar a reserva gravada no 

SI à linha do produto, de modo a prosseguir para a dispensa. Durante todo o estágio, por diversas 
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vezes, anexei os talões aos respetivos produtos, colocando-os no devido local e realizei entrega de 

produtos e finalização da reserva no SI. 

 

4.6. DEVOLUÇÕES 

A necessidade de devolução de um produto surge por: embalagem danificada ou incompleta, 

receção de um produto diferente do encomendado ou em quantidade superior à encomendada, 

produtos cujo PV está a terminar, retirada de lote do mercado por indicação do laboratório que o 

comercializa ou recolha voluntária ou suspensão imediata de comercialização decretada pelo 

INFARMED I.P. O procedimento de devolução é informatizado, sendo necessário indicar o 

armazenista, o produto a devolver, a causa da devolução, a quantidade e o número da fatura 

associada. Com isto, é emitida uma nota de devolução em triplicado, sendo que a terceira via fica 

na farmácia, e as restantes são assinadas, carimbadas e anexadas ao produto que se pretende 

devolver. Os fornecedores podem ou não aceitar a devolução. Se for aceite, é enviado novo produto 

ou emitida uma nota de crédito. Se não for aceite, o produto é devolvido à farmácia e denominado 

quebra contabilística. De notar que as devoluções de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

são enviadas e rececionadas separadamente dos outros produtos. Tive a possibilidade de 

presenciar algumas devoluções aos fornecedores, bem como assistir ao processo de posterior 

regularização. 

 

4.7. MATÉRIAS-PRIMAS E REAGENTES 

As matérias-primas e reagentes que se destinam à produção de MM e preparações extemporâneas 

são encomendadas da mesma forma que os demais produtos e são armazenadas em local próprio 

no armazém. A encomenda destes produtos vem acompanhada da cópia da fatura, rótulo com nome 

da substância, nome do fornecedor, número do boletim de análise, data de receção da encomenda, 

condições de armazenamento, precauções de manuseamento e PV.5 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

Por definição, a dispensa é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

cede medicamentos ou outros produtos de saúde aos doentes mediante prescrição médica, em 

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

indispensável para a garantia do seu uso correto e responsável.3 Sendo o farmacêutico comunitário 

o último contacto de proximidade do SNS com o utente, o seu papel reveste-se de grande 

importância, devendo este esclarecer todas as dúvidas e prestar um aconselhamento completo, 

para que o uso do medicamento seja feito com a maior segurança e se obtenha a maior eficácia no 

tratamento possível.  

 

5.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Segundo o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto), são considerados 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) quaisquer medicamentos que preencham uma 
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das seguintes condições: a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas, seja indispensável aprofundar; ou d) se destinem a ser administrados por via 

parentérica.10 

 

5.1.1. RECEÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Para a dispensa de um MSRM, que é responsabilidade das farmácias, é necessária uma receita 

médica que tem de incluir obrigatoriamente a designação comum internacional da substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. Por outro lado, a receita médica pode 

indicar o nome comercial, marca ou indicação do titular da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM)11. O farmacêutico deve informar o utente que, se o medicamento prescrito pertencer a um 

grupo homogéneo (GH) (definido como “conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado”12), 

este pode optar por qualquer medicamento pertencente a esse grupo. O médico prescritor pode 

restringir o direito de opção do utente pelas exceções11:  a) Prescrição de medicamento com margem 

ou índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED, I. P.; b) Suspeita 

reportada ao INFARMED, I. P. de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas com outra denominação comercial; c) Prescrição de um medicamento 

destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

Para além disso, as farmácias devem possuir no mínimo três medicamentos de entre os que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada GH.11  

Conforme estabelecido no despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro, a partir de dia 1 de abril 

de 2016 a utilização da prescrição médica eletrónica passou a ser obrigatória em todo o território 

português13, coexistindo ainda as duas formas da mesma, materializada e desmaterializada (Receita 

Sem Papel). Este modo de prescrição apresenta inúmeras vantagens, visto ser possível a dispensa 

parcial da receita médica, a diminuição de falsificações e a validação passa a ser feita 

automaticamente através do Sifarma2000®, poupando tempo, recursos e diminuição de possíveis 

erros. No entanto, para alguns utentes, principalmente os mais idosos, este modelo gera algumas 

dificuldades no acesso à prescrição quando se apresenta na forma desmaterializada.  É permitido 

ainda o uso de prescrição manual em determinadas situações, nomeadamente, quando há falência 

do SI, prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor devidamente justificada, ou outras 

situações até um máximo de 40 receitas por mês11. A maior parte das receitas com que contactei 

foram do tipo eletrónicas. Quando surgiram receitas manuais senti, por vezes, dificuldade em 

perceber de que medicamento se tratava e qual a posologia prescrita. Assim, considero vantajoso 

o uso de receitas eletrónicas para diminuição do erro, tanto do médico prescritor, como do 

farmacêutico. 
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5.1.2. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

A dispensa de uma receita médica é precedida de uma etapa obrigatória de análise geral da 

prescrição e posterior validação, a qual é responsabilidade do farmacêutico. De acordo com o artigo 

9º da Portaria nº. 224/2015, as receitas só serão válidas se incluírem determinados elementos: “a) 

Número da receita; b) Local de prescrição ou respetivo código; c) Identificação do médico prescritor, 

incluindo o número de cédula profissional e, se for o caso, a especialidade; d) Nome e número de 

utente; e) Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e sigla do 

país, quando aplicável; f) Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos, nos termos previstos nos n.os 8 e 9 do artigo 6º”. No caso de receita eletrónica 

materializada, para além do disposto acima, a validade está dependente da existência dos seguintes 

elementos: designação comum internacional da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens, data da prescrição, assinatura do médico 

prescritor e, se aplicável, denominação comercial do medicamento e Código Nacional de Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) ou outro código oficial identificador do produto. No caso das 

receitas manuais, só serão válidas se tiverem a vinheta identificativa do local e do médico prescritor, 

identificação da especialidade médica.14 É ainda necessário verificar o PV de todos os tipos de 

receitas sendo que, no caso das receitas eletrónicas, o SI interrompe a dispensa. Na presença de 

erros passíveis de inviabilizar o correto processamento da receita médica, é necessário comunicar 

e orientar o utente no sentido da resolução da situação (por exemplo, solicitar ao médico a correção 

da receita com nova prescrição). Durante o atendimento é necessária bastante atenção para garantir 

que a receita prescrita é válida e adequada ao utente. Durante o processo de validação da 

prescrição médica detetei alguns erros, particularmente nas receitas manuais (por exemplo, 

ausência de PV ou PV expirado e ausência de justificação para uso de receita manual). 

 

5.1.3. INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA E DISPENSA 

A interpretação e avaliação farmacêutica são fundamentais, aquando de um atendimento. Para este 

efeito o farmacêutico deve basear-se na necessidade do medicamento, adequação ao utente 

(contraindicações, interações alimentares e medicamentosas, alergias e intolerâncias), adequação 

da posologia (dose, frequência e duração do tratamento) e condições do doente/sistema para 

administrar o medicamento (aspetos legais, sociais e económicos).3 Para tal pode-se recorrer a 

questões ao utente e ao prescritor, fontes de informação fidedignas sobre medicamentos e registos 

de medicação3 (na FD, a “Ficha de Cliente” com acompanhamento no Sifarma® 2000 permite a 

consulta do histórico da medicação dispensada). Já na etapa dispensa, cabe ao farmacêutico 

selecionar o medicamento a dispensar e, caso se aplique, informar sobre a existência de MG a custo 

mais reduzido, permitindo que o utente exerça o seu direito de opção. A opção da maioria dos 

utentes da FD recai sobre os MG, oferecendo alguma resistência à possibilidade de troca de 

laboratório. Mais uma vez, a “Ficha de Cliente” com acompanhamento no Sifarma® 2000 permite a 

consulta dos laboratórios escolhidos pelo utente. Ainda assim, é comum a qualidade e 

bioequivalência do MG com o medicamento de referência ser questionada. Sempre que esta 

situação surgiu, esclareci o utente para a similaridade dos medicamentos de marca e MG, 
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incentivando-os à opção mais económica. O farmacêutico deve, nesta etapa, assegurar-se das 

condições de estabilidade do medicamente e verificar o estado da embalagem e PV.3 Por fim, o 

farmacêutico deve intervir, caso seja necessário, para resolver problemas relacionado com a 

medicação, bem como fornecer toda a informação fundamental para um uso correto, seguro e eficaz 

dos medicamentos e assegurar-se de que o utente não tem dúvidas sobre as precauções com a 

utilização do medicamento.3 

As receitas manuais são cada vez menos frequentes, ainda assim continuam a ser apresentadas 

nas farmácias, exigindo especial atenção no que diz respeito à seleção dos medicamentos, 

comparativamente à prescrição eletrónica. De facto, a leitura ótica dos códigos dos produtos (receita 

eletrónica materializada), código de guia de tratamento da prescrição e código de acesso e dispensa 

(receita eletrónica desmaterializada) garantem a correta introdução dos medicamentos no SI, 

proporcionando maior segurança ao Farmacêutico e ao utente, no ato da dispensa. Nas receitas 

manuais, o processamento informático termina com a impressão do documento da faturação no 

verso da receita (assinado pelo utente, carimbado e assinado pelo farmacêutico) e emissão da 

fatura. Existe também a opção de venda suspensa, utilizada quando um utente habitual da FD 

necessita de medicação crónica, mas não possuí prescrição médica no momento. Deste modo, para 

que o tratamento não seja interrompido, dispensa-se o medicamento, emitindo uma fatura 

simplificada que serve de comprovativo de venda e, de seguida, o utente dispõe de 30 dias para 

efetuar a regularização da venda suspensa, entregando a receita na farmácia. Consciente e 

sensibilizada para as dificuldades económicas que afetam a comunidade que serve, a FD concede 

crédito a alguns utentes com conta corrente. Neste tipo de venda, é emitido um comprovativo de 

crédito que é assinado pelo utente e guardado juntamente com a fatura em local próprio. Aquando 

da regularização, o recibo emitido é anexado à fatura e entregue ao doente.  

No atendimento, em primeiro lugar, procedia à identificação do utente, através da ficha de 

acompanhamento (caso existisse) e, com isto, tentava perceber se os medicamentos prescritos 

correspondiam a medicação habitual ou esporádica. Quando se tratava de alteração de medicação 

crónica (quer a substância ativa, dosagem ou posologia) tentava perceber se o utente tinha 

conhecimento dessa modificação com o objetivo de explicar a alteração ou detetar possíveis erros 

de prescrição. Quando se tratava de medicação nova ou esporádica procedia ao ensino junto do 

utente do modo de toma e do intuito da medicação, caso este não soubesse/percebesse.  

 

5.2. DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam no Sistema Nervoso Central. Fazem 

parte deste grupo determinados medicamentos antipsicóticos, antidepressivos, estabilizadores de 

humor e antiepiléticos. Apesar da sua elevada aplicabilidade clínica (por exemplo, em doenças 

psiquiátricas e oncológicas), o uso destas substâncias apresenta alguns riscos (por exemplo, 

habituação, dependência física e psicológica) e, por isso, é fundamental que sejam apenas 

utilizadas de acordo com indicações médicas.15 Assim, todo o circuito destes medicamentos é 

altamente controlado, sujeito a diversas regulamentações, para evitar o uso exagerado e 

inadequado deste tipo de substâncias.  Na farmácia deve existir um controlo legal de todas as 
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substâncias deste tipo adquiridas e dispensadas.3 O Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de janeiro, postula 

regras para o controlo do uso destas substâncias, para combater o tráfico e para penalizar aqueles 

que o fizerem.16 A prescrição de medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes não pode constar 

de receita materializada ou por via manual, onde sejam prescritos outros medicamentos ou produtos 

de saúde.14 No ato de dispensa, o farmacêutico verifica a identidade do utente, do adquirente, do 

médico prescritor, bem como o número da receita. Seguidamente, o “Documento de Psicotrópico” é 

emitido e arquivado, sendo anexado à fotocópia da receita, no caso das receitas manuais. As 

farmácias conservam em arquivo adequado, pelo período de três anos, uma reprodução das 

receitas que incluam medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de 

aviamento.11 

 

5.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SISTEMAS DE PREÇOS DE 

REFERÊNCIA E SUBSISTEMAS DE SAÚDE 

Na presença de receita médica, os MSRM apresentam comparticipação, isto é, o utente só paga 

uma parte do PVP, ficando o restante valor ao encargo do Estado. Os PVP máximos são fixados 

pela Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), e é da alçada do INFARMED I.P. a 

regulação das comparticipações dos medicamentos.17,18 A entidade que comparticipa os MSRM é o 

SNS, pertencente ao Estado Português. O preço de referência (definido como “valor sobre o qual 

incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 

homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável”17) para 

cada GH corresponde ao PVP do MG existente no mercado que integre aquele grupo e que tenha 

o PVP mais elevado.17 O INFARMED I.P. procede à reavaliação sistemática dos medicamentos 

comparticipados com uma periodicidade não superior a três anos.19 A reavaliação sistemática 

traduz-se na alteração não informada do valor final do medicamento. Com isso, durante o 

atendimento experienciei descontentamento por parte dos utentes que não percebiam o porquê do 

medicamento ser mais caro do que o valor indicado na receita ou o porquê de já não ser 

comparticipado. Os utentes só têm direito a comparticipação de medicamentos prescritos em receita 

médica adequada.18 A comparticipação do Estado no Regime Geral é feita segundo: Escalão A – 

95% do PVP; Escalão B – 69% do PVP; Escalão C – 37% do PVP; Escalão D – 15% do PVP. Os 

regimes especiais de comparticipação abrangem pensionistas cujo rendimento total anual não 

exceda 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor em 2009 (a comparticipação no PVP de 

medicamentos do escalão A é acrescida de 5% e nos restantes escalões é acrescida de 15%) e 

determinadas doenças ou grupos especiais de utentes, como por exemplo, psoríase, em que a 

comparticipação é regulada em legislação própria.19 Para além disto, existem subsistemas de saúde 

públicos (por exemplo, ADSE - Assistência na Doença aos Servidores do Estado) e privados (por 

exemplo, SAMS - Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) e seguros de 

saúde que estabelecem regimes de complementaridade entre entidades que influenciam o custo 

final da medicação para o utente beneficiário de uma percentagem de comparticipação adicional à 

estabelecida pelo SNS. Por último, o estado comparticipa em 30% o PVP dos MM que cumprem os 

requisitos dispostos no Despacho n.º18694/2010, de 18 de novembro.19 A ativação do plano de 
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comparticipação no Sifarma® 2000 encontra-se facilitada, podendo estar mesmo associada já à 

“Ficha de Cliente”. A cada entidade corresponde um número, sendo que o SNS (01), Regime 

Especial (48) e SAMS (J1) foram aqueles com que mais contactei. 

 

5.4. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

A farmácia identifica e valida e separa todas as receitas materializadas tendo em conta o plano de 

comparticipação. As receitas manuais de cada organismo são colocadas em lotes de 30 unidades 

por ordem crescente. Quando se aproxima o final do mês, é emitido “Verbete de Identificação do 

Lote” no SI dos lotes completos até ao momento de emissão. No último dia do mês, é emitida uma 

fatura mensal de medicamentos e a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas comparticipadas 

pelo SNS são enviadas para a Administração Regional de Saúde (ARS). As receitas associadas a 

outros regimes de comparticipação são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias, para 

serem conferidas pelas entidades competentes. Por fim, o valor referente à comparticipação é 

devolvido à farmácia. 

 

5.5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

O consumo de MNSRM associado à ‘tendência’ de automedicação deve-se em parte ao maior grau 

de educação dos utentes, ao acesso facilitado à informação (independentemente da sua qualidade 

científica) e às ações de marketing associadas a este grupo de medicamentos que não são 

permitidas para MSRM. É na dispensa deste tipo de medicamentos que o utente confia o estado da 

sua saúde, única e exclusivamente ao farmacêutico. Embora o uso de MNSRM tenha como alvo o 

tratamento de problemas de saúde menores, não estão livres de contraindicações e reações 

adversas e, por isso, a sua dispensa deve ser acompanhada pelo aconselhamento adequado para 

o seu uso responsável. Durante o aconselhamento, o farmacêutico deve ser ponderado e capaz de 

reconhecer os limites da sua intervenção, encaminhando o utente para o médico, sempre que a 

gravidade da situação relatada o justifique. Os MNSRM têm benefícios que revertem diretamente 

para os indivíduos e para a sociedade: tratam problemas de saúde menores mais rapidamente e de 

forma mais barata, pois evitam a consulta médica e outros encargos e, por outro lado, libertam 

recursos do SNS para doenças mais graves e que necessitam de maior cuidado, por parte dos 

profissionais de saúde.20 Existem situações específicas passíveis de aconselhamento de MNSRM 

ou outros produtos de saúde (Anexo III).20, 21 Existem ainda MNSRM de venda Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF), que apesar de poderem ser vendidos sem receita médica, só se podem 

dispensar em certas situações aconselhadas pelo farmacêutico. A altura do ano em que decorreu o 

meu estágio determinou bastante o tipo de aconselhamento que me foi solicitado, sendo este 

essencialmente relacionado com sintomatologia de estados gripais e constipações. A elevada 

frequência de aparecimento de utentes com estes estados permitiu-me aprender como e o que 

aconselhar ao utente, durante a observação de atendimentos, tendo ficado bastante à vontade com 

estas problemáticas. O aconselhamento deste tipo de medicamentos e produtos de saúde permitiu-

me também aplicar técnicas de ‘cross-selling’. 
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5.6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

A FD apresenta diversos produtos ao dispor dos utentes tais como, produtos de dermocosmética e 

de higiene, medicamentos de uso veterinário, suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos e 

dispositivos médicos, entre outros.   

Durante o atendimento dispensei e aconselhei vários produtos de saúde, sendo os produtos de 

dermocosmética e de higiene, determinados dispositivos médicos (por exemplo, meias de 

compressão) e suplementos alimentares, os mais procurados.  

 

6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS E PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS 

Entende-se por MM “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico”.22 Estes só devem ser produzidos, quando não existe no 

mercado outra especialidade farmacêutica com a mesma dosagem, na forma farmacêutica 

pretendida e, apenas no caso de MM para aplicação cutânea, para a obtenção de uma dose para 

uso pediátrico, ou para doentes que apresentem as condições de administração ou farmacocinética 

alteradas. Assim, a preparação deste tipo de medicamentos não é muito requisitada na FD. A 

produção deve obedecer às Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados. Os MM 

na farmácia possuem um rótulo (Anexo IV) onde é indicado o nome da preparação, quantidade 

preparada, data de preparação, PV, PVP, condições de conservação e instruções especiais de 

utilização. A farmácia deve possuir documentação de suporte para registo das preparações 

efetuadas, nomeadamente, Ficha de Preparação (Anexo V), onde devem constar informações 

como, número de lote, substâncias utilizadas e respetivo lote, modo de preparação, dados do utente 

e do prescritor, controlo da qualidade, PV e condições de conservação especiais, bem como o 

cálculo do respetivo PVP, de acordo com a legislação em vigor. Deve também fazer parte da 

documentação o registo dos movimentos das matérias-primas, boletins analíticos e fichas de 

segurança das matérias-primas existentes em stock.3 O PVP dos MM tem por base o valor dos 

honorários da preparação, o valor das matérias-primas e materiais de embalagem. O seu cálculo 

resulta da aplicação da seguinte fórmula: (Valor dos 

honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescendo o valor do 

IVA à taxa em vigor.23 Relativamente às preparações 

extemporâneas, encontram-se na forma de pó para 

suspensão oral e são preparadas por reconstituição 

com água purificada, no momento da dispensa. 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar 

vários MM, nomeadamente, Solução Alcoólica de 

Ácido Bórico Saturado a 60º (Figura 7) e Solução 

Alcoólica de Minoxidil a 5% (Figura 8), de acordo com 

o Formulário Galénico Português. Para isto, efetuei os 

cálculos necessários à preparação do MM e do seu 

PVP. Procedi ao preenchimento das fichas de 

Figura 8. Solução 

Alcoólica de Ácido 

Bórico Saturado a 60º. 

Figura 7. Solução 

Alcoólica de 

Minoxidil a 5% 
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preparação, rótulo e registo de movimento de matérias-primas.  No que se refere às preparações 

extemporâneas, foi-me solicitada algumas vezes, nomeadamente, reconstituição de antibióticos em 

pó para suspensão oral. Após a preparação, reforcei a importância de agitar bem antes de usar e 

conservar o medicamento no frigorífico, se aplicável.  

 

7. OUTROS SERVIÇOS DA FARMÁCIA DAS DEVESAS 

Além dos serviços de depilação a laser, consultas de nutrição, consultas de podologia e rastreios 

auditivos, realizados por outros profissionais qualificados que se deslocam ao espaço da farmácia 

em dias definidos, a FD disponibiliza à comunidade vários serviços que contribuem para a saúde e 

bem-estar dos seus utentes e promove atividades informativas ou de promoção, de forma a manter 

a proximidade à comunidade. 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos: a FD dispõe equipamentos 

apropriados para a determinação da PA, glicemia capilar, colesterol total e triglicerídeos. A 

medição da pressão arterial (PA) é um serviço prestado diariamente na FD. Após 5 a 10 

minutos de repouso, o utente dirige-se ao gabinete de atendimento personalizado onde é 

utilizado um tensiómetro automático de braço, de forma a obter os valores de PA sistólica, 

PA diastólica e pulsação. No final da medição, o utente é informado acerca dos resultados 

e respetiva interpretação e, caso seja apropriado, de medidas não farmacológicas para o 

controlo deste parâmetro e da importância da adesão à terapêutica. A maior parte dos 

utentes da FD possui um cartão de registo onde se anotam os valores obtidos, permitindo 

um controlo mais rigoroso ao longo do tempo. Em situações mais pontuais é requisitada a 

determinação da glicemia capilar, do colesterol total ou triglicerídeos. Estas medições são 

realizadas recorrendo a um fotómetro CR3000®, sendo que os dois primeiros testes podem 

ser realizados em conjunto. Para este procedimento o utente deve estar em jejum. Realiza-

se a limpeza com álcool a 70% e, após secagem, punção do dedo com uma lanceta, com 

vista à recolha de uma amostra de sangue capilar para um tubo capilar. De seguida, coloca-

se o capilar numa cuvete própria de cada teste, agitando lentamente para evitar a formação 

de espuma, e procede-se à leitura do “branco”. Por último, depois de adicionar 2 gotas de 

reagente específico do teste e agitar novamente para promover a reação, coloca-se a 

cuvete no aparelho e aguarda-se pela leitura. Em alternativa, a determinação da glicemia 

pode ser realizada em aparelhos portáteis (por exemplo, FreeStyle Precision®).  

A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos foi uma tarefa que realizei 

diariamente, sendo a determinação da PA a mais frequente. Perante os resultados obtidos, 

procurei reunir informações relevantes sobre o utente (tais como, história clínica, hábitos de 

vida e medicação) de forma a realizar o melhor aconselhamento possível e a selecionar as 

medidas não farmacológicas mais adequadas ao utente. 

 Administração de Injetáveis: os colaboradores da FD apresentam as qualificações 

necessárias para a administração de injetáveis. Os utentes recorrem bastante à farmácia 

para a prestação deste serviço, incluindo vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação. 
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 Preparação individualizada de Medicação: na FD é prestado o serviço de dispensa semanal 

de medicação para duas utentes. Tendo por base a medicação habitual do utente, os 

medicamentos são separados por dia de semana em divisões “Jejum”, “Pequeno-Almoço”, 

“Almoço” e “Jantar”. 

 Recolha de Medicamentos – VALORMED: a FD dispõe de um contentor permanente da 

VALORMED à entrada da farmácia assegurando a recolha de restos de medicamentos fora 

de uso, fora de validade e de resíduos de embalagens que constituem um perigo para a 

saúde pública e o meio ambiente, caso sejam tratados como outro resíduo urbano. Quando 

o contentor está completamente cheio, é fechado e recolhido pelas empresas de 

distribuição. Durante o meu estágio procedi à troca e fecho do contentor e respetivo débito 

no SI. Esta revelou-se uma tarefa quase diária o que significa que os utentes da FD 

reconhecem cada vez mais a importância da correta eliminação dos medicamentos. 

 Formação complementar: com o avanço científico e o rápido aparecimento de novos 

produtos, o farmacêutico deve-se manter atualizado e desenvolver continuamente as suas 

competências técnico-científicas. Durante o período de estágio tive a oportunidade de 

assistir a várias formações (Tabela 3) (Anexos VI-XIV). 

 

Tabela 3. Descrição das formações realizadas durante o estágio. 

Nome da Formação Organização Data (duração) Local 

Tantumgrip® e 

Magnesium-OK® 
Angelini® 

09/10/18 

(30 minutos) 
Farmácia das Devesas 

Spidifen® Zambon® 
09/10/18 

(20 minutos) 
Farmácia das Devesas 

Envelhecimento Saudável PharmaNord® 
10/10/18 

(180 minutos) 

Hotel Holiday Inn, Vila Nova 

de Gaia 

Tantum Verde® Angelini® 
19/10/18 

(15 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Barral Creme Gordo 

Original® 
Angelini® 

19/10/18 

(8 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Como atrair mais utentes 

com o Google 
Angelini® 

19/10/18 

(7 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Diabetes Gestacional Angelini® 
19/10/18 

(16 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Bioactivo Vitamina D® e 

Glucosamina Duplo® 
PharmaNord® 

22/10/18 

(20 minutos) 
Farmácia das Devesas 

Infeções Urinárias Angelini® 
25/10/18 

(50 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Linha Age Protect Uriage® 
30/10/18 

(30 minutos) 
Farmácia das Devesas 

Cancro da Mama - 3 

Visões 
Angelini® 

02/02/19 

(35 minutos) 

Plataforma online 

EMFORMA com Angelini 

Produtos Papillon® Papillon® 
13/02/19 

(60 minutos) 
Farmácia das Devesas 

Farmacovigilância 
Unidade de 

Farmacovigilância do Porto 

18/02/19  

(150 minutos) 

Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto 

Produtos Uriage® Uriage® 
28/02/19  

(210 minutos) 
Hotel Mercure Porto Gaia 
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8. AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA DAS DEVESAS 

A FD mantém-se atenta e empenhada em dar resposta às necessidades dos seus utentes, bem 

como em criar hábitos de vida saudável. Assim, a FD assume uma postura ativa e dinâmica, na 

educação para a saúde e bem-estar. 

No início do mês de setembro de 2018, chegaram à FD duas alunas tailandesas ao abrigo do 

programa de intercâmbio internacional com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

para realizar um estágio curricular. Durante a sua passagem tive a oportunidade de lhes transmitir 

alguns conhecimentos sobre o funcionamento da FC em Portugal e auxiliar na realização de um 

vídeo sobre a Vacina da Gripe em português para ser transmitido na TV da FD.  

No dia 16 de outubro foi realizado um Rastreio de Dermocosmética, em que os utentes tiveram a 

possibilidade de conhecer a sua pele e aprender como cuidar dela. No dia 30 do mesmo mês, foi 

realizado um Rastreio de Saúde, onde se procedeu a determinações de IMC, perímetro abdominal, 

PA e glicemia capilar aos utentes da FD. A organização e desenvolvimento de ambos os rastreios 

ficou sob a minha responsabilidade e de outra colega estagiária.  

Já no dia 14 de novembro, em comemoração do Dia Mundial da Diabetes, foi realizado um Rastreio 

de Glicemia gratuito. No dia 18 de dezembro, teve lugar na FD, o “Dia do Saco”, em que os utentes 

traziam para a farmácia toda a sua medicação, de modo a esclarecer o processo de uso dos 

medicamentos. Durante o mês de dezembro e janeiro, a FD promoveu uma campanha da 

Associação Animais da Quinta que visava a sensibilização para o abandono animal e pedidos de 

apoio (adoção, apadrinhamento ou doação de medicamentos). No dia 16 de janeiro, a BebéVida 

levou à FD o “Open Day Eco Baby 4D”, oferecendo às futuras mamãs a possibilidade de conhecer 

os seus bebés através de uma ecografia emocional 4D, durante 5 minutos. A FD participou em mais 

uma edição da Campanha de Reciclagem de Radiografias da Assistência Médica Internacional que 

teve início a 25 de janeiro e se prolongou até 17 de fevereiro. Durante o mês de fevereiro e março, 

foi publicado semanalmente um episódio da série “Medicamentos Genéricos”, uma iniciativa do 

grupo Teva, no facebook da FD. Numa visita à farmácia da Delegada do grupo Teva esta incentivou-

me à publicação destes episódios no Facebook da FD, de forma a educar os utentes para esta 

temática. 

Num contexto de aumento de proximidade com os seus utentes e partilha de informação, a FD utiliza 

as redes sociais e o seu espaço físico para promover os seus produtos e campanhas de desconto. 

Durante o meu estágio, foi-me solicitada, várias vezes, a realização de materiais promocionais 

(Anexo XV). De forma a dinamizar a sua presença online, a FD publicita mensalmente a 

comemoração de “Dias Mundiais” no seu Facebook. Fui responsável por esta iniciativa durante a 

minha permanência na FD (Anexo XVI-XXIX).  
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1. A VACINA DA GRIPE 

 

1.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A atividade gripal em Portugal é mais intensa entre novembro e março, período no qual decorreu o 

meu estágio. A FD dispensa e administra anualmente centenas de vacinas da gripe aos seus 

utentes. Posto isto, achei pertinente uma intervenção na comunidade no âmbito desta temática.  

Após algumas conversas com utentes da farmácia e profissionais de saúde e, tendo em conta o 

crescente movimento de indivíduos que desacreditam na vacinação, reconheci ser importante 

avaliar as crenças e conhecimento da população nesta temática e, paralelamente, promover o 

conhecimento e proceder ao esclarecimento de algumas conceções erradas relativas ao vírus da 

gripe e à vacina da gripe.  

 

1.2. O VÍRUS DA GRIPE 

A gripe é uma doença respiratória contagiosa causada pelo vírus Influenza. Este é um vírus que 

evolui rapidamente e, por isso, é caraterizado por uma enorme variabilidade. Existem quatro tipos 

de vírus Influenza, A, B, C e D, sendo que, apenas os tipos A e B são relevantes a nível de saúde 

pública. Os vírus Influenza A são ainda subdivididos de acordo com duas proteínas que apresentam 

na sua superfície, Hemaglutinina (H) e Neuraminidase (N), sendo que existem 18 tipos diferentes 

de Hemaglutinina e 11 de Neuraminidase.24  

O vírus Influenza pode dar origem a epidemias sazonais ou pandemias. As primeiras devem-se às 

pequenas mudanças na superfície do vírus e dizem respeito às estirpes circulantes. Atualmente, os 

vírus da gripe circulantes são os subtipos A (H1N1), A (H3N2), B/Yamagata e B/Victoria. Há risco 

de pandemia quando surgem modificações mais marcadas, para as quais a população não possui 

imunidade, de um vírus capaz de ser transmitido eficazmente de pessoa a pessoa. Apenas são 

conhecidas pandemias por vírus Influenza subtipo A, nomeadamente, as que ocorreram em 1918, 

1957, 1968 e 2009.25, 26 

 

Dados da OMS demonstram que na época de 2017-2018, em Portugal, o subtipo de vírus Influenza 

responsável pelo maior número de casos de gripe sazonal foi o B (Figura 9). Pelo contrário, até à 

semana 8 da presente época (2018-2019) em Portugal, dados provenientes da mesma fonte 

revelam que o subtipo mais prevalente é o A (Figura 10).27 
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Figura 9. Dados da OMS relativos à deteção de vírus por subtipo, na época 2017-2018, em 

Portugal.27 

 

 

Figura 10. Dados da OMS relativos à deteção de vírus por subtipo, até à semana 8 da época 2018-

2019, em Portugal.27 

 

O principal mecanismo de transmissão do vírus da gripe é através de partículas de saliva de uma 

pessoa infetada, expelidas sobretudo através da tosse e dos espirros. A transmissão pode ocorrer 

também por contacto direto com partes do corpo ou superfícies contaminadas (por exemplo, através 

das mãos). O período de incubação é, geralmente, de dois dias, mas pode variar entre um e cinco 

dias. O período de contágio começa um a dois dias antes do início dos sintomas e vai até sete dias 

depois, sendo que nas crianças, este período, pode ser ainda maior.28,29 

As consequências fisiopatológicas do vírus da gripe variam de suave a severas, podendo mesmo 

culminar em morte. Geralmente, a doença manifesta-se por início súbito de mal-estar generalizado, 

fadiga, febre, dores musculares e articulares, dores de cabeça e tosse seca, podendo contemplar 

sintomatologia gastrointestinal (por exemplo, diarreia). É importante referir que apesar de gripe e 

constipação se manifestarem com sintomatologia sobreponível, possuem diferente etiologia. Ainda 

assim, é possível diferenciá-las pelas manifestações clínicas, nomeadamente, o aparecimento de 

sintomas é gradual no caso da constipação e súbito no caso da gripe e os sinais da constipação são 
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limitados às vias respiratórias superiores (por exemplo, nariz entupido e espirros) e raramente ocorre 

febre alta ou dores no corpo.29,30 

Qualquer individuo é suscetível à infeção pelo vírus Influenza e, geralmente, a progressão clínica é 

moderada, não são necessários cuidados médicos ou terapia antiviral e a recuperação demora 

menos de duas semanas. Porém, existem grupos de indivíduos suscetíveis de desenvolver 

complicações severas que podem resultar em hospitalização e, por vezes, em morte. São 

considerados grupos de risco crianças com idade inferior a 5 anos, adultos com idade igual ou 

superior a 65 anos, grávidas, residentes em lares e outras instituições de cuidados a longo prazo e 

indivíduos com determinadas condições (por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, 

diabetes, comprometimento hepático ou renal, doença oncológica, imunodeficiência, entre outras). 

Alguns exemplos de complicações são pneumonia, bronquite e exacerbação de outras condições 

clínicas (por exemplo, aumento de episódios de crise asmática).31   

 

Um estudo recente que, através da utilização da métrica ‘anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade’ (DALYs), analisou o impacto de várias doenças infeciosas (tais como, gripe, 

tuberculose, sarampo e rubéola) na saúde da população, na Europa, entre 2009 e 2013, coloca a 

gripe no topo da lista de doenças mais impactantes, com 30% do impacto total (Anexo XXX).32 

Dado o elevado impacto da gripe na saúde pública, estratégias de prevenção e mitigação são 

consideradas prioritárias no campo das doenças infeciosas em todo o mundo.33 A vacinação é 

considerada a forma mais efetiva de prevenção e proteção em relação a potenciais complicações 

sérias.25, 29, 33, 34 Ainda assim, ações pessoais preventivas diárias podem ter um grande impacto na 

melhoria da saúde pública, tais como, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, boa higiene 

respiratória (por exemplo, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel ou 

antebraço, usar lenços de papel de utilização única), evitar contacto próximo com indivíduos doentes 

ou com sintomas de gripe.25,29 

 

Em casos de doença suave a moderada, principalmente em indivíduos imunocompetentes, 

geralmente o tratamento é sintomático (por exemplo, fármacos analgésicos, antipiréticos e 

medicamentos antigripais) associados a algumas medidas para acelerar a resolução da doença, tais 

como, monitorizar a temperatura corporal, beber muitos líquidos, ficar em casa em repouso e não 

se agasalhar demasiado. Quando se trata de doença severa ou de indivíduos pertencentes a grupos 

de risco pode ser necessária a utilização de terapia antiviral para prevenir o aparecimento de 

complicações sérias e diminuir a duração e intensidade da infeção.29 

 

1.3. VACINAÇÃO 

Como referido anteriormente, a vacinação é considerada a melhor forma de prevenção.25, 29, 33, 34 O 

mecanismo de ação da vacina da gripe passa pela estimulação da produção de anticorpos que 

fornecem proteção a infeções por estirpes de vírus selecionadas para a vacina. Como a vacina da 

gripe comumente utilizada não contém na sua composição vírus vivos, mas sim, vírus inativos, não 

podem provocar infeção. Podem, no entanto, surgir efeitos secundários à administração, 
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semelhantes à sintomatologia da gripe, oriundos da ação do sistema imunitário contra um agente 

estranho.35,36  

 

As vacinas tradicionais, denominadas vacinas trivalentes, têm como objetivo proteger em relação 

ao vírus subtipo A (H1N1), subtipo A (H3N2) e um vírus subtipo B. Existem também vacinas 

tetravalentes que protegem em relação a todos os vírus das vacinas trivalentes, mas também, a um 

vírus adicional subtipo B.37  

As recomendações das estirpes a incluir nas vacinas anuais têm por base sistemas de vigilância 

contínuos e previsões dos vírus circulantes. Se a vacina possui uma boa correspondência com os 

vírus circulantes é capaz de reduzir o risco de doença em 60%. Quando isto não acontece, o risco 

diminui apenas 20% a 30% na população.38,39 Assim sendo, após vacinação ainda é possível ter 

gripe por outras estirpes para as quais a vacina não confere proteção.35,36 

Dada a constante mudança das caraterísticas do vírus da gripe, a cada ano surge uma nova vacina 

de acordo com as recomendações. Assim, a vacinação é eficaz apenas durante um ano já que a 

vacina anterior não confere proteção adequada.35 

Geralmente, as vacinas comumente utilizadas tendem a funcionar a melhor contra vírus subtipo B 

e subtipo A(H1N1)pdm09 e do que contra subtipo A (H3N2). Estimativas preliminares da eficácia 

das vacinas relativas à época 2018/2019 sugerem que as vacinas são eficazes e, por isso, a 

corroboram o uso das mesmas.39,40 

 

A época de vacinação contra a gripe 2018/2019 em Portugal teve início a 15 de outubro de 2018, 

duas semanas mais tarde do que o habitual com o objetivo de garantir uma melhor e maior proteção 

durante o período de epidemia de gripe que, em Portugal, tem início habitualmente na segunda 

quinzena de dezembro.41 A composição das vacina trivalente, de acordo com recomendação da 

OMS para o Hemisfério Norte, inclui uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a 

A/Michigan/45/2015, uma estirpe viral A(H3N2)pdm09 idêntica a A/Singapore/INFIMH-16-

0019/2016 e uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/Colorado/06/2017. A vacina 

tetravalente inclui uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013 

adicional.42 

 

O SNS disponibilizou 1,4 milhões de doses de vacinas para administrar gratuitamente.41 

Tal como descrito na Norma nº.018/2018, de outubro de 2018, “A vacina contra a gripe é fortemente 

recomendada e gratuita, no Serviço Nacional de Saúde, para: 

 Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos 

 Pessoas, com mais de 6 meses de idade, nos seguintes contextos: 

• Residentes em instituições, incluindo Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, 

Lares de Apoio, Lares Residenciais e Centros de Acolhimento Temporário 

• Doentes integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

• Pessoas apoiadas no domicílio pelos Serviços de Apoio Domiciliário com acordo de 

cooperação com a Segurança Social ou Misericórdias Portuguesas 
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• Doentes apoiados no domicílio pelas equipas de enfermagem das unidades funcionais 

prestadoras de cuidados de saúde ou com apoio domiciliário dos hospitais 

• Doentes internados em unidades de saúde de ACES ou em hospitais do SNS que 

apresentem patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacina (Anexo, 

Quadro II). Os doentes poderão ser vacinados durante o internamento ou à data da alta; 

• Estabelecimentos prisionais: Guardas prisionais e reclusos 

 Pessoas, com mais de 6 meses de idade, com as seguintes patologias crónicas ou 

condições: 

• Diabetes Mellitus 

• Terapêutica de substituição renal crónica (diálise) 

• Trissomia 21 

• A aguardar transplante de células precursoras hematopoiéticas ou de órgãos sólidos 

• Submetidas a transplante de células precursoras hematopoiéticas ou de órgãos sólidos  

• Sob quimioterapia  

• Fibrose quística 

• Défice de alfa-1 antitripsina sob terapêutica de substituição 

• Patologia do interstício pulmonar sob terapêutica imunossupressora 

• Doença crónica com comprometimento da função respiratória, da eliminação de secreções 

ou com risco aumentado de aspiração de secreções 

• Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

 Profissionais de saúde do SNS com recomendação para vacinação (Anexo. Quadro I. 3). 

 Bombeiros, com recomendação para serem vacinados (Anexo, Quadro I. 3)”.42 

Para as pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita, a vacina trivalente contra a gripe é 

dispensada nas FC através de prescrição médica e com comparticipação de 37%. Para além dos 

grupos acima descritos, esta é aconselhada para pessoas com idade entre os 60 e 64 anos e a 

grávidas.42 

 

1.4. METODOLOGIA 

Realização de um inquérito presencial aos utentes e funcionários da FD (Anexo XXXI), durante os 

meses de setembro e outubro, contendo duas partes: a primeira, com questões direcionadas a 

caraterização da amostra, nomeadamente, género, faixa etária, hábitos de vacinação e inclusão ou 

não em grupos de risco; a segunda, um questionário para avaliação do conhecimento sobre a 

temática da gripe. Os grupos de risco foram selecionados de acordo com a Norma nº.018/2018, de 

outubro de 2018 da Direção-Geral da Saúde41, adaptados à realidade da FC. As questões utilizadas 

na avaliação de conhecimento foram selecionadas após pesquisa bibliográfica de inquéritos com o 

mesmo objetivo43-46 e potenciais conceções erradas descritas em fontes fidedignas36,47. 

Elaboração e entrega de um documento informativo (Anexo XXXII-XXXIII) aos utentes da FD com 

informação sucinta e simples sobre o vírus da gripe e vacina da gripe e com a informação necessária 

para responder a todas as questões efetuadas na avaliação do conhecimento. 
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1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1.5.1. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Os dados referentes ao inquérito realizado a 90 utentes e funcionários da FD estão disponíveis para 

consulta no Anexo XXXIV. A amostra é composta essencialmente por indivíduos do género feminino 

(Figura 11), aproximadamente 70%, com idades compreendidas entre os 21 e os 85 anos. A 

distribuição da amostra pelas diferentes faixas etárias está representada na Figura 12.  

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição dos indivíduos pelas diferentes faixas etárias na amostra de 90 indivíduos 

do inquérito “A Vacina da Gripe”. 

 

No que diz respeito às caraterísticas da população em termos de risco, 43,3% dos indivíduos não 

assinalam nenhum grupo de risco, 33,3% pertencem a um grupo de risco, 22,2% a dois grupos de 

risco e apenas um indivíduo pertence a três grupos de risco (Tabela 4), nomeadamente, ‘Diabetes 

tipo 1 ou tipo 2’, ‘Residente/ internado em instituições’ e ‘Idade igual ou superior a 65 anos’. O grupo 

de risco mais evidenciado na amostra é ‘Idade igual ou superior a 65 anos’, tendo sido assinalado 

25 vezes. Seguem-se os grupos ‘Diabetes tipo 1 ou tipo 2’, ‘Doença crónica com comprometimento 

da função respiratória’ e ‘Profissionais de saúde’, sendo que estes foram assinalados 15, 14 e 13 

vezes, respetivamente (Tabela 5). 

Figura 11. Proporção de indivíduos por género na 

amostra de 90 indivíduos do inquérito “A Vacina da Gripe”. 
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Tabela 4. Número de grupos de risco a que os indivíduos pertencem. 

Número de grupos de risco 
a que os indivíduos 

pertencem: 

0 1 2 3 Total 

Número de indivíduos 39 30 20 1 90 

Percentagem 43,3% 33,3% 22,2% 1,1% 100,0% 

 

Tabela 5. Número de indivíduos pertencentes a cada grupo de risco. 

Grupos de Risco 
Número 

de 
indivíduos 

Diabetes tipo 1 ou tipo 2 15 

Doença crónica com comprometimento da função 
respiratória 

14 

Residente/ internado em instituições 2 

Sob quimioterapia 1 

Profissionais de saúde 13 

Outros cuidadores de saúde 3 

Idade igual ou superior a 65 anos 25 

 

Relativamente às taxas de vacinação em indivíduos não pertencentes a nenhum grupo de risco 

(Tabela 6), 12,8% tomaram a vacina da presente época e 59% nunca tomaram. Entre os indivíduos 

para os quais a vacinação assume um papel fundamental, ou seja, aqueles que se incluem em pelo 

menos um grupo de risco (Tabela 7), apenas 58,8% tomou a vacina da gripe 2018, um valor 

consideravelmente baixo tendo em conta as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Ainda 

referente à taxa de vacinação de indivíduos pertencentes a este grupo, 23,5% referem nunca terem 

tomado a vacina da gripe, podendo estar isto associado a falta de informação ou falta de 

acompanhamento médico, e 17,6% já tomaram a vacina em anos anteriores, mas alegam que não 

o vão fazer na época 2018/2019, sendo possíveis explicações para este fenómeno os efeitos 

adversos sentidos em tomas anteriores, a descrença na eficácia da vacinação ou a conceção errada 

de que esta pode induzir gripe. 

É de referir que nenhum dos indivíduos, tanto pertencentes a grupos de risco como não 

pertencentes, alegou tomar pela primeira vez a vacina da gripe na época 2018/2019. Este fenómeno 

pode ser explicado pelo reduzido número da amostra ou pela reduzida atividade gripal na altura em 

que o inquérito foi realizado, nos meses de setembro e outubro. 
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Tabela 6. Taxas de vacinação para indivíduos não pertencentes a grupos de risco. 

Não pertence a grupos de risco: 

Tomou / vai tomar a Vacina da 
Gripe 2018? 

Sim Não 

Já alguma vez tomou a vacina da 
gripe? 

Sim 12,8% 28,2% 

Não 0,0% 59,0% 

 

Tabela 7. Taxas de vacinação para indivíduos pertencentes a grupos de risco. 

Pertence a grupos de risco 

Tomou / vai tomar a Vacina da 
Gripe 2018? 

Sim Não 

Já alguma vez tomou a vacina da 
gripe? 

Sim 58,8% 17,6% 

Não 0,0% 23,5% 

 

 

1.5.2. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

No que se refere ao panorama geral da avaliação de conhecimento (Tabela 8) este foi positivo, uma 

vez que nenhum indivíduo errou todas as questões, a maior parte da população (96,7%) acertou 4 

ou mais questões e 23,3% respondeu acertadamente a todo o questionário. 

 

Tabela 8. Panorama geral da avaliação de conhecimento. 

 

As taxas de respostas corretas, de incorretas e de ‘Não Sabe’ variam de questão para questão no 

questionário (Figura 13).  

As três primeiras questões, ‘A gripe é causada por um vírus?’, ‘Gripe e constipação são a mesma 

coisa?’ e ‘A gripe pode ser transmitida pessoa a pessoa’, apresentaram taxas de resposta correta 

bastante altas, nomeadamente, 93%, 92% e 94%, respetivamente. Com isso, pode depreender-se 

que, de um modo geral, os indivíduos possuem um bom conhecimento em relação à etiologia, 

Número de respostas 
corretas 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Número de indivíduos 0 1 2 23 22 21 21 90 

Percentagem de 
indivíduos 

0% 1,1% 2,2% 25,6% 24,4% 23,3% 23,3% 100% 
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sintomatologia e modo de transmissão da doença. Contudo, um questionário com resposta aberta 

ou escolha múltipla poderia resultar em taxas de resposta correta inferiores.   

As restantes questões, relacionadas com a vacinação, tiveram taxas de resposta correta inferiores 

às questões previamente indicadas, relacionadas com a gripe, propriamente dita. De entre estas, a 

questão ‘A vacina da gripe pode induzir gripe?’ foi a única com taxa de resposta errada superior à 

taxa de resposta correta (48% e 38%, respetivamente) com uma taxa de ‘Não Sabe’ relevante (14%). 

A questão ‘A vacina da gripe é apenas eficaz durante um ano?’ foi a que causou mais dúvidas no 

inquérito, tendo uma taxa de ‘Não Sabe’ de 20%. 

 

Figura 13. Taxas de resposta correta, errada e ‘Não Sabe’ por pergunta. 

 

Como se pode verificar na Tabela 9, a percentagem de respostas corretas referentes à vacinação, 

no caso de indivíduos pertencentes a grupos de risco, é sempre superior quando comparada com 

indivíduos não pertencentes a grupos de risco. Tal pode ser um sinal de sucesso das políticas de 

sensibilização para a vacinação e, consequentemente, da transmissão de informação sobre esta 

temática direcionada a indivíduos para quem a prevenção assume um papel essencial. 

 

Tabela 9. Comparação da percentagem de respostas corretas, referentes à vacinação entre 

indivíduos pertencentes e não pertencentes a grupos de risco. 

Percentagem de respostas 
corretas referentes à 

vacinação 

Indivíduos não 
pertencentes a 
grupos de risco 

Número 
da 

amostra 

Indivíduos 
pertencentes a 
grupos de risco 

Número 
da 

amostra 

A vacina é a melhor forma de 
prevenção da gripe? 

22% 

39 

49% 

51 

A vacina da gripe pode induzir 
gripe? 

14% 23% 

A vacina da gripe é apenas eficaz 
durante um ano? 

27% 43% 

Após vacinação é impossível ter 
gripe nesse ano? 

37% 41% 
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1.6. CONCLUSÕES 

A gripe é uma doença que origina preocupação contínua, dado o seu potencial impacto na saúde 

pública mundial. A prevenção assume um papel fundamental na diminuição desse mesmo impacto. 

O farmacêutico, estando numa posição privilegiada de atuação na melhoria da saúde pública, deve, 

em conjunto com organismos de promoção de saúde e outros profissionais de saúde, proceder à 

educação da população para esta temática e promover a vacinação, principalmente em indivíduos 

pertencentes a grupos de risco. 

O presente projeto, associado a este dever, permitiu, ao mesmo tempo, avaliar quais as conceções 

erradas ou falhas de conhecimento da população e atuar na sua resolução. O inquérito presencial 

permitiu assim um ensino de proximidade, uma maior adesão do utente ao conhecimento e uma 

melhor interiorização dos tópicos essenciais.  

A escolha da população-alvo do inquérito, nomeadamente, utentes e funcionários da FD, traduziu-

se num reduzido número da amostra, o que pode constituir uma limitação do estudo. Coloquei a 

hipótese de dispor o inquérito online e partilhar com os estudantes da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. No entanto, após alguma deliberação, considerei mais indicado não o fazer, 

pois iria estar a introduzir dados na amostra referentes a uma população mais qualificada na área 

para a qual os utentes estavam a ser ‘avaliados’. A escolha e formulação das questões revelou-se 

adequada à exceção da última que é colocada na negativa: ‘Após vacinação é impossível ter gripe 

nesse ano?’. 

Os pontos fortes do inquérito resultam da sua simplicidade e reduzido tamanho, permitindo captar 

a atenção dos utentes e avaliar as suas noções gerais sobre a temática sem ser muito maçador. A 

sua simplicidade pode constituir também uma limitação, pois não permite avaliar 

pormenorizadamente o nível de conhecimento da população em relação à temática. A título de 

exemplo, a prestação geral provavelmente seria menos positiva se a questão “A gripe é causada 

por um vírus?” fosse substituída por “A gripe é causada pelo quê?”.  

É de salientar que dos indivíduos pertencentes a pelo menos um grupo de risco, 23,5% nunca foram 

vacinados, podendo estar na origem desta situação a falta de informação ou acompanhamento 

médico. Ainda relativamente a este grupo, 17,6% já tomaram a vacina anteriormente, mas não o 

fizeram na presente época, podendo haver a necessidade de elucidar a população para a eficácia 

e vantagens da vacinação e de eliminar algumas conceções erradas. No que se refere à avaliação 

do conhecimento, esta superou as minhas expetativas já que, para todas as questões, à exceção 

da ‘A vacina da gripe pode induzir gripe?’, as taxas de resposta correta foram iguais ou superiores 

a 70%. A conceção errada de que a vacina da gripe é capaz de induzir a gripe está altamente 

evidenciada neste estudo e, por isso, seria um bom ponto de partida desmistificar este facto, de 

forma a melhorar a adesão à vacinação, principalmente junto dos indivíduos mais idosos e menos 

letrados que, geralmente, podem ser mais suscetíveis a preconceitos. 
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2. RASTREIO DE SAÚDE: RISCO CARDIOVASCULAR 

 

2.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

As doenças cardiovasculares (DCV) e o risco cardiovascular são, infelizmente, temas bastante 

comuns numa farmácia. Na FD diariamente são dispensados medicamentos anti-hipertensores, 

antidislipidémicos e antidiabéticos, são efetuadas determinações da PA e são dados conselhos aos 

utentes sobre a adoção de hábitos de vida saudáveis. Ainda assim, é possível perceber que muitos 

utentes não compreendem o risco de certos hábitos e de manter certas patologias descontroladas 

(por exemplo, hipertensão e diabetes). Assim, surgiu a ideia de realizar um Rastreio de Saúde 

gratuito com o objetivo de proporcionar aos utentes a avaliação de alguns parâmetros de risco 

cardiovascular, de motivar a monitorização deste tipo de indicadores, de elevar a importância da 

adesão à terapêutica e de educar os utentes a adotarem hábitos de vida saudáveis, focando o 

exercício físico e a alimentação.  

 

2.2. DOENÇAS CARDIOVASCULARES E FATORES DE RISCO 

As DCV são um grupo de patologias que afetam o sistema circulatório, nomeadamente, o coração 

e os vasos sanguíneos e que incluem a doença coronária, a doença cerebrovascular, entre outras. 

A maioria destas patologias são provocadas por aterosclerose, isto é, pelo depósito de placas de 

gordura no interior das artérias que dificultam a circulação sanguínea e a irrigação dos órgãos.48 As 

DCV constituem a principal causa de morte no mundo, representando 31% de todas as mortes.49 

O controlo de fatores de risco (FR) é a melhor forma de prevenção de DCV. Estes podem ser FR 

não modificáveis (por exemplo, história familiar, idade, sexo e etnia) e modificáveis (por exemplo, 

hipertensão arterial (HTA), diabetes, hipercolesterolemia, obesidade, hábito de fumar e 

sedentarismo). Apenas os FR modificáveis podem ser controlados.48, 50 

 

2.2.1. HIPERTENSÃO 

A PA é a pressão que o sangue exerce sobre as artérias durante a circulação. A PA sistólica diz 

respeito ao momento em que o coração contrai, enviando o sangue para todo o corpo e a PA 

diastólica ocorre quando o coração relaxa para se voltar a encher de sangue. A HTA ocorre quando 

esta pressão se encontra em níveis elevados de forma crónica. Um indivíduo possui HTA, quando 

apresenta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, um ou ambos os valores de PA (sistólica ou 

diastólica) iguais ou superiores a 140/90mmHg, determinados por um profissional treinado e 

utilizando um aparelho calibrado e validado. A HTA define-se por graus, de acordo com os valores 

de PA, sendo que esta classificação é importante para definir a gravidade da doença e orientar a 

abordagem terapêutica (Tabela 10).51 A HTA afeta cerca de 36% da população adulta portuguesa.52 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia refere que, dos indivíduos com HTA em Portugal, apenas 

50% sabe que sofre da patologia, 25% está medicado e 11% tem a PA efetivamente controlada.53 

Entre os FR apontados para HTA está a alimentação incorreta, com destaque para o consumo 

excessivo de sal, que, entre os portugueses, é quase o dobro do recomendado pela OMS.52 
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Tabela 10. Graus de classificação de PA tendo em conta PA sistólica e diastólica. Adaptado de 51 

 

2.2.2. OBESIDADE 

O excesso de peso e obesidade são definidos como uma anormal ou excessiva acumulação de 

gordura que apresenta um risco para a saúde. O IMC, relação entre o peso (em quilogramas) e a 

altura ao quadrado (em metros), de um indivíduo é um indicador bruto deste tipo de condição. Para 

valores de IMC superiores a 25 e superiores a 30 o indivíduo é considerado como tendo excesso de 

peso e obesidade, respetivamente (Tabela 11).54 Contudo, esta métrica contém limitações, tais 

como, não ter em consideração a idade, género ou composição corporal. É de referir que dois 

indivíduos com igual IMC podem possuir gordura abdominal substancialmente diferente e, por isso, 

é importante adicionar outros indicadores à avaliação, como o perímetro abdominal (Tabela 12).55 

A obesidade e o excesso de peso já são considerados uma grande epidemia do século XXI.54 Em 

Portugal, 5,9 milhões de portugueses têm excesso de peso (57%) e 8 em cada 10 idosos 

apresentam esta condição.56 

A obesidade e o excesso de peso são considerados principais FR para algumas doenças crónicas 

como a diabetes, as DCV e o cancro.54 Por outro lado, os principais FR associados à obesidade são 

a falta de exercício físico e sedentarismo, e a alimentação desequilibrada, caraterizada pela ingestão 

excessiva de calorias, em grande parte provenientes de açúcar e gordura.48,56 

 

Tabela 11. Possíveis valores de IMC e sua classificação. Adaptado de 54 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Classificação do risco associado à obesidade, tendo em conta o perímetro abdominal no 

homem e na mulher. Adaptado de 55 

 

Classificação PA Sistólica (mmHg)  PA Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 e < 80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

HTA I 140-159 e/ou 90-99 

HTA II 160-179 e/ou 100-109 

HTA III ≥ 180 e/ou ≥ 110 

HTA Sistólica Isolada ≥ 140 e < 90 

Classificação IMC (kg/m2) 

Baixo Peso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,99 

Excesso de Peso 25 –29,99 

Obesidade ≥ 30 

Risco associado à obesidade 
Perímetro Abdominal (cm) 

Homem 

Perímetro Abdominal (cm) 

Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito aumentado ≥ 102 ≥ 88 
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2.2.3. DIABETES 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica causada por uma deficiência ou ineficiência, herdada ou 

adquirida, de produção de insulina pelo pâncreas. Isto resulta num aumento da concentração de 

glucose no sangue (hiperglicemia) que pode originar danos, particularmente nos vasos sanguíneos 

e nervos.57 Existem três tipos principais de diabetes: 

 Diabetes Mellitus tipo 1: também designada por diabetes insulino-dependente, que surge 

em idades mais jovens e se carateriza pela incapacidade de as células β do pâncreas 

produzirem insulina, resultante da destruição autoimune destas células. A sua etiologia não 

está diretamente relacionada com hábitos de vida ou de alimentação errados, ao contrário 

do que acontece com a Diabetes Mellitus tipo 2.58  

 Diabetes Mellitus tipo 2: é o tipo mais comum de diabetes e consiste num défice de insulina 

e resistência à insulina, isto é, são necessárias maiores quantidades de insulina para 

metabolizar a mesma quantidade de glucose no sangue. Embora tenha uma forte 

componente hereditária, este tipo de diabetes pode ser prevenido, controlando os FR 

modificáveis, tais como, obesidade e sedentarismo.59 

 Diabetes Gestacional: tipo de diabetes que ocorre durante a gravidez em grávidas que não 

tinham a condição antes da gravidez. Geralmente a condição desaparece no final da 

gravidez, no entanto, quase metade das grávidas poderão evoluir desta condição para 

Diabetes Mellitus tipo 2 se não forem tomadas medidas de prevenção.60  

A persistência de hiperglicemia, mesmo quando não há sintomatologia, resulta em lesão dos 

tecidos. As principais complicações são neuropatia e amputação, retinopatia, nefropatia e DCV.57 

Segunda o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes para o ano 2015, a prevalência 

estimada da diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 

anos foi de 13,3%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário tem Diabetes, sendo 

que apenas 56% destes indivíduos são diagnosticados. Adicionalmente, estima-se que mais de um 

quarto das pessoas entre os 60-79 anos tem diabetes.61 

O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indicou Portugal 

como o país da Europa com a maior taxa de prevalência da doença. O seu tratamento e o das suas 

complicações representam cerca de 10% da despesa em saúde, o que corresponde a cerca de 1% 

do Produto Interno Bruto nacional.62 

Os critérios, em termos de níveis de glucose no sangue, para o diagnóstico da diabetes estão 

descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Classificação, segundo os valores de glicemia, para situação de jejum e pós-prandial (2 

horas). Adaptado de 63 

 

Situação de Medição 
Hipoglicemia 

(mg/dL) 

Normal 
(mg/dL) 

Pré-Diabetes 
(mg/dL) 

Diabetes 
(mg/dL) 

Jejum < 70 70 - 99 100 - 125 ≥ 126 

Pós-prandial (2 horas) < 70 70 - 139 140 - 199 ≥ 200 
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2.3. METODOLOGIA 

Realização de um Rastreio de Saúde, no dia 30 de outubro de 2018 (Anexo XXXVII), nas 

instalações da FD (Figura 14). Determinação do peso (kg), altura (m) e IMC (kg/m2) (recorrendo a 

uma balança digital presente na zona de atendimento da FD), do perímetro abdominal (cm) 

(utilizando uma fita métrica, medição na linha do umbigo no final do ciclo respiratório), PA (mmHg) 

(usando um tensiómetro automático de braço) e níveis de glicemia (mg/dL) (determinação da 

glicemia capilar, através do uso de um glicómetro). Em paralelo, avaliação dos resultados e 

educação do utente para diminuição de FR cardiovasculares, promoção da adesão à terapêutica e 

motivação para adoção de medidas não farmacológicas preventivas ou de controlo. 

 

 

Figura 14. Espaço de realização do Rastreio de Saúde de 30 de outubro de 2018. 

 

2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados recolhidos durante o Rastreio de 

Saúde, realizado a 23 utentes da FD estão 

disponíveis para consulta no Anexo XXXVIII. 

A amostra é composta maioritariamente por 

indivíduos do género feminino (Figura 15), 

cerca de 83%, com idades compreendidas 

entre os 21 e os 88 anos. A distribuição da 

amostra pelas diferentes faixas etárias está 

representada na Figura 16.  

 

Figura 15. Proporção de indivíduos por género, na 

amostra de 23 indivíduos do ‘Rastreio de Saúde’. 
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No que diz respeito à avaliação da obesidade pelo IMC, aproximadamente metade da amostra 

possui um IMC normal (48%) e a outra metade é classificada com excesso ou obesidade (Figura 

17). Estes números são corroborados pelos dados de medição do perímetro abdominal em que 

aproximadamente a mesma proporção de indivíduos (43%) não possui um risco associado à 

obesidade e a restante possui um risco aumentado (9%) ou muito aumentado (48%) (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A medição da PA deu origem aos resultados representados na Figura 19. A maior parte da amostra, 

nomeadamente 70%, apresenta valores de PA ótimos, normais ou normais altos. Estes valores 

Baixo Peso Normal Excesso de
Peso

Obesidade

0

11

5
7

Sem Risco Risco Aumentado Risco Muito
Aumentado

10

2

11

Figura 16. Distribuição dos indivíduos pelas diferentes faixas etárias, na amostra 

de 23 indivíduos do ‘Rastreio de Saúde’. 

Figura 17. Resultados, em número de indivíduos, por classificação, da determinação 

do IMC. 

Figura 18. Resultados, em número de indivíduos, por grau de risco, da medição do 

perímetro abdominal. 
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dizem respeito a indivíduos saudáveis e a indivíduos medicados para HTA e que estão controlados. 

Os restantes indivíduos pertencentes aos grupos HTA I, HTAII e HTA sistólica isolada dizem respeito 

a indivíduos não diagnosticados, indivíduos para os quais a terapêutica não é adequada e indivíduos 

que não aderem à terapêutica. Os indivíduos nos dois primeiros casos foram aconselhados a 

consultar um médico para apresentar o problema. Aos indivíduos que não aderem à terapêutica, foi-

lhes transmitida a importância da toma diária da medicação para controlar a PA e as possíveis 

consequências dos valores de PA que apresentavam, no dia do rastreio.  

 

 

 

 

No que se refere à medição da glicemia capilar, 70% dos indivíduos possuíam valores normais de 

glucose no sangue (Figura 20). Nos resultados da amostra de 23 indivíduos, 5 são classificados 

como ‘Pré-Diabetes’ e 2 como ‘Diabetes’. Neste caso, constatou-se que se tratava de indivíduos 

conhecedores da sua condição e nenhum ficou realmente surpreendido com os valores. A estes 

indivíduos foi referida a importância do controlo dos níveis de glucose no sangue, através de 

medicação e adequação da alimentação e as complicações que advêm desta condição.    

 

 
Hipoglicemia Normal Pré-diabetes Diabetes

0

16

5

2

Figura 19. Resultados, em número de indivíduos, por classificação de PA. 

Figura 20. Resultados, em número de indivíduos, da situação referente aos níveis de 

glucose no sangue. 
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2.5. CONCLUSÕES 

A atividade realizada teve um impacto positivo nos utentes que puderam participar e os objetivos 

estabelecidos foram cumpridos. Com esta iniciativa foi possível proporcionar uma análise de 

diferentes parâmetros bioquímicos acompanhada de um aconselhamento farmacêutico 

personalizado. Os utentes participantes mostraram-se bastante preocupados com a sua saúde e 

atentos aos conselhos. Ainda assim, foi reforçada a importância da monitorização frequente dos FR 

cardiovasculares aos utentes. 

As observações mais pertinentes nesta amostra são a elevada quantidade de indivíduos com 

problemas de peso e a sua dificuldade em contornar o problema, a existência de indivíduos com 

potencial HTA não diagnosticada e os problemas de adesão à terapêutica, mesmo em patologias 

para as quais existe tanta informação e acompanhamento, como são exemplo a HTA e a diabetes. 

Estas iniciativas têm um papel fundamental na consciencialização para a importância da 

monitorização e, sendo uma tarefa que requer disponibilidade total dos recursos humanos, e nem 

sempre é possível alocar esses recursos de uma FC a estes projetos, considero esta uma 

intervenção importante e útil, por parte dos estagiários em FC. 

 

 

3. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: RASTREIO DE DERMOCOSMÉTICA 

 

3.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A pele é considerada o maior órgão humano e, por vezes, é deixado de parte nas intervenções de 

saúde. O desconhecimento das caraterísticas da nossa pele pode ser um obstáculo ao cuidado 

apropriado da mesma. A FD dispõe de um equipamento específico para avaliação da pele do rosto 

e possui uma grande variedade de produtos de dermocosmética para venda, associados a várias 

campanhas promocionais. Posto isto, achei pertinente uma intervenção na comunidade com o 

objetivo de informar os utentes da FD, sobre as caraterísticas da sua pele e como cuidar dela 

diariamente. 

 

3.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A pele, o maior órgão do corpo humano, é a primeira e melhor defesa contra agentes externos. 

Assim, torna-se necessário protegê-la e cuidá-la para que não haja comprometimento da sua função 

através de escolhas de um estilo de vida saudável e uma rotina de cuidados regulares, utilizando 

produtos adequados ao tipo de pele e condição.64 

Existem quatro tipos de pele principais: normal, seca, oleosa e mista. A pele normal é uma pele 

equilibrada. A pele seca é uma pele que produz menos sebo que a normal resultando na falta de 

lípidos necessários à retenção hídrica e à proteção. Pelo contrário, a pele oleosa é caraterizada por 

uma produção de sebo intensificada. Por fim, a pele mista é uma combinação de tipos de pele.65 A 

saúde da pele pode ser avaliada de acordo com o seu grau de hidratação, elasticidade, uniformidade 

e porosidade. Existem também indicadores estéticos como são as manchas e rugas.  
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3.3. METODOLOGIA 

Realização de um Rastreio de Dermocosmética, no dia 16 de outubro de 2018 (Anexo XXXIX) por 

marcação, nas instalações da FD, associado a uma campanha promocional da marca Vichy®. 

Avaliação do tipo de pele do rosto e indicadores da saúde e estética da pele recorrendo a um 

equipamento e software específico disponível na FD (Figura 21). Em paralelo, avaliação dos 

resultados e educação do utente para os cuidados diários a ter com a pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O rastreio contou com a participação de 14 utentes, dois do género masculino e doze do género 

feminino (Anexo XL).  A idade dos participantes está compreendida entre os 21 e os 69 anos, sendo 

que, de um modo geral, é uma amostra jovem (média de idades de 38 anos). A avaliação do tipo de 

pele revelou-se bastante interessante, porque a maioria dos participantes desconhecia a sua 

classificação. Dos 14 indivíduos, cinco apresentavam pele mista e os restantes, pele seca. De um 

modo geral, os parâmetros de hidratação e elasticidade estavam em conformidade. Já os 

parâmetros de uniformidade, porosidade, manchas e rugas tiveram resultados distintos entre os 

participantes. A todos os participantes foram recomendadas rotinas simples diárias adequadas ao 

tipo de pele, nomeadamente, limpeza, hidratação e proteção solar. Sempre que se justificava eram 

também recomendadas estratégias mais especificas como, por exemplo, exfoliação em indivíduos 

com baixa uniformidade.  

A atividade revelou-se muito enriquecedora. As pessoas mostraram-se muito interessadas, apesar 

de, no início, estarem um pouco reticentes. Foi uma oportunidade de dar a conhecer alguns produtos 

de dermocosmética à venda na farmácia e de interagir com a comunidade. 

 

 

 

Figura 21. Equipamento e software 

utilizado no Rastreio de Dermocosmética. 
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4. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS 

 

4.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

Durante o meu percurso académico fiz parte do projeto “Geração Saudável” da Ordem dos 

Farmacêuticos, onde fazia apresentações em escolas do ensino básico sobre algumas temáticas, 

sendo que uma delas incidia nos cuidados a ter no armazenamento de medicamentos em casa. Fui-

me apercebendo que, embora isto pareça uma questão simples, muitos indivíduos não põem em 

prática as recomendações. Assim, decidi elaborar um vídeo educativo simples e apelativo sobre 

esta temática, com recomendações para o armazenamento da medicação em casa, de forma a 

alertar a população para esta problemática. 

 

4.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O PV de um medicamento é definido com base em condições de armazenamento ideais, 

nomeadamente, temperatura, humidade, exposição à luz e integridade da embalagem.66 Os riscos 

do consumo de medicamentos fora da validade incluem diminuição de eficácia (por exemplo, uma 

vez que o princípio ativo pode perder o seu efeito depois da data indicada) e de segurança (por 

exemplo, a alteração de propriedades físico-químicas dos constituintes podem resultar na formação 

de substâncias tóxicas).67 Adicionalmente, as próprias condições de armazenamento do 

medicamento podem acelerar a degradação de substâncias e/ou promover alterações de 

composição. Assim, só é possível garantir a eficácia e a segurança do medicamento, se este for 

armazenado corretamente.  

Com isto, existem algumas recomendações que devem ser tidas em consideração67,68: 

 O medicamento deve ser mantido, sempre que possível, na sua embalagem original já que 

esta reúne as condições que o fabricante considera necessárias à conservação;  

 A exposição excessiva ao calor, humidade ou luz solar pode alterar as propriedades físico-

químicas do medicamento. Deve-se privilegiar locais frescos, secos e ao abrigo da luz solar. 

 O local de armazenamento deve estar fora do alcance das crianças e animais de estimação, 

como por exemplo, em armários trancados ou prateleiras mais altas, já que os 

medicamentos podem constituir um grave perigo para a saúde daqueles que não têm 

consciência das suas consequências. 

 Existem medicamentos que necessitam de condições de armazenamento especiais como, 

por exemplo, refrigeração. Assim, é importante a leitura das instruções de armazenamento 

no folheto informativo dos medicamentos. 

 

4.3. METODOLOGIA 

Elaboração de um vídeo educativo com recomendações a ter em conta no armazenamento da 

medicação e com exposição de situações em que o armazenamento é correto e incorreto (Anexo 

XLI). Disponibilização do vídeo no Facebook e na TV da FD, o qual também está disponível no 

Youtube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=I4ESFhCP338&t=2s. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4ESFhCP338&t=2s
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4.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Aquando da proposta deste projeto, a equipa da FD considerou esta intervenção pertinente, tendo 

em conta a vasta experiência de contacto com utentes. De facto, embora as recomendações se 

baseiem em conceitos simples e quase considerados de senso comum, nem sempre são postas em 

prática nas casas das famílias, quer por desconhecimento, quer por subestimação das possíveis 

consequências.  

Embora o feedback dos utentes da FD na farmácia não tenha sido muito notório, nas redes sociais 

o seu impacto foi mais sentido. Deste modo, considero que a necessidade da transmissão deste 

tipo de informação existia e que o trabalho se revelou útil.   

 

 

5. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: SEGURANÇA DO PARACETAMOL 

 

5.1. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A dispensa de medicamentos contendo paracetamol na sua composição é mais marcada na época 

de atividade gripal e constipações, período no qual decorreu o meu estágio. Durante o atendimento, 

foram inúmeras as vezes que dispensei e aconselhei medicamentos deste grupo e, frequentemente, 

alertei o utente para a problemática da sobredosagem por paracetamol e de que os medicamentos 

antigripais continham, na sua constituição, paracetamol; foram muitas as reações de surpresa. 

Adicionalmente, participei numa formação de Farmacovigilância da Unidade de Farmacovigilância 

do Porto, na qual esta temática foi abordada como um problema real e evidente. Assim, decidi 

elaborar um documento informativo sobre esta problemática com a finalidade de sensibilizar os 

utentes para os perigos da sobredosagem por paracetamol. 

 

5.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O paracetamol é um fármaco analgésico e antipirético. A utilização de paracetamol é ampla em todo 

o mundo, dada a facilidade de acesso e a elevada procura associada à sua elevada eficácia para 

dores suaves a moderadas e febre e à crença do seu ótimo perfil de segurança, para níveis 

terapêuticos recomendados.69,70 

A dose máxima recomendada para um adulto saudável é de 1000 miligramas por dose e 4000 

miligramas por dia. A dose máxima diária recomendada é inferior para adultos que bebem mais de 

três bebidas alcoólicas diariamente, cerca de 2000 miligramas, para indivíduos com insuficiência 

hepática e para crianças.71,72 

O uso de paracetamol deve ser cessado e comunicado ao médico, em casos de manutenção de 

febre por mais de três dias ou de dor por mais de sete dias e cinco dias, no caso dos adultos e 

crianças, respetivamente.71 

A intoxicação por paracetamol, intencional ou não intencional, é um fenómeno clínico muito 

relevante reconhecido desde 1966 por causar necrose hepática fatal e não fatal.73 Este é descrito 

como sendo responsável por 50% das intoxicações por medicamentos no Reino Unido e 10% nos 
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Estados Unidos da América.70 Os primeiros sinais experienciados numa overdose de paracetamol 

incluem perda de apetite, náuseas e vómitos, dor de estômago, sudação e fraqueza. Os sintomas 

tardios podem envolver escurecimento da urina ou amarelecimento da pele e olhos.71 O órgão-alvo 

da toxicidade do paracetamol é o fígado. De facto, este fármaco é a principal causa de falência 

hepática aguda e mortes associadas em vários países.74 É também referido como a segunda 

principal causa de transplante de fígado.69 

Adicionalmente, o paracetamol é uma substância ativa que faz parte da composição de vários 

MNSRM regularmente dispensados nas farmácias portuguesas (por exemplo, antigripais) e, tendo 

em conta que é um facto que não é de conhecimento comum, pode constituir um mecanismo 

facilitador da sobredosagem de paracetamol. São exemplos: Griponal (Merck); Panadol Gripus 

(GlaxoSmithKline) e Tantumgrip (Angelini). 

Tendo em conta o acima descrito, é possível reunir algumas informações/medidas que devem ser 

transmitidas aos utentes por forma a diminuir o impacto desta temática na saúde pública71: 

 A dose máxima diária recomendada é de 4000 miligramas para um adulto saudável, o que 

corresponde apenas a 4 comprimidos de 1 grama; 

 Indivíduos alcoólicos ou com insuficiência hepática devem ter atenção redobrada; 

 Deve ser evitada a ingestão de álcool, durante o tratamento com paracetamol; 

 É recomendada a leitura dos folhetos informativos e composição de determinados 

medicamentos (por exemplo, os antigripais), de forma a evitar o uso concomitante dos 

mesmos, caso contenham paracetamol, com medicamentos de paracetamol. 

 Deve existir divulgação aos utentes dos perigos da automedicação prolongada com 

paracetamol. 

 

5.3. METODOLOGIA 

Elaboração de um documento informativo intitulado ‘Sabia que… O uso irracional de paracetamol 

pode originar hospitalizações e até mesmo ser fatal?’ (Anexo XLVI) e disponibilização do mesmo 

no Facebook da FD. Abordagem da temática, durante o atendimento aos utentes compradores de 

medicamentos contendo paracetamol na sua composição.  

 

5.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Tal como já tinha verificado até então, esta é uma temática que cria bastante perplexidade nos 

utentes que recorrem frequentemente ao uso de paracetamol. A ampla utilização desta substância 

ativa pelos portugueses e a sua elevada segurança para doses terapêuticas, pode dar a impressão 

que o uso abusivo e recorrente é uma prática inofensiva. 

Tendo em conta os perigos acima descritos e a falta de informação e campanhas de sensibilização 

para esta temática em Portugal, penso que seria vantajoso este tipo de abordagem ser realizada 

por outros agentes de saúde pública.  
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CONCLUSÕES 

 

Os quatro meses de estágio profissionalizante acrescentaram um valor indubitável ao meu percurso 

académico. Permitiram-me compreender melhor o dia a dia de um farmacêutico comunitário, adquirir 

conhecimentos técnico-científicos na área do medicamento, desenvolver competências de trabalho 

individual e ainda, de equipa, através da integração numa equipa dinâmica.  

O papel do farmacêutico em farmácia comunitária é um desafio constante já que frequentemente 

surgem novos medicamentos ou indicações terapêuticas e também situações clínicas diferentes. 

Assim, torna-se imperativo uma atualização científica e técnica constante.  

Ao longo deste estágio pude também perceber que o farmacêutico, além de profissional de saúde 

com responsabilidade sobre o medicamento, nomeadamente, em termos da segurança, eficácia e 

qualidade, assume também responsabilidades a nível social, fazendo parte da vida de algumas 

pessoas, sobretudo as mais idosas ou solitárias. A fragilidade emocional num contexto de doença, 

muitas vezes aliada a carências económicas, coloca os utentes numa posição vulnerável à qual o 

Farmacêutico deve ser sensível. 

Em suma, considero esta etapa fulcral na formação de novos farmacêuticos, tanto a nível técnico e 

científico como a nível pessoal. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

Anexo I. Ferramenta do Sifarma®2000 para registar a localização de um produto na farmácia. 
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Anexo II. Representação da organização da zona de atendimento da FD por localização. 
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SISTEMA CUTÂNEO SISTEMA DIGESTIVO 

Queimaduras de 1º grau, incluindo solares 

Acne ligeiro a moderado 

Desinfeção e higiene da pele e mucosas 

Dermatite das fraldas 

Seborreia 

Herpes labial 

Candidíase balânica 

Urticária crónica 

Alopecia 

Micoses interdigitais 

Ectoparasitoses 

Picadas de insetos 

Pitiriase capitis (caspa) 

Feridas superficiais 

Calos, calosidades, frieiras 

Anestesia tópica das mucosas e pele 

Verrugas vulgares, juvenis planas, plantares e 

seborreicas 

Anestesia tópica 

Diarreia 

Hemorroidas (diagnostico confirmado) 

Pirose, enfartamento, flatulência 

Obstipação 

Vómitos, enjoo do movimento 

Higiene oral e da orofaringe 

Endoparasitoses intestinais 

Perda de peso em adultos com excesso de peso 

Odontalgias 

Candidíase oral recorrente (com diagnóstico 

médico prévio) 

Estomatite aftosa 

Aftas 

Estomatites (não graves) e gengivites 

SISTEMA GINECOLÓGICO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Dores menstruais 

Métodos contracetivos de barreira e químicos 

Contraceção de emergência  

Candidíase vaginal recorrente (com diagnóstico 

médico prévio) 

Higiene vaginal 

Terapêutica tópica nas alterações tróficas do trato 

geniturinário inferior 

Estados gripais e constipações 

Dores de garganta 

Odinofagia, faringite (excluindo amigdalite) 

Rinorreia e congestão nasal 

Tosse e rouquidão 

SISTEMA VASCULAR E SANGUE SISTEMA OCULAR 

Síndrome varicoso - terapêutica tópica adjuvante 

Insuficiência venosa crónica - Tratamento 

sintomático via oral 

Prevenção e tratamento de estados carências de 

vitamina B12 

Hipossecreção conjuntival 

Conjuntivite alérgica ou sazonal (com diagnóstico 

médico prévio) 

Irritação ocular de duração inferior a 3 dias 

SISTEMA MUSCULAR/ÓSSEO SISTEMA NERVOSO 
Dores musculares/articulares ligeiras a moderadas 

Contusões  

Dores reumatismais ligeiras a moderadas 

Dores pós-traumáticas 

Sinovites, artrites (não infeciosa), bursites, 

tendinites 

Inflamação moderada músculo esquelético 

Dores de cabeça ligeiras a moderadas 

Cessação tabágica 

Dificuldade temporária em adormecer 

Ansiedade ligeira temporária 

Profilaxia e sintomatologia de enxaqueca 

GERAL  

Febre (menos de 3 dias) 

Prevenção de avitaminoses 

Estados de astenia de causa identificada 

 

 

Anexo III. Situações passíveis de aconselhamento de MNSRM e outros produtos de saúde.20,21 
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Anexo IV. Modelo de rótulo de MM da FD. 
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Anexo V. Modelo de Ficha de Preparação de MM da FD. 

Fabricante
Nº de 

Lote
Validade

Rubrica 

Operador

Conclusão: ________________

Nome do Operador: ________________________________________________________________

Preparação: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Forma de Acondicionamento, Embalagem e Capacidade: _________________________________

Prazo de Utilização: _________________________________________________________________

Observações: ______________________________________________________________________

VERIFICAÇÃO

CONTROLO DO PRODUTO ACABADO

Farmacêutico: ____________________________________ Data: _____/_____/______

Rubrica Operador: __________Data: _____/______/______

Propriedades Organolépticas (cor, 

cheiro, aspecto geral...)

Quantidade/massa/volume conforme a 

prescrição

RESULTADOCARACTERÍSTICAS

Lote: _____________________________________Data: _____________________________

Quantidade 

Pesada/Medida
Matérias-Primas

Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados

Nome do Doente: _________________________________________________________________

Forma farmacêutica: ________________________Quantidade a preparar: 

Medicamento Manipulado: __________________________________________________________
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Anexo VI. Certificado da formação Envelhecimento Saudável, PharmaNord®. 
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Anexo VII. Certificado da formação online Tantum Verde®, EMFORMA com Angelini. 
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Anexo VIII. Certificado da formação online Barral Creme Gordo Original®, EMFORMA com 

Angelini. 
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Anexo IX. Certificado da formação online “Como atrair mais utentes com o Google”, EMFORMA 
com Angelini. 
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Anexo X. Certificado da formação online “Diabetes Gestacional”, EMFORMA com Angelini. 
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Anexo XI. Certificado da formação online “Infeções Urinárias | Parte 1/2”, EMFORMA com 
Angelini. 
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Anexo XII. Certificado da formação online “Infeções Urinárias | Parte 2/2”, EMFORMA com 

Angelini. 
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Anexo XIII. Certificado da formação online “Cancro da Mama - 3 Visões”, EMFORMA com 
Angelini. 
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Anexo XIV. Certificado da formação “Farmacovigilância”, Unidade de Farmacovigilância do Porto. 
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Anexo XV. Exemplos de materiais promocionais elaborados durante o estágio. 
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Anexo XVI. Publicação do Dia Mundial do Sorriso no Facebook da FD. 
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Anexo XVII. Publicação do Dia Mundial da Saúde Mental no Facebook da FD. 
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Anexo XVIII. Publicação do Dia Mundial da Menopausa no Facebook da FD. 
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Anexo XIX. Publicação do Dia Mundial da Osteoporose no Facebook da FD. 
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Anexo XX. Publicação do Dia Mundial do AVC no Facebook da FD. 
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Anexo XXI. Publicação do Dia Mundial da Consciencialização do Stress no Facebook da FD. 
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Anexo XXII. Publicação do Dia Mundial do “Olá!” no Facebook da FD. 
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Anexo XXIII. Publicação do Dia Nacional da Cultura Científica no Facebook da FD. 
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Anexo XXIV. Publicação do Dia Internacional do Obrigado no Facebook da FD. 
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Anexo XXV. Publicação do Dia Internacional do Vinho do Porto no Facebook da FD. 
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Anexo XXVI. Publicação do Dia ao Contrário no Facebook da FD. 
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Anexo XXVII. Publicação do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro no Facebook da FD. 
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Anexo XXVIII. Publicação do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro no Facebook da FD. 
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Anexo XXIX. Publicação do Dia Mundial Justiça Social no Facebook da FD. 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia das Devesas 
 

Ana Margarida Lopes da Silva | 77 

 

Anexo XXX. Caraterização do impacto de várias doenças infeciosas tendo em conta o número de 

casos e mortes por ano. Retirado de 32 
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Anexo XXXI. Modelo de inquérito realizado aos utentes e funcionários da FD. 
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Anexo XXXII. Documento informativo entregue aos utentes da FD (páginas 1, 2 e 6). 
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Anexo XXXIII. Documento informativo entregue aos utentes da FD (páginas 3, 4 e 5). 
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Anexo XXXIV. Resultados referentes ao projeto “A Vacina da Gripe” (parte 1/3). 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia das Devesas 
 

Ana Margarida Lopes da Silva | 82 

 

Anexo XXXV. Resultados referentes ao projeto “A Vacina da Gripe” (parte 2/3). 
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Anexo XXXVI. Resultados referentes ao projeto “A Vacina da Gripe” (parte 3/3). 
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Anexo XXXVII. Documento de divulgação do Rastreio de Saúde de 30 de outubro de 2018. 
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Anexo XXXVIII. Resultados referentes ao projeto “Rastreio de Saúde”. 
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Anexo XXXIX. Documento de divulgação do Rastreio de Dermocosmética de 16 de outubro de 

2018. 
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Anexo XL. Resultados referentes ao projeto “Rastreio de Dermocosmética”. 
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Anexo XLI. Vídeo informativo sobre ‘Armazenamento de Medicamentos’ (slides 1, 2 e 3). 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia das Devesas 
 

Ana Margarida Lopes da Silva | 89 

 

Anexo XLII. Vídeo informativo sobre ‘Armazenamento de Medicamentos’ (slides 4, 5 e 6). 
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Anexo XLIII. Vídeo informativo sobre ‘Armazenamento de Medicamentos’ (slides 7, 8 e 9). 
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Anexo XLIV. Vídeo informativo sobre ‘Armazenamento de Medicamentos’ (slides 10, 11 e 12). 
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Anexo XLV. Vídeo informativo sobre ‘Armazenamento de Medicamentos’ (slides 13, 14 e 15). 
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Anexo XLVI. Documento informativo sobre ‘Segurança do Paracetamol’. 
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RESUMO 

 

O estágio curricular profissionalizante é a última etapa do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, funcionando como ponte entre o percurso académico e o profissional. Deste modo, 

promove a integração do estudante numa equipa de profissionais de saúde, consolidando os 

conhecimentos adquiridos até então. 

A Farmácia Hospitalar surge como uma das áreas de intervenção do farmacêutico passíveis de 

fazer parte do estágio curricular profissionalizante. 

Assim, o presente documento apresenta, de forma sucinta, todo o meu percurso de dois meses 

enquanto estagiária do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil. Neste estão 

descritas as tarefas do farmacêutico hospitalar bem como a breve descrição da minha atividade 

observacional e prática no dia-a-dia dos serviços farmacêuticos e outras atividades desenvolvidas. 

Esta foi uma experiência extremamente enriquecedora que contribuiu para a minha valorização 

profissional e pessoal enquanto futura farmacêutica, que me permitiu aplicar e complementar os 

conhecimentos adquiridos e valorizar a necessidade de multidisciplinariedade na formação e na 

profissão. 
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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O farmacêutico hospitalar (FH) integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde, que assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes nos hospitais, estando diretamente envolvido na aquisição 

e boa gestão dos medicamentos, na sua preparação e distribuição, promoção de ações de 

investigação científica e de ensino, gerando a informação de natureza clínica, científica ou financeira 

de que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e monitorização dos 

ensaios clínicos.1,2 

 

A elaboração do presente relatório tem como objetivo a apresentação do funcionamento do Instituto 

Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial (IPOPFG, E.P.E.), 

bem como a descrição das atividades observadas e experienciadas nos diferentes setores de 

atividade dos Serviços Farmacêuticos (SF) ao longo do estágio profissionalizante em Farmácia 

Hospitalar (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Distribuição do estágio pelos diferentes setores dos Serviços Farmacêuticos. 

 

 

 

 

 

 

Setor / Atividade dos Serviços 

Farmacêuticos 

Meses de Estágio 

1ª quinzena 
novembro 

2ª quinzena 
novembro 

1ª quinzena 
dezembro 

2ª quinzena 
dezembro 

Distribuição Individualizada em Dose Unitária (DIDDU)     

Farmácia de Ambulatório (FA)     

Inventário Geral Anual dos SF     

Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ)     

Unidade de Produção de Estéreis (UPE)     

Unidade de Produção de Não Estéreis (UPNE)     

Ensaios Clínicos (EC)     



Relatório de Estágio Profissionalizante – Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 
Gentil, E.P.E. 

 

Ana Margarida Lopes da Silva | 2 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO 

GENTIL, E.P.E.  

 

Foi no ano de 1907 que se começaram a dar os primeiros passos na luta contra o cancro em 

Portugal, graças à dedicação e entusiasmo do professor Francisco Gentil, especialista em oncologia 

de renome internacional. Em 1968, foi lançada a primeira pedra da construção do Centro Regional 

do Norte do IPOFG, a 17 de abril de 1974 dá-se a sua inauguração e desde então têm vindo a 

expandir “a olhos vistos”.3 Em 2005 foi-lhe atribuída a designação de IPOPFG, E.P.E, com o 

Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro4, que visa transformar em entidades públicas 

empresariais os hospitais com a natureza de sociedade anónima tendo como objetivo uma melhoria 

da prestação dos cuidados de saúde aliada a uma melhor alocação dos recursos.3 O IPOPFG, E.P.E 

está integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tem como missão a prestação de cuidados 

de saúde, em tempo útil, centrados no doente, não descurando a prevenção, a investigação, a 

formação e o ensino no domínio da oncologia com o objetivo de garantir elevados níveis de 

qualidade, humanismo e eficiência.5 O IPOPFG, E.P.E. localiza-se na Rua Dr. António Bernardino 

de Almeida, na cidade do Porto. A sua excelente localização e a vasta rede de transportes 

circundantes (autocarros e metro) facilita a sua acessibilidade. 

 

1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os SF do IPOPFG, E.P.E. integram uma rede de cuidados ao doente multidisciplinar, permitindo 

garantir as necessidades na área do medicamento e garantir a segurança, eficácia e qualidade em 

todo o circuito do medicamento.6 Os SF são regidos pelos Órgãos de Administração dos Hospitais, 

sendo obrigatório que a sua direção seja assegurada por um FH.2 São várias as funções dos SF, 

sendo de destacar:  

 Gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) de medicamentos e outros 

produtos de saúde, sua monitorização e fornecimento de informação;  

 Produção de medicamentos, análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e na sua preparação; 

 Colaboração em Ensaios Clínicos (EC) e aprovisionamento, armazenamento e distribuição 

dos medicamentos experimentais e os dispositivos necessários para a sua administração; 

 Participação em comissões técnicas.2 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar a localização dos SF deve permitir fácil acesso externo 

e interno, sendo que todas as áreas devem localizar-se no mesmo piso à exceção do setor de 

distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios que, se existir, deve localizar-se próximo da 

circulação normal deste tipo de doentes.2 Assim, a Farmácia Central dos SF do IPOP (Instituto 
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Português de Oncologia do Porto) tem um posicionamento central no espaço hospitalar, situando-

se no piso 1 do edifício principal. Por sua vez, a Farmácia de Ambulatório (FA) localiza-se no piso 2 

do edifício das medicinas, de modo a facilitar o seu acesso aos doentes em regime de ambulatório. 

 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os diferentes setores dos SF do IPOP funcionam normalmente nos dias úteis. Ao sábado apenas 

estão a funcionar a DIDDU e a UCQ da parte da manhã e, ao domingo, apenas a UCQ da parte da 

manhã. Na tabela 2 está representado o horário de funcionamento regular dos diferentes setores 

dos SF no IPOP.7 Nos dias úteis, após as 18h, aos sábados, a partir das 13h e aos domingos e 

feriados, a partir das 9h, existe ainda um FH em regime de prevenção que assegura as diferentes 

funções até às 24h, devendo este estar sempre disponível por via telefónica, no horário estipulado.  

 

Tabela 2. Horário de funcionamento dos diferentes setores dos SF do IPOP.7 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO 

Os SF do IPOP estão divididos essencialmente nas áreas de distribuição, produção e informação. 

O setor de distribuição subdivide-se em Distribuição Tradicional (DT) ou Clássica, a Distribuição 

Individualizada em Dose Unitária (DIDDU), a distribuição em regime de ambulatório e os EC. No 

setor de produção distinguem-se a Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ), a Unidade de 

Preparação de Estéreis (UPE) e a Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE). Existe também 

o Serviço de Informação de Medicamentos. Todos estes setores constituem a Farmácia Central do 

IPOPFG, E.P.E., com a exceção da FA.  

Além das áreas, no espaço da Farmácia Central existe ainda uma receção inicial, vestiários, 

gabinetes, uma biblioteca/sala de reuniões, uma sala de pessoal, uma área de receção de 

encomendas, uma área destinada a armazenagem de medicamentos e outra área destinada a 

armazenagem de medicamentos sujeitos a legislação especial.  

Todas as áreas estão em contacto constante por via telefónica e através de meios informáticos, 

sendo através destes meios que se fazem igualmente as comunicações entre os diferentes serviços 

do hospital.  

 

 

Setor dos Serviços Farmacêuticos 2ª a 6ª feira sábado 
domingos 

e feriados 

Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 9h30 – 17h30 10h00-13h00  

Distribuição Tradicional (DT) ou Clássica 9h30 – 17h30   

Farmácia de Ambulatório (FA) 9h00 – 17h00   

Ensaios Clínicos (EC) 9h00 – 17h00   

Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) 8h00-21h00 8h00-13h00 8h00-13h00 

Unidade de Produção de Estéreis (UPE) 9h30-16h30   

Unidade de Produção de Não Estéreis (UPNE) 9h00-17h00   
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1.4. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos são a base de qualquer serviço e os SF do IPOP não são uma exceção. Estes 

devem ser constituídos por profissionais dotados de qualidade técnica e científica e em número 

suficiente, de forma a assegurar o correto funcionamento do serviço. O IPOP serve-se de uma 

equipa de 19 FH sendo a Dra. Florbela Braga a Diretora Técnica dos SF, 18 Técnicos de Diagnóstico 

e Terapêutica (TDT), 7 Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Administrativos.  

 

1.5. RECURSOS INFORMÁTICOS 

O sistema informático utilizado pelos profissionais desta unidade de cuidados de saúde, pertencente 

à Glintt Healthcare Solutions, é o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(SGICM). Este é um sistema integrado de gestão hospitalar que disponibiliza um conjunto variado 

de funcionalidades essenciais para uma gestão clínica e administrativa eficiente. Os SF do IPOPFG, 

E.P.E., utilizando o SGICM – Farmácia (Anexo II), possuem um acesso online inteligível e rápido a 

informação e prescrições (Anexo III), uma via de comunicação entre os vários serviços do hospital, 

uma ferramenta de gestão de stocks, inventário e armazéns avançados, e também a possibilidade 

de identificar e rastrear toda a medicação prescrita e administrada no hospital. 

 

2. GESTÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

O processo de gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos define-se 

como o conjunto de procedimentos realizados pelos SF hospitalares, que garantem quer o bom uso 

quer a dispensa de medicamentos, nas condições desejáveis, aos pacientes do hospital. 

Idealmente, este processo será feito informaticamente, com atualização automática dos stocks para 

que nunca faltem medicamentos essenciais ou existam em excesso. Esta gestão tem várias fases, 

começando na sua seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e acabando 

na administração do medicamento. O objetivo final de uma boa gestão de medicamentos é sempre 

o bem-estar do doente e a satisfação das suas necessidades terapêuticas de uma forma rápida, 

eficaz e segura.2  

Considerando a especificidade do IPOP, esta temática assume especial interesse e importância, 

não só pelo cariz dos pacientes que são tratados diariamente nesta instituição, mas também pelo 

elevado custo dos produtos farmacêuticos dispensados. A racionalização de recursos torna-se 

assim de caráter obrigatório. 

 

2.1. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

A seleção de medicamentos é feita pela Comissão de Farmácia e Terapêutica e tem por base o 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e/ou a Adenda de Medicamentos do Hospital, as 

necessidades terapêuticas dos doentes do hospital e critérios fármaco-económicos.  

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde aprovados é da responsabilidade do FH 

e é realizada em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. A encomenda deve surgir quando 

é atingido o ponto de encomenda (definido com base na média mensal de consumos, rotatividade 
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do produto e facilidade de aquisição) e, para isso, deve existir um controlo periódico de stocks.2 Na 

possibilidade de ocorrência de rutura de stock e, sendo um caso urgente, a tentativa de obtenção 

do medicamento em falta é feita através de um pedido de empréstimo a hospitais geograficamente 

próximos, sendo um bom exemplo o Hospital de São João. 

 

2.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS 

Os medicamentos e outros produtos de saúde encomendados deverão ser entregues nos SF, sendo 

que a zona de receção dos produtos deve ter contacto direto com o exterior, ser de fácil acesso e 

ter uma área considerável. A receção é geralmente da responsabilidade dos TDT e AO, à exceção 

dos estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos para EC, os quais são da 

responsabilidade do FH. É sempre necessário fazer a verificação do lote, o prazo de validade (PV) 

e a quantidade dos medicamentos encomendados e, no caso dos hemoderivados, o FH deve 

também confirmar e arquivar a documentação relativa ao Certificados de Análise de Introdução do 

Lote (CAUL).2,9 

 

2.3. ARMAZENAMENTO E CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O Manual de Farmácia Hospitalar refere algumas regras de armazenamento, sendo estas cumpridas 

pelos SF do IPOP, nomeadamente, as condições de humidade e temperatura são continuamente 

monitorizadas, os PV são verificados e controlados adequadamente (no IPOP todos os meses são 

realizadas listas de medicamentos cujo PV termina em três meses), o armazenamento segue o 

princípio FIFO (First In First Out) exceto no caso em que o PV do medicamento em causa assim o 

determine, existe um local próprio de armazenamento destinado aos produtos estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, citotóxicos, inflamáveis e para EC, os produtos que necessitam de 

refrigeração são prioritários no armazenamento e todos os medicamentos estão devidamente 

rotulados e arrumados por ordem alfabética de DCI.2 

 

3. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição de medicamentos é uma atividade fulcral para a garantia da qualidade, segurança e 

eficácia da terapêutica dos doentes, sendo o FH uma peça central no circuito de distribuição de 

medicação. É provavelmente nesta função que o FH mais estabelece contacto com os restantes 

serviços hospitalares e também onde ganha maior visibilidade junto da equipa multidisciplinar de 

saúde. Os sistemas de distribuição de medicamentos têm como principais objetivos garantir o 

cumprimento da prescrição e monitorizar a terapêutica, racionalizar a distribuição e custos dos 

medicamentos e diminuir os erros relacionados com a medicação.2  

De modo a garantir a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos são adotadas algumas 

regras para facilitar a sua correta distribuição e para que não sejam cometidos erros na dispensa: 

 Os medicamentos termossensíveis encontram-se armazenados em frigoríficos, nos quais a 

temperatura é rigorosamente monitorizada. São acompanhados de um autocolante de cor 

laranja fluorescente com a designação “Conservar no frigorífico” (Figura 1) quando são 

transportados para os Serviços Clínicos (SC);10 
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Figura 1. Etiqueta de identificação de produtos termossensíveis. 

 

 Os medicamentos citotóxicos estão armazenados na UCQ, sendo estes acompanhados de 

um autocolante amarelo fluorescente com a designação “Citotóxico” (Figura 2) no momento 

em que são enviados para os SC;10 

 

 

Figura 2. Etiqueta de identificação de produtos citotóxicos. 

 

 Os medicamentos de alerta máximo (medicamentos que possuem um risco aumentado de 

provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de 

utilização) estão armazenados em conjunto com uma etiqueta “Alerta Máximo” (Figura 3) e 

em alguns casos, medicamentos com o mesmo DCI mas dose diferente estão fisicamente 

separados (por exemplo, 10 ampolas de solução injetável de cloridrato de morfina a 

10mg/mL e a 20mg/mL);11 

 

 

Figura 3. Etiqueta de identificação de medicamentos de Alerta Máximo. 

 

 Os medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhantes, com grande 

probabilidade de serem trocados e confundidos, comummente designados LASA (“Look 

Alike Sound Alike”), estão identificados com uma etiqueta “Look Alike Sound Alike” e no 

rótulo do armazém a porção do nome que é diferente é escrita em letras maiúsculas e o 

restante em letras minúsculas (por exemplo, fentanilo, ALfentanilo, SUfentanilo e 

REMIfentanilo). Existe uma lista interna com este tipo de medicamentos acessível para 

consulta.12 
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Atualmente, nos SF do IPOP existem diferentes circuitos de distribuição de medicamentos:  

 Distribuição a doentes em regime de internamento: 

o DT ou Clássica; 

o DIDDU; 

 Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial (tais como, estupefacientes e 

psicotrópicos e hemoderivados); 

 Distribuição de medicamentos para EC. 

 

3.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL OU CLÁSSICA 

A DT é o setor que carateriza o início da atividade farmacêutica a nível hospitalar, sendo que ainda 

hoje o FH tem presença marcada nesta área, devido à contribuição que teve para a sua 

implementação e melhoria da gestão de recursos humanos e materiais.  

A principal responsabilidade da DT é a reposição de stock existente nos serviços clínicos (SC), 

atempadamente e nas quantidades definidas pelo diretor do serviço clínico, enfermeiro-chefe e FH 

responsável.2 A DT apresenta-se como sendo de especial importância para produtos de maior 

consumo (como o paracetamol), produtos para ser usados em S.O.S. (como o brometo de ipratrópio) 

e para SC com necessidades especiais (tais como, Serviço de Cuidados Intensivos, Bloco 

Operatório ou Serviço de Transplante de Medula Óssea), para os quais a reposição é tarefa dos 

TDT, de acordo com a periodicidade definida. Por outro lado, a sua atuação apresenta algumas 

desvantagens, como são exemplos, a omissão da dose a administrar, administração de um 

medicamento não prescrito (quer seja pela via errada ou dose diferente da prescrita), possibilidade 

de utilização de técnicas incorretas na administração, uso de medicamentos sem condições de 

qualidade e desconhecimento do custo de medicação por doente. Desvantagens essas que são 

colmatadas pela existência da DIDDU, sendo que os dois sistemas se articulam de forma a retirar o 

maior proveito da sua atuação. Nos SC que funcionam com stocks nivelados, o pedido de reposição 

é efetuado pelo enfermeiro do serviço, validado pelo FH e dispensado pelo TDT. O bloco operatório, 

pela necessidade acrescida de stocks sempre atualizados, é o único serviço ao qual é possibilitada 

a realização de pedidos por via telefónica.10 

 

3.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  

Integrada no sistema de informação e gestão dos SF, a DIDDU garante a dispensa individualizada 

da medicação a cada doente para um período de 24 horas. A distribuição para 13 SC é assegurada 

pela cooperação entre 3 grupos profissionais (FH, TDT e AO) coordenados por um FH especialista. 

A atuação da DIDDU garante o aumento da segurança no circuito do medicamento, um melhor 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes e diminuição do risco de interações, uma 

melhor racionalização da terapêutica e redução de desperdícios e, por fim, uma alocação 

preferencial da atuação dos enfermeiros para os cuidados aos doentes em vez da gestão de 

medicamentos.13 
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No Anexo IV é possível observar um fluxograma onde estão representadas as funções/intervenções 

gerais dos vários grupos profissionais que integram os SF. Os FH na DIDDU são responsáveis 

diariamente por: 

 Receção e validação da prescrição médica; 

 Dispensa de todos os medicamentos sujeitos a legislação especial (p.e. estupefacientes e 

hemoderivados) e reposição de stock destes medicamentos quando solicitado pelo setor de 

ambulatório; 

 Registo de consumo ao doente de medicamentos urgentes (tarefa realizada sobretudo no 

início do dia de trabalho após pedido devidamente justificado pelos SC, nomeadamente, 

medicamento prescrito pela primeira vez, cuja administração irá ser efetuada antes das 15h; 

por lapso humano ou erro informático o medicamento não foi dispensado; o medicamento 

sofreu algum dano, extravio ou troca; ou interpretação errada da prescrição. Todos os 

pedidos de medicamentos urgentes deverão ser registados em impresso próprio e 

arquivados. 

 Prestação de informação passiva sempre que solicitada pelos outros profissionais de saúde 

(por exemplo, incompatibilidades, diluição, doses recomendadas); 

 Realização de intervenções farmacêuticas sempre que se justifique; 

 Registo informático ou manual de todas as tarefas executadas.13 

A validação farmacêutica das prescrições médicas (eletrónicas ou manuais) é de extrema 

importância devendo seguir algumas etapas: 

 Analisar a concordância entre a medicação prescrita, via de administração, forma 

farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a dispensar; 

 Ponderar a adequação do perfil farmacoterapêutico ao doente averiguando 

incompatibilidades e alergias e analisando prescrições prévias;  

 Considerar a duração do tratamento e calendarizar as dispensas seguintes de forma a 

racionalizar os recursos; 

 Avaliar a existência de duplicações ou omissões na prescrição médica; 

 Sugerir a alteração da via endovenosa para via oral sempre que possível; 

 Averiguar se o medicamento é administrado em S.O.S. e, em caso positivo, sinalizar para 

não ser distribuído, através da DIDDU (excetuando casos em que não conste no stock 

nivelado dos serviços, seja requisitada pelo enfermeiro, devido a consumo excessivo no 

serviço ou esteja incluída num protocolo de quimioterapia) e se o medicamento é de DT ou 

de DIDDU, devendo selecionar a opção “Tradicional”, no primeiro caso;  

 Apurar se o medicamento tem apresentação multidose e, nesse caso, dispensar apenas no 

primeiro dia do internamento, calendarizando um novo envio posterior;  

 Conferir se o fármaco é extra-formulário, sendo neste caso necessária “Justificação clínica 

obrigatória” (Anexo V); 

 Averiguar se existem epoetinas prescritas que devem ser dispensadas por registo de 

consumo ao doente, de modo a não serem incluídas no mapa diário de distribuição; 
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 Realizar a validação da prescrição médica e calendarizar medicação adjuvante de 

quimioterapia; 

 Verificar se existem prescrições para a UPE ou UPNE.13 

Uma vez validada a prescrição médica, os TDT procedem à emissão dos mapas de distribuição e, 

consequente dispensa da medicação devidamente identificada e reembalada em unidose, a qual é 

colocada em carros de transporte, um por cada ala de serviço, e cada gaveta dos carros está 

identificada com o número da cama, o nome e o número de identificação do doente. De modo a 

organizar a equipa responsável pela DIDDU foi estabelecido um horário para a emissão dos mapas 

de distribuição para cada SC (Anexo VI), sendo que as validações executadas após a emissão dos 

mapas de distribuição serão emitidas em mapas de distribuição de medicamentos alterados. As 

últimas validações deverão terminar às 16:35 horas, pelo que as que ocorrerem depois poderão ser 

analisadas e validadas, mas não dispensadas, excetuando o caso de medicamento urgentes que 

poderão ser dispensados através de um registo de consumo ao doente.13 

Durante a minha permanência na DIDDU tive oportunidade de ler o manual de procedimentos da 

DIDDU, observar a validação de prescrições, a prestação de informação passiva diariamente e o 

registo de consumo ao doente de medicamentos urgentes. Percebi que os pedidos de 

medicamentos urgentes surgem geralmente ao início da manhã associados a uma alteração da 

prescrição ou à entrada de um novo utente no serviço. Excecionalmente, realizei as revertências 

em atraso (registo e armazenamento) que não é função dos FH no IPOP e, com isto, pude contactar 

com a área de funcionamento dos TDT que trabalham diariamente em cooperação com os FH na 

DIDDU. Foi-me solicitada a resposta à questão “o Escitalopram 20mg que temos pode ser 

fracionado?”, à qual respondi afirmativamente, após consulta do Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento. Acompanhei também a regularização de empréstimos obtidos e concedidos.  

 

3.3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLO ESPECIAL  

Uma grande parte das atividades que realizei na minha passagem pela DIDDU foram relacionadas 

com o grupo de medicamentos sujeito a legislação especial, já que as tarefas que lhes estão 

associadas são em grande parte da responsabilidade do farmacêutico.  

 

3.3.1. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma legislação especial 

(Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro). Nos SF do IPOP, estes medicamentos integram um circuito à 

parte dos restantes medicamentos, encontrando-se armazenados numa sala fechada e protegida à 

qual apenas os FH têm acesso.  

Os pedidos aos fornecedores são realizados quando se atinge o ponto de encomenda (definido com 

base na média mensal de consumos, rotatividade do produto e facilidade de aquisição) e a nota de 

encomenda deve ser acompanhada pelo Anexo VII (Modelo nº1506) da Imprensa Nacional da Casa 

da Moeda (INCM) (Anexo VII). Os medicamentos são rececionados pelo Serviço de Aquisição e 

Logística, sendo o FH destacado para a área quem verifica a quantidade recebida e acondiciona o 

produto no cofre, tendo em atenção o prazo de validade. 
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A distribuição para os diferentes SC é realizada por reposição de stock, por intermédio de um AO e 

seguindo um plano semanal (Anexo VIII). O AO leva ao serviço a medicação num saco selado em 

conjunto com o impresso Anexo X (Modelo nº1509) da INCM e respetiva cópia (Anexo IX), ou duas 

cópias dos pedidos online no caso de os serviços já estarem informatizados. O enfermeiro deve 

acusar a receção dos medicamentos assinando as requisições do Anexo X da INCM, devendo os 

originais regressar aos SF e as cópias permanecer no serviço. Nos SF deve ficar registada toda a 

medicação preparada e enviada num documento apropriado.  

Todas as quartas-feiras é realizado um inventário de forma a comparar as existências reais com as 

informáticas, detetando as não conformidades e corrigindo-as.2,14 

Tive a oportunidade de ler o manual de procedimentos, procedi à preparação dos pedidos e 

preenchimento parcial do documento Modelo nº1509 da INCM, inventário semanal e comparação 

com stock informático, verificação de fornecimentos, armazenamento e identificação de formas 

unitárias com DCI, dosagem, nº de lote e PV (esta tarefa surge com a necessidade de identificar 

formas unitárias que serão entregues e que não possuem à partida toda a informação necessária 

ao seu manuseamento com segurança). 

 

3.3.2. MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS  

O stock de medicamentos hemoderivados encontra-se exclusivamente nos SF, não existindo stock 

em qualquer outro serviço do hospital. Uma exceção contemplada na legislação (Despacho conjunto 

n.º 1051/2000, de 14 de setembro) é o plasma humano que, por exigir condições de refrigeração 

especiais (-18°C), está armazenado no Serviço de Imunohemoterapia.  

Os pedidos aos fornecedores são realizados quando se atinge o ponto de encomenda (definido com 

base na média mensal de consumos, rotatividade do produto e facilidade de aquisição). Qualquer 

encomenda de um medicamento hemoderivado terá de ser acompanhada por um nº de CAUL 

emitido pelo INFARMED I.P. que garante que houve um adequado controlo físico-químico e 

microbiológico do produto, sendo estes CAUL arquivados nos SF num dossier apropriado. A 

prescrição de medicamentos hemoderivados deve ser efetuada nas fichas Modelo nº1804 da INCM 

(Anexo X) constituído por duas vias: Via Farmácia (folha autocopiativa) que fica arquivada nos SF 

e Via Serviço que acompanha a medicação. Aquando da dispensa do medicamento, o FH preenche 

o Quadro C do referido documento (número de ordem, nome do fármaco, número de unidades, 

número de lote, nome do laboratório fabricante e número de CAUL) e retifica os quadros A e B já 

preenchidos. Os medicamentos não administrados terão de ser devolvidos aos SF.  

O stock é contabilizado e conferido quinzenalmente.2,9 

No que diz respeito aos hemoderivados, li o seu manual de procedimentos, preenchi o documento 

Modelo nº1804 da INCM, auxiliei na preparação de pedidos e dispensa e realizei o registo de um nº 

de CAUL que ainda não existia no documento de consulta. 
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3.3.3. ERITROPOIETINAS 

A eritropoietina é um fator de crescimento que estimula a produção de eritrócitos. A sua forma 

recombinante, a epoetina, está indicada no tratamento da anemia sintomática associada a 

insuficiência renal crónica (IRC) e no tratamento da anemia associada a quimioterapia.15 

No IPOP, as eritropoietinas são distribuídas pela DT mediante requisição da Hemodiálise / 

Endocrinologia e é da responsabilidade do FH a análise da requisição, contendo o nome do utente 

e epoetina necessária para o dia seguinte, e a preparação da dispensa. Quando o FH efetua a 

validação das prescrições na DIDDU, este deve também estar atento ao aparecimento de 

eritropoietinas prescritas, de forma a não serem emitidas no mapa de distribuição. As eritropoietinas 

são ainda distribuídas em regime de ambulatório aos doentes com IRC. 

Como as eritropoietinas necessitam de refrigeração (2ºC-8ºC) a sua dispensa deve de ser 

acompanhada com a etiqueta laranja fluorescente “Conservar no frigorífico” (Figura 1).  

É ainda da responsabilidade do FH o registo das dispensas de eritropoietinas num ficheiro Excel 

próprio, para acompanhar a contagem de stock físico e comparação com stock informático no final 

do mês, facilitando assim a deteção de possíveis erros.13 

No que concerne às epoetinas, realizei a preparação diária para hemodiálise do dia seguinte e para 

pisos de internamento, inventário mensal e comparação com stock informático e registo diário de 

dispensa em ficheiro Excel próprio. 

 

3.3.4. MEDICAMENTOS QUE NECESSITEM DE “JUSTIFICAÇÃO DE MEDICAÇÃO” 

O IPOP tem um formulário interno de medicamentos baseado no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos e/ou a Adenda de Medicamentos do Hospital, as necessidades terapêuticas dos 

utentes e critérios fármaco-económicos. Sempre que é necessário um medicamento não incluído 

neste formulário, com indicações restritas, como a linezolida, ou de elevado valor económico é 

necessária uma requisição especial, a “Justificação de Medicação” (Anexo V) assinada pelo Diretor 

do Serviço e/ou Diretor Clínico, onde consta a identificação do doente e do serviço, informação 

relativa ao medicamento (DCI, forma farmacêutica, via de administração, posologia) e justificação 

para a sua necessidade. Os documentos são todos arquivados em dossiês próprios.13 

Existem ainda medicamentos que não possuem Avaliação Prévia Hospitalar (APH) ou Autorização 

de Introdução no Mercado em Portugal, mas que, mediante justificação clínica, são considerados 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias. A utilização 

destes medicamentos reveste-se de carácter excecional e carece de autorização prévia a conceder 

pelo INFARMED I.P., nomeadamente, a Autorização de Utilização Excecional (AUE) ou AUE pelo 

Programa de Acesso Precoce, respetivamente.16,17 

Tive a oportunidade de analisar várias “Justificações de Medicação” já que fui responsável pela 

organização e arquivo das mesmas, sempre que necessário. 
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3.3.5. MEDICAMENTOS QUE NECESSITEM DE “FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO” 

A dispensa deste grupo de fármacos carece da apresentação de um formulário de “Justificação 

Clínica” e de um “Formulário de Autorização de Prescrição”. Este garante o consentimento 

informado do doente acerca do fármaco que vai ser administrado. A talidomida, utilizada em 

oncologia para o tratamento do mieloma múltiplo, dadas as suas propriedades anti-angiogénicas, é 

um exemplo deste grupo de fármacos, devido ao historial de malformações congénitas relacionadas 

com o seu uso. Assim, deve ser entregue o “Formulário de Autorização de Prescrição do Programa 

de Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene ®” juntamente com a “Justificação Clínica”.18 

 

3.3.6. MEDICAMENTOS DE ENSAIO CLÍNICO 

A distribuição de medicamentos para uso em EC estão regulamentados por legislação própria (Lei 

n.º 73/2015, de 27 de julho) e, de acordo com a mesma, o FH é o responsável pelo armazenamento 

e dispensa de medicamentos experimentais. No entanto, os medicamentos para uso em EC estão 

inseridos num circuito à parte dos outros. Esta temática será abordada mais à frente na secção 5. 

 

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório representa o ato farmacêutico 

que consiste em garantir a disponibilidade do medicamento, em tempo útil, através de uma 

prescrição médica individualizada para cumprimento de um determinado ato terapêutico a todos os 

doentes que têm direito ao acesso à medicação dispensada em ambulatório, devendo esta respeitar 

parâmetros de qualidade e estar adequadamente embalada e identificada.19  

Na FA, o FH é essencialmente responsável por validar a prescrição médica, proceder à distribuição 

de medicamentos (incluindo fármacos sujeitos a legislação especial e medicamentos de ensaio 

clínico), promover a correta utilização de medicamentos (elucidar sobre como administrar 

adequadamente o medicamento e qual a posologia e duração do tratamento, indicar o modo de 

conservação e manuseamento dos medicamentos), alertar o utente acerca da possibilidade de 

ocorrência de efeitos adversos e indicar formas de diminuir a sua incidência, monitorizar a adesão 

à terapêutica tendo por base a informação do utente e os registos de cedência de medicação e 

controlar os stocks do armazém do ambulatório (Figura 4).19 

Todas estas funções do FH são ainda mais relevantes no contexto de medicação oncológica, dado 

tratar-se de patologias em que a adesão à terapêutica adquire um papel essencial e em que a 

incidência de efeitos adversos, por vezes graves, é significativa. 

No IPOP toda a medicação dispensada em regime de ambulatório deve ter por base uma condição 

oncológica incluindo-se neste grupo certos medicamentos para doenças não oncológicas (como a 

IRC) cuja causa identificada foi uma doença oncológica. Deste modo, são dispensados 

medicamentos pertencentes a vários grupos terapêuticos.  

Todos os medicamentos dispensados neste regime, nos hospitais públicos pertencentes ao SNS, 

são fornecidos gratuitamente aos doentes, ou porque são abrangidos por lei ou por deliberação do 

Conselho de Administração da instituição.19 
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Figura 4. Espaço físico da Farmácia do Ambulatório do IPOP. 

Na FA tive a oportunidade de ler o manual de procedimentos, armazenar medicação devolvida que 

não pode reintegrar o circuito do medicamento, registar a devolução de medicação devolvida de 

ensaios clínicos, conferência da receção de MM e transferências provenientes do armazém central 

e realizar controlo de stock. Neste serviço procedi também à dispensa de medicação ativa com 

respetiva informação e ensino ao utente.  

 

4. FARMACOTECNIA 

Farmacotecnia corresponde à área de produção de preparações farmacêuticas não estéreis e 

estéreis, citotóxicos e reembalagem de formas farmacêuticas orais que existe, de modo a satisfazer 

as necessidades individuais de doentes com perfis fisiopatológicos específicos (por exemplo, 

pediatria ou geriatria), além de ser essencial na produção de quimioterápicos, possibilitando uma 

terapia personalizada. Esta necessidade surge com medicamentos que não existem no mercado na 

forma farmacêutica/dosagem que são requeridas para serem administrados aos doentes.2 

 

4.1. UNIDADE CENTRALIZADA DE QUIMIOTERAPIA 

A UCQ é composta por uma equipa multidisciplinar responsável por preparar e distribuir toda a 

quimioterapia destinada ao tratamento de doença oncológica no IPOP.20  

De entre as funções do FH na UCQ são de realçar a validação da prescrição médica (Anexo XI), 

emissão de rótulos (Anexo XII) e mapas de produção, coordenação da produção de quimioterapia 

(verificação das doses prescritas, organização dos tabuleiros, divisão de trabalho, comunicação com 

os TDT da produção), o registo informático das preparações passo-a-passo (entrada, fim de 

preparação, saída da UCQ), verificação e rotulagem das preparações, embalamento e libertação 

das preparações, gestão de existências, colaboração na elaboração do controlo microbiológico, 
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auxílio da verificação de dispensa de citotóxicos para EC e ativação de novos protocolos de 

quimioterapia após avaliação e aprovação da Direção Clínica.20  

A organização da UCQ está orientada no sentido de responder às necessidades do Hospital de Dia, 

dos serviços de internamento e Hospital de Dia Pediatria. Sempre que possível existe também um 

FH a tempo inteiro no Hospital de Dia que realiza a validação da prescrição médica no local. As 

vantagens associadas a esta função prendem-se na maior proximidade dos utentes, enfermeiros e 

médicos no local (permitindo a resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas de forma mais 

rápida e eficiente), na possibilidade de fazer uma validação farmacêutica mais cuidada e ponderada 

e também na melhor perceção das prioridades, podendo essa informação ser transmitida à área de 

produção para uma melhor organização do serviço.  

O espaço físico da UCQ encontra-se estrategicamente organizado de modo a proteger o operador 

e garantir a qualidade e esterilidade das preparações. Este é dividido na área de produção e área 

de apoio, sendo que a primeira é dividida noutras três zonas: zona negra (funciona como uma zona 

de apoio), antecâmara (área de transição) e zona branca (área estéril destinada à preparação). A 

entrada na área de produção pressupõe a utilização de calças, túnicas, bata e socas (que não 

estiveram no exterior). Na antecâmara deve ser acrescentado ao vestuário uma bata esterilizada, 

touca, máscara, primeiro par de luvas e protetores de calçado. A entrada na sala assética exige a 

utilização do segundo par de luvas esterilizado. Existem procedimentos para a garantia da assepsia 

das zonas brancas e limpeza das áreas de apoio com planos diários de higiene e controlo 

microbiológico quinzenal (salvo situações que justifiquem uma periodicidade inferior). A preparação 

dos citotóxicos é realizada em câmaras de fluxo laminar vertical e a transferência dos tabuleiros, 

contendo as matérias-primas ou o produto final, é realizada através de transfers, sendo todo o 

material previamente desinfetado com álcool a 70%.20 

A cada rótulo/preparação é-lhe atribuído informaticamente um código de barras que se destina, não 

só à identificação da preparação, mas também permite a sua rastreabilidade. O transporte da 

medicação para os diferentes SC é realizado normalmente por intermédio de um sistema de 

transporte pneumático (designado Bzidróglio), no qual se inserem cápsulas cilíndricas contendo a 

medicação. Quando o SC não é abrangido por este sistema ou a medicação é frágil, o transporte é 

assegurado pelo AO.20 

Durante a minha permanência na UCQ pude constatar que o volume de trabalho é realmente 

elevado. De facto, dados de 2016 indicam que a média de preparações diárias realizadas pela UCQ 

foi de 25019 e esta unidade prepara ainda quimioterapia para enviar para outros centros hospitalares. 

Na UCQ pude ler o manual de procedimentos para citotóxicos, observar a validação farmacêutica e 

aprender sobre vários protocolos de quimioterapia e suas indicações, preparar tabuleiros com 

supervisão, realizar o registo informático do estado das preparações, embalar a medicação e 

observar a preparação de solução oral de metotrexato e imatinib. Ainda neste momento do estágio, 

ocorreu a quebra de uma ampola de um produto citotóxico na receção de encomenda e de imediato 

foram tomadas medidas preventivas e controlo do acidente e eu abandonei a área pelo período de 

1 hora. Tive a oportunidade de acompanhar por um dia a FH no Hospital de Dia e, desde logo 

compreendi a importância desta função: constatamos que havia uma prescrição médica com doses 
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terapêuticas calculadas para um utente com 55,5kg e, na verdade, o utente pesava 70kg, podendo 

estar assim prescritas doses sub-terapêuticas; este facto dificilmente seria percetível se a validação 

farmacêutica fosse realizada por um FH na área de produção da UCQ que não possui apenas esta 

função.  

 

4.2. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS 

A atividade da UPNE do IPOP está centralizada na preparação de medicamentos manipulados (MM) 

não estéreis, destinados a satisfazer as necessidades específicas dos doentes, e também na 

reembalagem de medicamentos. Este serviço surge com a necessidade de existência de 

preparações adequadas ao perfil fisiopatológico dos doentes que não se encontram disponíveis no 

mercado ou com a sua adequação ao uso pediátrico.  

Entre as funções do FH na UPNE destacam-se: receção e validação das prescrições de MM na FA 

e na DIDDU; elaboração de fichas técnicas de preparação de MM (recorrendo a fontes bibliográficas 

de referência garantindo assim a segurança e eficácia dos MM); planeamento da produção; 

supervisão de todas as operações de preparação e controlo de qualidade de acordo com as Boas 

Práticas de Preparação de MM; gestão de stocks e avaliação periódica do grau de aplicação e 

conformidade dos procedimentos e preenchimento do registo de alterações de temperatura e 

calibração de equipamentos.21 

Resumidamente, o circuito do MM não estéril tem início na receção de uma prescrição médica pela 

FA ou DIDDU ou por uma requisição pelos SC, seguindo-se a consulta da ficha técnica de 

preparação (Anexo XIII) do MM requisitado ou, caso seja um MM nunca preparado anteriormente, 

a realização de uma pesquisa bibliográfica e elaboração da ficha técnica de preparação. 

Posteriormente, são emitidos os rótulos e realizada a produção do MM não estéril e o seu controlo 

de qualidade.21  

O espaço físico da UPNE divide-se em duas áreas: a de vestuário e a de preparação de MM. É na 

primeira área que o pessoal se equipa adequadamente para dar entrada na segunda área, isto é, 

com luvas, touca, bata de manga comprida com punhos ajustáveis, máscara e protetores de 

calçado.21 

Na UPNE pude ler o manual de procedimentos, auxiliar na preparação de colutórios de micafungina 

e clor-hexidina, auxiliar na supervisão da produção de vários MM (por exemplo, veículos, como o 

xarope simples conservado, e suspensão oral de flucitosina). 

 

4.3. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS 

A esterilidade é uma caraterística fundamental de certos produtos farmacêuticos, no entanto, a 

manipulação de estéreis é um processo complexo que envolve várias etapas, com aumento de 

probabilidade de ocorrência de contaminação microbiológica. De modo a garantir a esterilidade e 

apirogenia, a manipulação deve ser realizada em condições ambientais e equipamentos adequados, 

com recurso a técnica assética. Assim sendo, a área da UPE é constituída por três zonas: sala 

cinzenta (área de mudança de roupa, com um armário contendo o vestuário adequado à entrada na 

sala limpa), antecâmara (área onde se realiza a higienização das mãos; contém um stock mínimo 
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de medicamentos e material clínico e uma área de transferência para uma zona não limpa por onde 

entra todo o material necessário às preparações) e sala limpa (sala de preparação com ar filtrado 

por filtro HEPA, de pressão positiva superior à da antecâmara; contém duas câmaras de fluxo 

laminar horizontal e uma área de transferência da medicação para o exterior).22 

A UPE é responsável pela produção de misturas de analgesia quer para dor aguda, como por 

exemplo, Patient-controlled epidural analgesia ou PCEA (Anexo XIV), ou crónica, como por 

exemplo, misturas de analgesia administradas por Drug Infusion Ballons ou DIB (Anexo XV). A UPE 

é também responsável pela preparação de bolsas de nutrição parentérica não comercializadas 

(Anexo XVI), prescritas por nutricionistas e validadas por FH, essencialmente para a pediatria. 

Alguma da medicação que é da responsabilidade desta unidade, devido à sua perigosidade para o 

operador, é produzida na UCQ, como exemplo, colírios de ciclosporina. Os medicamentos 

produzidos na UPE seguem um circuito independente, sendo transportados pelo AO destacado 

neste serviço.22 

As funções atribuídas ao FH destacado neste serviço são semelhantes às relatadas para a UPNE, 

sendo de realçar a garantia da esterilidade das preparações através do emprego da técnica assética 

e do controlo microbiológico diário da última preparação realizada e de frequentes controlos 

microbiológicos da área da UPE e das câmaras de fluxo laminar.21 

Na UPNE pude ler o manual de procedimentos, aprender e experienciar as regras de vestuário e 

manipulação associados à garantia de esterilidade e observar/auxiliar na preparação de PCEAs e 

bolsas de nutrição parentérica. 

 

5. ENSAIOS CLÍNICOS 

Os EC, definidos pela Lei de Investigação Clínica23, devem ser conduzidos de acordo com os 

princípios de ética da investigação clínica em humanos citados nas Declarações de Helsínquia e 

Belmonte, consistentes com as Boas Práticas Clínicas e requisitos regulamentares aplicáveis, que 

se concretizam em autonomia, beneficência e justiça.24 

Um EC tem início com a obtenção de um parecer favorável por parte da Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica, da Comissão de Ética para a Saúde e também do Conselho de Administração 

do IPOP. Uma vez obtida aprovação, o promotor do EC (responsável pelo financiamento do EC e 

fornecimento gratuito da medicação necessária) apresenta o protocolo do EC com toda a 

documentação necessária aos SF. No decurso do EC e em todas as etapas do circuito do 

medicamento experimental ocorre sempre dupla verificação dos documentos necessários por parte 

dos FH.24  

A equipa responsável pelo EC deve ser competente e profissional, fazendo dela parte os FH, 

responsáveis essencialmente pela: gestão do circuito dos medicamentos (receção, conservação, 

validação, manipulação, dispensa, gestão de stock e devolução); criação e gestão de documentação 

(por exemplo, plano de atuação com regras, diretrizes e instruções de trabalho concretas e plano 

de garantia de qualidade);  realização de atividades clínicas (informar e seguir os pacientes, recolher 

parâmetros analíticos, e efetuar o registo de reações adversas); participação em visitas de pré-início 

e monitorização e integração da Comissão de Ética para a Saúde. Se possível, o FH deve investigar 
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na tentativa de implementar novos protocolos ou rever protocolos em vigor, bem como efetuar 

estudos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, de estabilidade e de compatibilidade dos quais muitos 

medicamentos experimentais carecem.24  

Em termos físicos, a unidade contempla duas salas independentes de armazenamento de 

medicamentos à temperatura ambiente com sensores de temperatura; uma sala com frigoríficos e 

arcas destinados ao armazenamento de medicamentos com necessidade de refrigeração com 

sensores de temperatura, uma sala de trabalho, uma sala de reuniões, zona de receção de 

medicação e uma zona para a medicação oral devolvida.24 

Na Unidade de EC pude ler o manual de procedimentos e documentos específicos de EC (por 

exemplo, fichas-resumo), receção e armazenamento de medicação de EC, auxílio na participação 

de uma excursão de temperatura durante o transporte de medicação e observação da dispensa da 

medicação. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

6.1. TABELA AUE – FARMÁCIA DE AMBULATÓRIO 

A APH visa estabelecer as condições de aquisição de medicamentos pelos hospitais do SNS, tendo 

em conta critérios técnico-científicos (inovação terapêutica, ou equivalência terapêutica, para cada 

uma das indicações) e vantagem económica.25 Para medicamentos que já obtiveram autorização 

de introdução no mercado mas cujo processo de APH ainda não se encontra concluído, e sempre 

que se verifique a ausência de alternativa terapêutica em que o doente corra o risco imediato de 

vida ou de sofrer complicações graves, os hospitais do SNS podem requerer ao INFARMED, I.P. 

AUE do medicamento.26  

Partindo da dificuldade de perceber em que etapa um determinado fármaco se encontra (por 

exemplo, nova indicação terapêutica sem APH) e, consequentemente, se é necessário um pedido 

ao INFARMED, I.P., propus a atualização da tabela de medicamentos sujeitos a AUE da FA do IPOP 

(ver Anexo XVII).  Tomei conhecimento de que está a ser desenvolvido um projeto pelo INFARMED, 

I.P., o Horizon Scanning, que tem como objetivo recolher e tratar, de forma sistemática, informação 

de várias fontes sobre a introdução de novas tecnologias no SNS26, podendo auxiliar nesta tarefa 

no futuro.  

 

6.2. VINCRISTINA – QUE FÁRMACOS AFETAM A SUA CONCENTRAÇÃO? 

Durante a minha passagem pelo Hospital de Dia percebi que a Vincristina era um fármaco bastante 

presente nas prescrições médicas no IPOP. A dose máxima semanal de Vincristina é de 2 mg, 

independentemente da superfície corporal do indivíduo, dado que este fármaco está largamente 

associado a toxicidade neurológica dependente da dose.27  

Dada a perigosidade deste fármaco, decidi fazer uma pesquisa sobre interações medicamentosas 

ao nível do metabolismo. De facto, sendo este um fármaco metabolizado pelo citocromo P450 

(subfamília CYP3A), é um forte candidato a interações metabólicas. Para futura consulta dos FH 
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que estejam a realizar validação da prescrição médica da UCQ, e para que se evitem interações 

medicamentosas deste tipo, elaborei um documento (Anexo XVIII) onde, de forma compilada, 

coloquei informação sobre o metabolismo da Vincristina e quais os fármacos, de entre os 

pertencentes ao formulário interno do IPOP, que afetam a sua concentração.   

 

6.3. INVENTÁRIO GERAL ANUAL DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2018, decorreu um Inventário Geral Anual dos SF do IPOP 

associado a uma Auditoria Interna. Durante estes dias, colaborei ativamente na contagem de stocks 

físicos da FA, do cofre de estupefacientes e psicotrópicos, dos hemoderivados, uma parte do 

armazém da DT, matérias-primas e manipulados da UPNE e auxiliei na inserção dos valores 

contabilizados no sistema. Visto que a DIDDU não funcionou nestes dias, participei na preparação 

de medicação urgente e entrega aos AO dos SC. 

 

6.4. FORMAÇÃO ONLINE EM BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS 

Realizei uma formação online em Boas Práticas Clínicas (ICH Good Clinical Practice Refresher E6 

R2 Changes) proposta pela unidade de EC de forma a conhecer os conceitos utilizados na prática 

da investigação clínica. Esta formação, promovida pela Syneos Health®, consistiu numa 

apresentação com duração de 90 minutos sobre várias temáticas associadas às Boas Práticas 

Clínicas, desde a distribuição de funções entre as diferentes classes profissionais que integram a 

equipa de investigação clínica, à importância da risk-based approach dos sistemas de garantia de 

qualidade, cursando ainda sobre outras matérias. No final foi realizada uma avaliação com sucesso 

(Anexo XIX). 

 

6.5. FORMAÇÃO TECENTRIQ ® (ROCHE) 

Decorreu no dia 28 de novembro, nas instalações da farmácia central, uma formação sobre o 

Tecentriq® (Roche), mais especificamente, atezolizumab, com foco na sua indicação para Cancro 

do Pulmão de Células Não-Pequenas. Este é o único fármaco anti-PD-L1 indicado para o tratamento 

de adultos com carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático, após quimioterapia 

contendo platina ou não elegíveis para tratamento com cisplatina ou com cancro do pulmão de 

células não-pequenas, localmente avançado ou metastático, após quimioterapia prévia. A ligação 

do PD-L1 (ligando expresso pelas células tumorais e imunitárias que infiltram o tumor) aos recetores 

PD-1 e B7.1, que se encontram nas células T origina a inibição da produção de células T e da 

produção de citocinas, contribuindo para a inibição da resposta imunitária antitumoral no 

microambiente.28  

Durante a formação foram abordados tópicos como mecanismo de ação, resultados clínicos de 

indivíduos que não expressam PD-L1, vantagem terapêutica face aos outros medicamentos no 

mercado, indicações para manipulação, entre outros. No final foi oferecida uma brochura que 

contém algumas informações de segurança e gestão de reações adversas (Anexo XX). 
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CONCLUSÕES 
 

Findo o estágio nos SF do IPOP posso afirmar que foi, sem dúvida, uma experiência extremamente 

enriquecedora que contribuiu para a minha valorização profissional e pessoal, enquanto futura 

farmacêutica, que me permitiu aplicar e complementar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

cinco anos de curso e valorizar a necessidade de multidisciplinariedade na formação e na profissão.  

Sendo o IPOP um hospital direcionado para a área oncológica tive a oportunidade de ter uma nova 

perspetiva da doença, conhecer a realidade vivida pelos doentes e seus familiares e valorizar a 

imensa ajuda do Sistema Nacional de Saúde para comportar os enormes custos associados ao 

tratamento oncológico. 

Durante estes curtos, mas concentrados dois meses, pude também perceber os enormes ganhos 

quando experienciamos uma ação integrada e esforçada de todos os profissionais de saúde, sendo 

naturalmente de destacar a importância do farmacêutico. Assim, o sucesso da prestação de 

cuidados de saúde a nível hospitalar depende necessariamente da intervenção do farmacêutico 

enquanto especialista do medicamento e responsável máximo pela gestão do circuito de distribuição 

da medicação. 
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http://www.infarmed.pt/web/infarmed/avaliacao-terapeutica-e-economica?p_p_id=56_INSTANCE_GbLWkOE1v6F7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=viewp_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2#tab7
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/avaliacao-terapeutica-e-economica?p_p_id=56_INSTANCE_GbLWkOE1v6F7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=viewp_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2#tab7
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/avaliacao-terapeutica-e-economica?p_p_id=56_INSTANCE_GbLWkOE1v6F7&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=viewp_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2#tab7
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=13506&tipo_doc=fi
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20180702141518/anx_141518_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20180702141518/anx_141518_en.pdf
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Organização do espaço físico da Farmácia Central do IPOP. 8 
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Anexo II. Ecrã inicial do sistema informático da Glintt HS, SGICM – Farmácia. 

 

 

 

Anexo III. Prescrição médica em formato online no software SGICM – Farmácia de um doente 

internado no IPOPFG, E.P.E. 
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Prescrição Manual / Prescrição Online 

Validação (FH) 

Medicamento Urgente? 

Sim Não 

Registo de Consumo 
ao doente (FH) 

Dispensa Imediata 
(TDT) 

Emissão de Mapas 
(TDT) 

Dispensa nos carros 
(TDT) 

Emissão de Alteradas 
1ª / 2ª (TDT) 

Informação (FH) 

Saída Unidose 1ª / 2ª 
(TDT) 

Transporte 1ª / 2ª 
(AO) 

Limpeza de 
carros (AO) 

Revertências 
(TDT) 

Dispensa de 
stock nivelado 

(TDT) 

Reposição de 
stock DIDDU 

(TDT) 

Administração da 
medicação  

Avaliação do doente 
pelo médico 

Informação (FH) 

Anexo IV. Circuito de distribuição do medicamento no IPOP. Adaptado de 11. 
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Serviço Clínico Hora de Emissão de Mapas 

Cirurgia 10 / Serviço de Transplante de Medula Óssea 11:00h 

Medicina 4 / Medicina 3 / Pediatria 11:15h 

Medicina 6 12:00h 

Cirurgia 8 12h30h 

Cirurgia 6 14h15h 

Cirurgia 7 14h30h 

Cirurgia 9 / Braquiterapia / Serviço de Cuidados Paliativos 1 e 2 15h00h 

Pré-Internamentos 16h00h 

1ª Alteradas 16h15h 

2ª Alteradas 16h35h 

Anexo VI. Horário de emissão dos mapas de distribuição para cada serviço clínico. 

Anexo V. Documento de “Justificação de Medicação” do IPOP (frente e verso). 
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Anexo VII. Impresso para aquisição de Estupefacientes e Psicotrópicos - Anexo VII (Modelo 

nº1506) da INCM. 
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Anexo VIII. Plano semanal para reposição de stocks de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos nos diferentes SC. 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Medicina P3 

Serviço de 

Cuidados 

Paliativos 

Bloco 

Operatório 

Medicina P3 

Serviço de 

Transplante de 

Medula Óssea 

Medicina P4 

Consulta de 

Serviço de 

Cuidados 

Paliativos 

Medicina P4 Pediatria 

Medicina P5 Clínica mama Medicina P5 

Serviço de 

Cuidados 

Intensivos 

Rede Consulta Dor 

Serviço de 

Atendimento Não 

Programado 

Unidade de 

Cuidados 

Intermédios 

Serviço de 

Atendimento Não 

Programado 

Clínica 

Digestivos 
Braquiterapia Rede 

Braquiterapia 

Serviço de 

Transplante de 

Medula Óssea 

Cirurgia de 

Ambulatório 
Cirurgia P6 

Cirurgia de 

Ambulatório 
Pediatria 

Hospital de Dia – 

Adultos 
Cirurgia P7 

Hospital de Dia – 

Adultos 

Serviço de 

Cuidados 

Intensivos 

Hospital de Dia – 

Pediatria 
Cirurgia P8 

Hospital de Dia – 

Pediatria 

Unidade de 

Cuidados 

Intermédios 

Clínica Mama Cirurgia P9 

Radiologia 

Intervenção 
Cirurgia P6 Consulta Dor Cirurgia P10 

 

Cirurgia P7 Clínica Digestivos 

Serviço de 

Cuidados 

Paliativos 

Cirurgia P8 
Radiologia 

Intervenção 

Consulta de 

Serviço de 

Cuidados 

Paliativos 

Cirurgia P9 
 

Cirurgia P10 
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Anexo IX. Impresso para requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos pelos SC aos SF - Anexo 

X (Modelo nº1509) da INCM. 
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Anexo X. Impresso para requisição/distribuição/administração de Hemoderivados – Modelo 

nº1804 da INCM. 
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Anexo XI. Prescrição médica online para validação pela UCQ. 

 

 

 

Anexo XII. Rótulo de preparação citotóxica para Hospital de Dia e Internamento. 
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Anexo XIII. Ficha técnica de preparação (A) e rótulo (B) de uma solução oral de Ranitidina. 
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Anexo XIV. Ficha técnica de preparação (A) e rótulo (B) de um PCEA. 
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Anexo XV. Ficha técnica de preparação de um DIB. 

 

 

Anexo XVI. Ficha técnica de preparação de uma bolsa de nutrição parentérica. 
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Anexo XVII. Tabela para consulta da necessidade de AUE para medicamentos da FA e respetivas 

indicações. 
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Anexo XVIII. Documento informativo acerca das interações medicamentosas com Vincristina a 

nível metabólico. 
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Anexo XIX. Certificado de formação ICH Good Clinical Practice Refresher E6 R2 Changes da 
Syneos Health®. 
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Anexo XX. Brochura com informações de segurança e gestão de reações adversas do Tecentriq® 

(Roche). 
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