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Resumo 

 O estágio profissionalizante é o culminar de 5 anos de dedicação e estudo por parte de um 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta é a etapa final que nos permite 

colocar em prática toda a teoria adquirida ao longo do curso. Nesta fase do percurso académico é 

proporcionado o nosso primeiro contacto com situações reais, resultando num crescimento marcante 

em experiência e conhecimento, junto de profissionais de saúde que nos transmitem os seus 

conhecimentos e novas práticas profissionais.  

 O presente relatório descreve os 4 meses de estágio realizado na Farmácia de Macieira. Este, 

divide-se em duas partes, sendo a primeira parte uma descrição da organização interna da farmácia, 

do seu funcionamento de forma geral e das atividades desenvolvidas pela própria. A segunda parte do 

documento é referente aos dois projetos desenvolvidos durante o estágio, explicando os motivos para 

a sua realização e as conclusões obtidas.  

No primeiro projeto, “Benefícios e Malefícios do Consumo de Açúcar”, é feita uma abordagem 

à problemática do excesso de consumo de açúcar e ao impacto na saúde pública. O projeto 

desenvolvido teve como público alvo as crianças da Escola EB 1 de Macieira de Rates e consistiu numa 

palestra com várias dinâmicas e entrega no final de um folheto informativo para que a informação 

transmitida chegasse aos pais das crianças. Este projeto teve um impacto bastante positivo, tendo 

alertado as crianças para a quantidade de açúcar que diversos produtos contêm e para os seus 

malefícios para a saúde.   

O segundo projeto consistiu na implementação do serviço da “Preparação Individualizada da 

Medicação”, sendo este serviço sobretudo benéfico para utentes polimedicados, com dificuldades em 

gerir a sua medicação ou que se esqueçam muitas vezes de tomar os seus medicamentos pelo que, 

geralmente, este serviço é delineado para utentes mais idosos. A sua implementação não obteve o 

impacto desejado, não tendo até ao momento qualquer adesão por parte dos utentes. 
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Parte I – Farmácia de Macieira 

Introdução 

Após 5 anos de formação nas instalações da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

eis que chegou o momento da última e mais importante etapa do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF). O momento em que pomos em prática toda a teoria que aprendemos. O estágio 

curricular é fundamental para o nosso percurso académico, na medida em que integramos uma nova 

equipa de profissionais de saúde com uma panóplia de ensinamentos a transmitir e ficamos inseridos 

em toda a dinâmica dessa mesma equipa, quer seja na gestão interna da farmácia, quer seja na 

abordagem ao utente e à comunidade. De facto, este é o maior desafio a que somos propostos durante 

o MICF. Mas são os desafios e o facto de sair da zona de conforto que nos fazem crescer. Em cada 

dia na farmácia enfrentámos um novo desafio diferente que nos aparece em contacto direto com os 

utentes, a preparar os projetos, ou noutra situação. Cada desafio fez-me crescer pessoalmente e 

profissionalmente, cada dia fez-me estar melhor preparado do que no dia anterior. É esta experiência, 

que apesar de ainda ser pouca, que nos vai tornando cada vez melhores farmacêuticos.     

O meu estágio curricular foi realizado na Farmácia de Macieira (FM). Este decorreu entre os dias 1 

de novembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, sob a orientação da Dr.a Fátima Costa. O horário 

estipulado para o estágio foi das 10h às 19h com pausa para almoço das 12h30 às 14h30, com 

flexibilidade de horário caso houvesse alguma necessidade para tal. Para além disso, estive presente 

na farmácia em 2 sábados, tendo a oportunidade de verificar o funcionamento da farmácia ao fim de 

semana. 

Desde o início que me senti integrado pela equipa, o que permitiu ter um papel ativo durante o 

período de estágio. Na Tabela 1 encontra-se representado, num cronograma simplificado, as atividades 

desenvolvidas durante o estágio na farmácia. 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia de Macieira 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Integração e adaptação ao espaço de trabalho X X   

Receção de encomendas X X X X 

Realização de encomendas instantâneas e por 

telefone 

X X X X 

Armazenamento e verificação de stocks X X X X 

Acompanhamento de atendimentos ao balcão X X X X 

Atendimento Autónomo   X X 

Medição de parâmetros físicos e bioquímicos  X X X 

Projeto “Benefícios e Malefícios do Consumo de 

Açúcar” 

  X  

Projeto “Preparação Individualizada da 

Medicação” 

   X 
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Contexto Geográfico 

 A FM localiza-se em Macieira de Rates, pertencente ao concelho de Barcelos. A farmácia está 

localizada no centro da freguesia, tem bons acessos e zona de estacionamento. 

Contexto Social 

 Tendo em conta que a farmácia se localiza numa freguesia, a maioria dos utentes são 

residentes da própria freguesia e das freguesias vizinhas, pelo que são na sua generalidade utentes 

fidelizados à farmácia. Macieira de Rates também possui centro de saúde para a população o que é 

benéfico para a farmácia, levando a que muitos utentes depois da consulta no médico no centro de 

saúde se desloquem a esta farmácia. Além disso, na generalidade, Portugal tem uma população cada 

vez mais envelhecida e afetada por doenças crónicas, pelo que existem muitos utentes idosos 

polimedicados. 

Horário de Funcionamento 

 A FM tem as suas portas abertas ao público, de segunda a sexta-feira, das 9h até às 20h. Ao 

fim de semana, está aberta ao sábado das 9h às 13h e das 15h às 19h, e ao domingo das 9h30 às 

12h30. A farmácia cumpre, assim, os requisitos da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro1. 

Equipa 

 A FM é constituída por uma equipa bastante competente, dinâmica, disponível e preparada 

para ouvir e servir o utente da melhor forma possível, estando essa equipa descrita na Tabela 2. 

Tabela 2 – Equipa da Farmácia de Macieira 

Funcionário Cargo 

Dr.a Cândida Lemos Proprietária / Farmacêutica 

Sr. Filipe Lemos Proprietário gerente / Técnico Ajudante de Farmácia 

Dr.a Fátima Costa Diretora Técnica (DT) 

Dr.a Ana Araújo Farmacêutica 

Dr.a Marta Lemos Farmacêutica 

Sr. Joaquim Silva Técnico de Farmácia 

D. Deolinda Padrão Auxiliar de Limpeza 

 

Espaço Exterior 

 A FM é facilmente identificada pela placa publicitária “Farmácia Macieira” e pelo dístico da cruz 

verde luminosa representativa de farmácia. Uma parte do exterior da farmácia é envidraçada e permite 

a sua utilização para elaboração de montras publicitárias, planeadas de acordo com os produtos que a 

FM quer destacar e com os materiais de marketing enviados pelos parceiros da farmácia. Para além 

disso, no exterior, a farmácia dispõe da informação acerca da direção técnica, do horário de 

funcionamento e dos turnos de serviço do município de Barcelos, cumprindo os requisitos legais que 

assim o exigem2. 
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Espaço Interior 

 Após a entrada na farmácia encontra-se o espaço de atendimento ao público. O back office é 

composto pela zona de receção de encomendas, gabinete de atendimento ao utente, laboratório, 

armazém de medicação e WC.  

No espaço interior da FM existe monitorização e registo a cada 30 minutos da temperatura e 

da humidade, quer na zona de atendimento ao público, quer nas várias áreas do back office, incluindo 

o frigorífico, de forma a garantir as condições ideais de conservação e armazenamento dos 

medicamentos, preservando desta forma a sua integridade e qualidade. Estas condições devem ter um 

teor de humidade atmosférica inferior a 60% e a temperatura ambiente entre os 15ºC e os 25ºC (Anexo 

I); no caso de medicamentos de armazenamento em frigorífico a temperatura deve estar entre os 2ºC 

e os 8ºC3. 

Espaço de Atendimento ao Público 

 O espaço de atendimento ao público é constituído por 3 balcões de atendimento com sistema 

informático associado, uma balança com tensiómetro automático e um aparelho, Reflotron® Plus, para 

medição de parâmetros bioquímicos como glicemia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico. Nos lineares 

situados nas paredes laterais estão dispostos produtos de várias marcas de cosmética e higiene 

corporal e de puericultura. Para além destes lineares, existem expositores na zona central para dar 

destaque a determinado tipo de produtos, selecionados conforme a época do ano ou caso existam 

promoções de produtos. Na zona de atendimento existe, ainda, um expositor de perfumaria e um 

expositor de óculos de leitura. Atrás dos balcões, em local não acessível aos utentes, estão dispostos 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), assim como suplementos alimentares. 

Gabinete de Atendimento Personalizado 

 O gabinete de atendimento ao utente é utilizado quando é necessário uma maior privacidade 

no atendimento prestado ao utente, para reuniões e para sessões de aconselhamento nutricional que 

se realizam quinzenalmente às quintas-feiras. 

Área de Receção de Encomendas 

 A farmácia possui uma área de receção de encomendas equipada com computador, 

impressora, impressora de etiquetas, leitor ótico e gavetas de arquivo, em que se dá entrada das 

encomendas entregues pelos fornecedores, assim como se procede à devolução de produtos caso seja 

necessário. As gavetas de arquivo têm como função guardar todas as faturas, notas de crédito e 

devoluções. 

Zonas de Armazenamento 

 No momento em que os produtos dão entrada na área de receção, estes são encaminhados 

para o seu local de armazenamento. A farmácia possui diversos espaços para armazenar os produtos, 

conforme a sua categoria, para além daqueles que são expostos na zona de atendimento. Em todos 

os locais a sua ordenação é feita por ordem alfabética para permitir uma rápida identificação do local 

de determinado produto e tornar o atendimento mais eficiente. 

  O primeiro espaço de armazenamento encontra-se logo após a zona de atendimento ao utente, 

de forma a ter rápido acesso e dispõe de gavetas deslizantes horizontais divididas por categorias que 
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contêm medicamentos éticos não genéricos, colírios e soluções auriculares, medicamentos para 

utilização no sistema respiratório, injetáveis, cremes e pomadas, medicamentos vaginais, pílulas e 

supositórios. Para além disso, possui também gavetas deslizantes verticais nas quais é possível 

encontrar xaropes, saquetas e granulados, soluções orais, ampolas, soluções cutâneas e materiais 

para controlo e monitorização da diabetes. No segundo espaço e localizado lateralmente ao primeiro, 

encontra-se um novo sistema de prateleiras com gavetas deslizantes onde estão armazenados os 

medicamentos genéricos (MG) éticos. Para além disso, possui também um armário para MNSRM e 

suplementos alimentares, um armário para produtos de limpeza e desinfeção, como soro fisiológico e 

compressas, e um último armário para medicamentos de uso veterinário (MUV). Por fim, os restantes 

produtos, não incluídos nos outros locais de armazenamento, como fraldas ou excedentes, são 

acondicionados num armazém próprio para o efeito, estando dividido por categorias. Para armazenar 

produtos que necessitem de conservação a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, a farmácia dispõe de 

um frigorífico para o seu acondicionamento, estando divididos por categorias e dentro de cada categoria 

por ordem alfabética. 

Laboratório 

 O laboratório tem como função a preparação de medicamentos manipulados (MM) na bancada 

de trabalho. No entanto, devido ao custo das matérias primas e à pouca procura, a FM apenas prepara 

alguns MM que apresentam uma certa procura ou rotatividade. Para tal, a FM está equipada com todo 

o material necessário segundo a legislação em vigor, assim como a bibliografia necessária. Sempre 

que são preparados MM na FM, são arquivadas as fichas de preparação e uma cópia dos rótulos do 

produto final. Quando um utente apresenta uma prescrição médica de um MM que a FM não tenha 

condições para preparar, esta tem um acordo com outra farmácia que se incumbe de fazer a 

preparação do MM e enviar para a FM. 

Gestão da Farmácia Comunitária 

 Numa altura em que muitas farmácias portuguesas estão com dificuldades para manter a sua 

atividade, é importante haver uma gestão rigorosa e estratégica dos produtos e da equipa, assim como 

uma ação de marketing bem definida, sempre focada no utente e no contexto em que a farmácia está 

inserida, pois é o utente que permite que a farmácia abra as portas todos os dias. Hoje em dia, o 

farmacêutico deve ter conhecimentos nas áreas da gestão e do marketing de forma a manter a 

qualidade do serviço que presta ao utente, ao mesmo tempo que mantém a viabilidade financeira da 

farmácia, nunca descurando os valores éticos que caracterizam a classe farmacêutica. 

Gestão operacional 

 Na procura de uma melhoria contínua na gestão da equipa, no aumento da rentabilidade e no 

crescimento dos resultados obtidos, a FM implementou no seu quotidiano um sistema de gestão 

operacional: o sistema Kaizen. Esta palavra com origem japonesa divide-se em duas partes, Kai, que 

significa “mudar” e zen que corresponde a “melhor”. Assim, Kaizen significa no seu todo “Melhoria 

Contínua”. Esta melhoria contínua deve ser procurada todos os dias, por todos os colaboradores, em 

todas as áreas4.  

Uma das estratégias do sistema Kaizen aplicadas na FM é o quadro Kaizen. Este é dividido em 

várias secções, de acordo com o contexto e o interesse da farmácia, e visa melhorar a comunicação 
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interna, distribuir e acompanhar a execução de tarefas, avaliar o desempenho de cada elemento da 

equipa e partilhar informações relevantes, havendo também espaço para sugestão de melhorias para 

a farmácia. 

Durante o período de estágio, estive presente em algumas reuniões Kaizen que eram 

realizadas com toda a equipa para analisar o estado global do quadro Kaizen, avaliar o nível dos 

indicadores, o desempenho em determinados parâmetros bem como debater sobre situações pontuais 

da farmácia. Este sistema é realmente benéfico para a farmácia, fornecendo ferramentas para que a 

equipa possa discutir, avaliar e melhorar o serviço que presta à população bem como melhorar a sua 

rentabilidade. 

Sistema Informático 

 O sistema informático implementado na FM é o Sifarma 2000®, criado e gerido pela Glintt 

associada à Associação Nacional das Farmácias (ANF). Este sistema é fundamental no dia a dia do 

farmacêutico, sendo uma ferramenta que o auxilia em todos os seus processos, como no atendimento 

ao utente, gestão de stocks dos produtos, controlo dos prazos de validade (PV), realização de 

encomendas e devoluções.  

Cada produto farmacêutico tem uma ficha individual com informação técnica e científica 

facilmente acessível no sistema informático, o que é fulcral no atendimento ao utente pois esta 

informação presente no Sifarma 2000® permite prestar todos os esclarecimentos necessários e úteis 

ao utente relativamente às indicações terapêuticas, posologia, efeitos adversos, interações 

medicamentosas e contra-indicações. 

Para além disso, o Sifarma 2000® permite criar fichas individuais dos utentes, onde ficam 

guardados os seus dados pessoais e histórico de compras na FM, o que pode ser útil para consulta a 

qualquer momento. Possibilita, também, um acompanhamento farmacoterapêutico individualizado e 

personalizado do utente. 

Apesar de já ter realizado uma formação sobre o Sifarma 2000® anteriormente, e mesmo após 

a realização de um estágio extracurricular numa farmácia com este sistema informático, há cerca de 2 

anos, este estágio de 4 meses na FM permitiu-me ter um contacto mais alargado do sistema, aprender 

e relembrar informação útil sobre medicamentos e explorar funcionalidades desconhecidas até ao 

momento. Contudo, este sistema tem sido alvo de atualizações e alterações que, esporadicamente, 

podem originar algumas dificuldades e contrariedades que atrasam o atendimento ao utente.  

Gestão de stocks 

 A gestão de stocks é um processo fundamental no dia a dia da farmácia para garantir um 

serviço de qualidade ao utente e a viabilidade financeira da farmácia. O Sifarma 2000® presta um auxílio 

crucial nesta gestão na medida em que permite estabelecer um stock mínimo e máximo de cada 

produto, de acordo com a sua rotatividade, e definir o seu fornecedor principal. Assim que um 

determinado produto atinge uma quantidade igual ou inferior ao stock mínimo, no momento de realizar 

a encomenda, ao selecionar o fornecedor irá aparecer automaticamente este produto e a quantidade 

aconselhada a encomendar para repor o stock máximo indicado. Para uma gestão mais rigorosa dos 

produtos, é necessário ter em conta a rotatividade e a sazonalidade dos produtos. 
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Gestão de Encomendas 

 Os medicamentos e outros produtos de saúde podem ser adquiridos a distribuidores grossistas 

ou diretamente aos laboratórios, dependendo dos preços praticados. A FM faz parte de um grupo de 

farmácias, o Grupo ADDO PHARM, que permite muitas vezes ter acesso a melhores condições 

comerciais com os vários distribuidores ou laboratórios. 

 A FM opera com vários distribuidores sendo os principais a OCP Portugal, Botelho & Rodrigues, 

Alliance Healthcare, Medicanorte e Plural. Geralmente, as encomendas são feitas a armazenistas de 

distribuição grossista. No entanto, por vezes surge a oportunidade de fazer encomendas diretas aos 

laboratórios de produtos em grande quantidade que, apesar do tempo de entrega da encomenda ser 

maior, têm condições especiais de compra, beneficiando a farmácia. Apesar do risco que pode 

representar comprar elevadas quantidades de um determinado produto, estes têm, normalmente, um 

PV extenso e elevada rotatividade pelo que é um risco calculado. 

O sistema informático permite fazer três tipo de encomendas distintas: diárias, instantâneas e 

manuais. 

As encomendas diárias destinam-se à encomenda de produtos que atingiram o seu ponto de 

encomenda, ou seja, o seu stock mínimo. De acordo com o fornecedor definido para cada produto, são 

geradas listas automáticas de encomenda para cada fornecedor sendo estas verificadas pelo elemento 

responsável pela encomenda, que com base no histórico de vendas ou na sazonalidade do produto, 

pode acrescentar, diminuir ou retirar produtos da encomenda. O processo termina com o envio da 

encomenda eletronicamente. 

 As encomendas instantâneas são efetuadas quando um determinado produto não está 

disponível em stock para dispensa imediata ao utente, podendo ser feitas no momento do atendimento 

através do Sifarma 2000®, por contacto telefónico ou na plataforma online do fornecedor. Neste tipo de 

encomendas existe uma vertente especial, o Projeto Via Verde do Medicamento, que se destina a 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) rateados, onde é necessário apresentar o número da 

receita médica do produto em questão no momento em que efetua o pedido de encomenda. 

 Por fim, as encomendas manuais são feitas através de contacto telefónico com o fornecedor 

para aquisição de produtos rateados ou esgotados. 

 No decorrer do estágio, tive a oportunidade de efetuar diversas encomendas instantâneas, 

maioritariamente durante o processo de atendimento ao utente. Relativamente a encomendas diárias, 

nunca fiquei responsável pela sua realização mas foi-me explicado o processo e assisti várias vezes à 

sua efetivação. 

Receção de Encomendas   

 A FM recebe várias encomendas ao longo do dia, conforme as rotas dos distribuidores 

grossistas e transportadoras. Juntamente com as encomendas, vem a respetiva fatura. 

 No caso de serem encomendas diárias ou instantâneas feitas a armazenistas de distribuição 

grossista, estas já estão registadas no sistema informático. Contudo, se for feita uma encomenda por 

contacto telefónico, é necessário criar a encomenda de forma manual no sistema.  
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As encomendas chegam à FM em contentores apropriados aos produtos que acondicionam, 

tendo em conta a temperatura de conservação, ou seja, os medicamentos que necessitam de 

conservação entre os 2ºC e os 8ºC são acondicionados em contentores com acumuladores térmicos. 

 Para se proceder à receção das encomendas, os produtos são verificados individualmente 

através da leitura ótica do seu código de barras ou, no caso da inexistência de código de barras ou 

devido a dificuldades na leitura ótica, pela inserção do seu Código Nacional de Produto (CNP) 

manualmente. 

Durante o processo de registo de entrada de cada produto, é verificada a integridade da 

embalagem do produto, o PV e, no caso de MSRM, o seu Preço de Venda ao Público (PVP). Se o PV 

do produto recém-chegado for inferior ao PV dos produtos existentes em stock, então o PV do produto 

no sistema deve ser atualizado para aquele que apresenta o menor prazo. Relativamente a produtos 

que não tenham PVP fixo, como por exemplos MNSRM, este é calculado com base no Preço de Venda 

à Farmácia (PVF) e na margem de lucro pretendida, procedendo-se posteriormente à impressão das 

etiquetas com o preço final de venda. 

No final do processo é conferido o valor de faturação e o número de unidades rececionadas e 

comparado com o valor e unidades descritas na fatura, confirmando assim estar tudo em conformidade.  

 A receção de encomendas foi uma das primeiras tarefas que realizei durante o estágio, o que 

me permitiu adquirir um maior conhecimento dos produtos existentes na farmácia e da sua informação 

científica, como a indicação terapêutica, enquanto fazia a sua receção. Apesar desta tarefa ser 

relativamente simples, pode ser uma importante fonte de erros de stock pelo que é fundamental realizá-

la com o máximo rigor. 

Armazenamento 

 Após a receção dos produtos, estes são encaminhados para o respetivo local de 

armazenamento. Neste processo, é importante verificar o PV do produto a armazenar e comparar com 

os produtos que já se encontram no respetivo local de armazenamento de forma a que o produto com 

menor PV seja o primeiro a ser dispensado ao utente, seguindo o método FEFO, First Expire, First Out. 

Assim, os produtos são arrumados conforme o seu PV para evitar a inutilização dos mesmos devido à 

expiração do PV e perdas económicas desnecessárias para a farmácia. 

 Esta tarefa foi executada diariamente durante o estágio, permitindo conhecer a localização da 

maioria dos produtos existentes na FM e associar nomes comerciais de medicamentos a substâncias 

ativas, contribuindo para que o atendimento ao público fosse mais eficiente. 

Devoluções 

 Em certas situações, a farmácia poderá receber produtos na encomenda cuja embalagem 

esteja danificada, encomendados por engano, enviados sem serem encomendados ou com PV 

demasiado curto, ou ainda receber uma notificação de ordem de recolha de determinados produtos por 

parte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), procedendo 

nestes casos à sua devolução. Cada fornecedor tem regras e períodos de tempo específicos em que é 

possível fazer a devolução dos produtos. As devoluções são feitas através do Sifarma 2000®. Para 

efetuar a devolução, é necessário indicar o fornecedor a quem se destina a devolução, o(s) produto(s) 

em questão a devolver, o motivo da devolução e o número da fatura de origem associada a esse(s) 
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produto(s). Este processo termina com a emissão de uma nota de devolução, emitida em triplicado. O 

original e duplicado são assinados pela DT e entregues ao responsável pelo transporte juntamente com 

o produto, ficando o triplicado guardado na farmácia, com a assinatura do transportador. 

 Caso a nota de devolução seja aceite, a regularização pode ser feita através de uma nota de 

crédito ou por troca de produto. Se a devolução for rejeitada, o produto é devolvido à farmácia, ficando 

esta com o prejuízo associado à inutilização do mesmo. 

 No decorrer do estágio, tive a oportunidade de efetuar algumas devoluções a fornecedores, na 

sua maioria devido a embalagens danificadas. 

Controlo dos Prazos de Validade 

 Os PV dos produtos são controlados essencialmente em dois momentos: na receção da 

encomenda e através da emissão de uma listagem de controlo de PV. 

 Na FM, mensalmente, é feito o controlo do PV através da emissão da listagem facultada pelo 

Sifarma 2000®, onde apresenta os produtos cujo PV irá expirar num período definido. Procede-se 

posteriormente à verificação manual do PV dos produtos mencionados na listagem e separação dos 

produtos com PV a expirar no período definido. Caso o PV indicado na listagem não corresponda ao 

PV verificado fisicamente, a ficha do produto, no sistema, é corrigida com o PV correto. 

 Ocasionalmente, em alguns produtos, como dermocosmética, é efetuada uma promoção de 

forma a tentar escoar os mesmos. 

 Após a separação dos produtos é feita uma nota de devolução ao armazenista. Os produtos 

que não são aceites pelo armazenista são considerados quebras para a farmácia. 

 Durante o estágio, fiz a verificação de duas listagens de controlo de PV em que pude verificar 

a quantidade de produtos que todos os meses são colocados de parte devido ao seu PV. 

Conferência e processamento do receituário 

Apesar de as receitas eletrónicas terem sido implementadas em 2016, e de já ser possível os 

médicos prescreverem receitas médicas a partir do telemóvel para facilitar o processo, no caso de 

domicílios por exemplo, são permitidas receitas médicas em papel, podendo estas ser ou não manuais5. 

Os motivos legais para a prescrição de receita médica em papel são 4, devendo estar assinalado pelo 

médico o respetivo motivo: a) falência informática; b) inadaptação do prescritor; c) prescrição no 

domicílio; d) até 40 receitas/mês. 

Todos os meses é necessário enviar para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) todas as 

receitas em papel recebidas para serem analisadas, de forma a que a farmácia possa receber o valor 

da comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dos medicamentos sujeitos a tal. Assim, é 

importante que também haja uma análise por parte do colaborador que recebe a receita médica para 

detetar eventuais irregularidades que possam comprometer a viabilidade da receita médica e, 

consequentemente, o reembolso da comparticipação. Para além desta verificação inicial, 

posteriormente, é novamente verificada por um colaborador antes do envio das mesmas. Assim, para 

que a receita médica seja viável existem alguns aspetos que é importante ter atenção: nome e número 

de utente, a entidade responsável e número de beneficiário, a vinheta do médico e a sua especialidade, 

vinheta ou carimbo do local de prescrição, data de prescrição e assinatura do médico. A prescrição 

neste tipo de receitas tem validade de 30 dias. A caligrafia e cor da caneta tem de ser coerente ao 
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longo da receita, sem existir rasuras. Se o utente estiver inserido em algum regime especial de 

comparticipação, deve estar especificado no local indicado para o efeito. Existem situações em que os 

produtos receitados estão sujeitos a um regime especial de comparticipação pelo que deve estar 

especificado na receita o despacho correspondente. 

No momento da dispensa de uma receita médica em papel, o sistema informático imprime um 

documento de faturação no verso destas receitas, onde consta o código da entidade que comparticipa, 

o PVP do medicamento, o valor da comparticipação e um local para que o utente rubrique.  

Estas receitas são agrupadas em lotes de 30, com a exceção do último lote que pode ter entre 

1 e 30 receitas, sendo impresso o verbete de lote para cada conjunto que é posteriormente assinado e 

datado. No final de cada mês são emitidas as relações de resumo para cada lote e respetivas faturas. 

O último passo do processo corresponde ao envio das receitas para o CCF até ao dia 10 do mês 

seguinte em relação ao mês das prescrições. Para facilitar o processo, a ANF disponibiliza um serviço 

de transporte pelos Correios de Portugal que assegura a entrega de toda a documentação no CCF, 

desde que as receitas sejam cedidas aos correios até dia 5.  

Quando outros organismos de comparticipação como subsistemas de saúde ou seguradoras 

asseguram a comparticipação de uma percentagem do valor do(s) produto(s), a farmácia envia as 

receitas diretamente para a ANF, reencaminhando esta para os diferentes organismos de 

comparticipação. A própria ANF faz o adiantamento do valor da comparticipação à farmácia, recebendo 

posteriormente esse valor do organismo em causa. 

Atendimento ao Público e Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos de 

Saúde 

 O atendimento ao público é, provavelmente, a etapa mais entusiasmante do estágio e aquela 

que mais ambicionámos desde o seu início.  

Porém, é também a área onde o farmacêutico assume um papel de enorme responsabilidade. 

Para tal, é importante prestar o melhor serviço de aconselhamento farmacêutico e fornecer sempre o 

produto que melhor se adequa às necessidades e características do utente. 

 Um aconselhamento farmacêutico correto é essencial na promoção do uso responsável do 

medicamento e na adesão à terapêutica, fornecendo todas as informações necessárias para que o 

utente utilize o medicamento de forma eficaz e segura. 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

possam constituir um risco para a saúde do utente caso sejam utilizados sem vigilância médica, caso 

sejam consumidos para fins e em quantidades diferentes das recomendadas, caso possuam 

substâncias na sua constituição que ainda não tenham estudos suficientes quanto à sua segurança e 

efeitos adversos ou caso se destinem a ser administrados por via parentérica6. 

 Para efetuar a dispensa de um MSRM, o utente tem de apresentar uma prescrição médica 

válida, um documento onde são prescritos um ou mais medicamentos por um médico ou, em casos 

previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista6. 
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 Durante o tempo que estive no atendimento ao público, assisti a vários pedidos de utentes de 

MSRM sem prescrição médica, sendo os mais comuns os pedidos de benzodiazepinas e de ibuprofeno 

600mg. Nestes casos, é importante esclarecer os utentes dos diversos motivos pelos quais não se 

podem dispensar determinados medicamentos sem receita médica, como os efeitos adversos que 

podem ocorrer, a possibilidade de o utente tomar uma dose inadequada tendo em conta a sua situação 

clínica, a necessidade de reavaliação da situação clínica pelo médico, entre outros.  

Prescrição de Medicamentos 

A prescrição de medicamentos pode ser realizada mediante vários tipos de receita médica, 

como a receita médica eletrónica, que inclui a receita médica desmaterializada e a receita médica 

materializada, e a receita médica manual, que pode ser manuscrita ou impressa informaticamente7. 

Na Tabela 3 estão apresentadas algumas diferenças que caracterizam estes tipos de receitas, 

nomeadamente nos limites estabelecidos no que diz respeito ao número total de medicamentos ou 

produtos de saúde prescritos e o seu número de embalagens7. 

Tabela 3 – Limites de prescrição por tipo de receita médica (adaptado de 7) 

Tipo de receita 

médica 

Limite máximo de embalagens prescritas Limite máximo de 

medicamentos prescritos 

Manual  2 embalagens por medicamento, com 

exceção dos medicamentos que se 

apresentam em unidose que podem ser 

dispensadas 4 embalagens; 

 4 embalagens no total 

4 medicamentos diferentes 

Eletrónica 

Materializada 

Eletrónica 

Desmaterializada 

 2 embalagens por medicamento para 

tratamentos de curta ou média duração; 

 6 embalagens por medicamento para 

tratamentos de longa duração; 

 Número total sem limite 

Sem limite 

 

Atualmente, privilegia-se a receita médica por via eletrónica desmaterializada, para que de 

forma progressiva se possam eliminar os procedimentos que incentivam o suporte de papel da receita. 

Através da receita médica por via eletrónica é possível diminuir a ocorrência de erros no processo da 

dispensa, facilitar a comunicação entre profissionais de saúde e permite poupar no gasto em papel e, 

desta forma, proteger o ambiente7. 

Receitas Eletrónicas Desmaterializadas 

Este tipo de receitas pode ser entregue no formato físico, em papel através da guia de 

tratamento, ou através de uma mensagem de texto (SMS) no telemóvel. 

A receita médica deve seguir as regras aprovadas pela portaria do Ministério da Saúde. Cada 

linha de prescrição contém apenas um medicamento com o máximo de duas ou de seis embalagens 

no caso de tratamentos de longa duração, geralmente direcionado para doenças crónicas, sendo a 

validade de 30 ou 180 dias, respetivamente7. A prescrição de um determinado medicamento tem de 
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incluir a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa (SA), a forma farmacêutica (FF), 

dosagem, número de unidades por embalagem, número de embalagens e a posologia. A prescrição 

por DCI permite ao utente escolher entre um MG e o de marca. Caso exista grupo homogéneo, o 

farmacêutico deve informar o utente sobre a existência de medicamentos do mesmo grupo homogéneo 

do prescrito, sendo obrigado a fornecer o medicamento mais barato disponível na farmácia, salvo no 

caso de o utente exercer o seu direito de opção e livre escolha por outro medicamento, genérico ou 

não8. A prescrição pelo nome comercial do medicamento apenas é permitida no caso de não existir um 

similar genérico comparticipado ou salvo uma justificação médica como: a) margem ou índice 

terapêutico estreito; b) intolerância ou reação adversa prévia à SA em causa; c) tratamento com 

duração estimada superior a um mês7. 

Apesar de as receitas médicas apresentadas sob a forma de mensagem de texto no telemóvel 

representarem um avanço importante no levantamento da medicação, podem ser alvo de melhorias. 

Desde logo, porque obriga o farmacêutico a ter de preencher o número da receita e o código de acesso 

manualmente, o que torna o processo um pouco mais demorado, exceto no caso de colocar o cartão 

de cidadão do utente no leitor de cartões que obriga apenas a colocar o código de acesso. Para além 

disso, a receita médica enviada por SMS não permite ao utente saber que medicamentos estão 

prescritos na receita, originando muitas vezes transtorno quando descobrem na farmácia que 

precisavam de algum medicamento que não está presente na receita.  

Contudo, o sistema informático permite imprimir um talão com a medicação por dispensar, o 

que acaba por resolver de certa forma o último aspeto referenciado, permitindo ao utente saber os 

medicamentos e o número de embalagens presentes na prescrição. 

De modo geral, este tipo de receitas eletrónicas desmaterializadas são as mais comuns e 

práticas, na medida em que o sistema informático consegue aceder a todas as informações relativas à 

medicação prescrita na receita médica, não tem número limite de medicamentos e permite levantar até 

seis embalagens no caso de tratamento de longa duração, podendo o utente levantar apenas a 

quantidade desejada de cada medicamento ao contrário da receita manual que obriga ao levantamento 

da receita toda de uma só vez. Porém, este tipo de receitas tem o inconveniente de depender do 

sistema informático para o seu processamento pelo que uma falha no sistema compromete a dispensa 

da medicação. 

Receitas Manuais e Eletrónicas Materializadas 

 Em algumas situações, podem surgir receitas manuais ou eletrónicas materializadas, sendo 

que ambas têm validade de 30 dias. Como já foi referido na Tabela 2, tanto nas receitas manuais como 

nas receitas eletrónicas materializadas podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes e no 

máximo duas embalagens por medicamento, com exceção dos medicamentos que se apresentam em 

unidose que podem ser dispensadas 4 embalagens, no total de 4 embalagens por receita7. Em 

comparação com as receitas manuais, as receitas eletrónicas materializadas tem a vantagem de ter 

um código de barras junto do CNP, facilitando o processo de introdução do medicamento no sistema e 

minimizando possíveis erros na interpretação da prescrição7. 



   

  12 
 

 

 

Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os medicamentos que contenham SA classificadas como estupefacientes e psicotrópicos, 

devido à sua ação no Sistema Nervoso Central e ao perigo de abuso e toxicodependência (presentes 

nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro), estão sujeitos a um regime de controlo especial7,9. 

 A dispensa deste tipo de medicamentos tem algumas particularidades no seu processo. Caso 

se trate de uma receita eletrónica materializada ou manual, os estupefacientes e psicotrópicos têm de 

ser prescritos de forma isolada, isto é, a receita não pode conter outros produtos para além destes9. 

 No momento da dispensa, o farmacêutico procede ao registo informático da identidade do 

médico prescritor, do utente e do seu adquirente (informações relativamente ao nome, data de 

nascimento, número e data de validade do cartão de cidadão, bilhete de identidade ou carta de 

condução, número de passaporte no caso de cidadãos estrangeiros e morada)7. 

 Até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa tem de ser enviado para o INFARMED uma listagem 

dos produtos dispensados nesse mês, juntamente com a digitalização das receitas manuais que 

contenham este tipo de medicamentos. Para além disso, todos os anos tem de ser enviado o balanço 

de entradas e saídas até ao dia 31 de janeiro relativas ao ano anterior. As requisições originais e todos 

os documentos relativos à dispensa deste tipo de medicamentos têm de ser arquivados na farmácia 

por um período de 3 anos7. 

Medicamentos Genéricos 

 Uma das situações mais comuns no atendimento ao público era, perante uma prescrição 

médica, questionar o utente de que laboratório pretendia determinado medicamento. As respostas 

variavam maioritariamente entre “o de marca” ou “o mais barato”. De facto, já há pessoas que optam 

pelos MG ao invés dos de marca, todavia ainda há uma grande parte da população que desconfia dos 

MG, incluindo médicos. Sempre que possível a FM incentivava os utentes a optar pelos MG. Para além 

disso, o aumento do consumo de MG em detrimento dos medicamentos de marca permite uma redução 

das despesas do Estado na área da saúde. De forma a incentivar a venda de MG, o Estado oferece 

uma quantia simbólica às farmácias por cada embalagem de MG vendida, desde que pertençam aos 4 

MG mais baratos dentro do respetivo grupo homogéneo10. 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os MG são “medicamentos que apresentam a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma FF e cuja bioequivalência com o medicamento 

de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. Estes 

medicamentos são identificados através da inscrição “MG” no acondicionamento secundário6. 

 De acordo com a legislação em vigor, as farmácias devem ter disponíveis pelo menos 3 dos 5 

medicamentos com a mesma SA, FF e dosagem, com o preço mais baixo de cada grupo homogéneo7. 

 O Sistema de Preços de Referência (SPR) é utilizado para calcular o valor máximo 

comparticipado pelo Estado para medicamentos prescritos, através do SNS, para os quais já existam 

MG autorizados, comparticipados e comercializados pertencentes ao mesmo grupo homogéneo de 

determinado medicamento original. O preço de referência corresponde à média dos 5 PVP mais baixos 

dos medicamentos que integram determinado grupo homogéneo11. 
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Sistemas de Comparticipação 

 O PVP de um medicamento depende de vários fatores, tais como o preço de venda ao 

armazenista (PVA), margem para a farmácia, margem para o distribuidor, taxa de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) e taxa sobre a comercialização dos medicamentos. O PVA, em Portugal, é 

calculado com base na média do PVA de 3 países de referência para o mesmo medicamento ou similar. 

A Portaria n.º 314-A/2018, de 7 de dezembro, estabelece que, para o presente ano de 2019, os países 

de referência são a Espanha, França e Itália12. 

 Naturalmente, estes fatores contribuem para que alguns medicamentos tenham um PVP 

elevado. De forma a garantir que os cidadãos têm acesso aos medicamentos de que necessitam, o 

SNS comparticipa uma percentagem do PVP de determinados medicamentos, sendo que esta 

comparticipação apenas ocorre mediante apresentação de prescrição médica. 

 O preço de referência é o valor onde incide a comparticipação do Estado, de acordo com o 

escalão aplicável. A comparticipação do SNS é dividida em dois regimes: o regime normal e o regime 

especial. No regime normal de comparticipação, existem quatro escalões de comparticipação onde se 

inserem diferentes grupos e subgrupos farmacoterapêuticos. Os quatro escalões designam-se por A, 

B, C e D e a comparticipação de cada um é 90%, 69%, 37% e 15% respetivamente. Os grupos e 

subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões estão definidos na Portaria n.º 

195-D/2015, de 30 de junho13. O regime especial prevê duas vertentes de comparticipação, uma em 

função dos beneficiários e outra em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Neste 

regime, há um acréscimo de 5% na comparticipação no escalão A e de 15% para os escalões B, C e 

D, sendo destinado a “pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”. Por outro lado, o regime especial em 

função das patologias engloba doenças como doença de Alzheimer, psoríase, artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, entre outras14. 

 O Estado estipula, ainda, que os produtos necessários para o controlo e monitorização da 

Diabetes Mellitus (DM) sejam comparticipados. Assim, as agulhas, seringas e lancetas têm uma 

comparticipação de 100% e as tiras de determinação da glicemia são comparticipadas em 85%9. 

 Para além da comparticipação do Estado, existem subsistemas de saúde que também 

comparticipam determinados medicamentos. O subsistema de saúde privado mais comum em utentes 

da FM é o SAMS, Serviço de Assistência Médico-Social para utentes associados do Sindicato dos 

Quadros e Técnicos Bancários. Para ter usufruto destes subsistemas de saúde, o utente deve 

apresentar o seu cartão de beneficiário. 

 Ao longo do estágio, tive oportunidade de prestar atendimento a alguns utentes beneficiários 

do SAMS, em que é essencial proceder de modo diferente do habitual. Neste caso, após imprimir o 

verso da receita manual é necessário tirar fotocópia pois tanto o SNS como o SAMS comparticipam 

uma percentagem do valor, ficando gratuito para o utente. 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Nem sempre quando uma pessoa se encontra doente é necessário ir ao médico. Existem 

determinados estados patológicos de menor gravidade que podem ser tratados com recurso a MNSRM 
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e/ou com medidas não farmacológicas. Desta forma, evita-se o tempo de espera por consultas médicas, 

os gastos associados e a sobrecarga dos centros de saúde e hospitais. 

 Os MNSRM são medicamentos que não necessitam de prescrição médica para serem 

adquiridos. A maioria destes medicamentos não são comparticipados, porém podem existir exceções 

em casos previstos na legislação6. 

 Os MNSRM podem ser adquiridos nas farmácias ou em locais que cumpram os requisitos 

legais e sujeitos a registo junto do INFARMED, sendo devidamente autorizados para a sua 

comercialização, proporcionando uma maior acessibilidade ao utente para a aquisição destes 

medicamentos. Assim, é fulcral que as farmácias se diferenciem e destaquem dos restantes postos de 

venda. Hoje em dia, os utentes têm acesso a uma vasta informação sobre os medicamentos através 

da Internet o que leva a que muitas pessoas optem pela automedicação, ou se aconselhem junto de 

amigos e familiares. Tal decisão pode levar a uma utilização incorreta ou inadequada de medicamentos, 

causando reações adversas, toxicidade ou mesmo morte. O farmacêutico tem o conhecimento 

adequado para prestar o melhor aconselhamento farmacêutico possível tendo em conta a situação do 

utente, sem nunca descorar a importância das medidas não farmacológicas na resolução do problema. 

 Dentro da categoria dos MNSRM, existe a subcategoria dos Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). Apesar de dispensarem receita 

médica, os medicamentos que integram esta subcategoria necessitam do aconselhamento e 

consentimento farmacêutico para serem dispensados. Para tal, ao dispensar estes medicamentos, o 

farmacêutico tem o dever de prestar todas as informações úteis ao utente para a sua utilização correta, 

segura e eficaz. 

 No decorrer do estágio, assisti a vários atendimentos e, posteriormente, atendi diversos utentes 

que apresentavam situações em que o aconselhamento farmacêutico incluía a dispensa de MNSRM. 

Os principais casos, tendo em conta que se estava na estação do Inverno, envolviam casos de gripe 

ou constipação, com congestão nasal, rinorreia e tosse. Para além disso, também apareceram vários 

casos de diarreia. Na FM, para a resolução destes problemas, durante o aconselhamento farmacêutico 

era habitual dispensar MNSRM conforme a situação do utente mas acima de tudo, eram aconselhadas 

medidas não farmacológicas, como os hábitos alimentares importantes em casos de diarreia ou em 

casos de gripe ou constipação. Na minha opinião, é nestes atendimentos que se sente que o utente 

valoriza e confia no papel do farmacêutico para cuidar da sua saúde. É, também, onde o farmacêutico 

presta verdadeiramente o seu aconselhamento farmacêutico e aplica os seus conhecimentos. 

Pessoalmente, estes atendimentos foram os mais desafiantes durante o estágio, uma vez que exigem 

uma análise cuidada à situação clínica do utente. Por um lado, é necessário saber quais as perguntas 

a ser feitas ao utente de forma a perceber todos os seus sintomas. Por outro lado, é necessário 

conhecer todos os produtos existentes na farmácia para essa situação, conhecer as pequenas 

diferenças que por vezes existem entre eles, conhecer a informação acerca da utilização correta e 

segura dos produtos de forma a poder prestar o melhor aconselhamento farmacêutico. 
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Produtos de Saúde 

Medicamentos de Uso Veterinário 

 Segundo o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho, MUV corresponde a “toda a substância, 

ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”15. 

 A introdução de MUV no mercado nacional depende de autorização e aprovação por parte da 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Esta instituição é também responsável pela 

farmacovigilância e controlo dos MUV após a introdução no mercado. As farmácias estão autorizadas 

a comercializar este tipo de produtos. 

 Tendo em conta que a FM se localiza numa zona rural, era bastante comum haver procura por 

este tipo de medicamentos, maioritariamente devido a infeções em animais como galinhas, vacas, 

porcos e coelhos. Os antibióticos veterinários, muitas vezes necessários para tratar as infeções, só 

podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica veterinária. Também era bastante 

comum a procura de anticoncecionais para gatos ou cães. No entanto, sinto que a nossa formação 

académica não nos prepara para prestar o melhor serviço nesta área. Senti bastantes dificuldades para 

prestar aconselhamento farmacêutico, tendo recorrido sempre a colaboradores da equipa para me 

auxiliar no atendimento. 

Dispositivos Médicos 

 Um dispositivo médico refere-se a “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

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

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”. Assim, os 

dispositivos médicos são utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, como prevenir, 

diagnosticar ou tratar uma doença humana. Ainda assim, distinguem-se dos medicamentos por não 

atingirem os seus fins através de ações farmacológicas, imunológicas ou metabólicas16. 

 Os dispositivos médicos estão agrupados em 4 categorias, da classe I até classe IV, consoante 

o risco associado ao seu uso no corpo humano, invasibilidade e parte anatómica afetada pela sua 

utilização. A classe I representa a classe de menor risco, enquanto que a classe IV representa a classe 

de maior risco17. 

 Na FM, tive a oportunidade de efetuar a dispensa de diversos dispositivos médicos, sendo 

aqueles com maior procura os produtos de controlo e monitorização da Diabetes, como tiras e lancetas. 

No entanto, também havia outros dispositivos médicos com bastante procura como preservativos, 

meias de compressão, material de penso e termómetros. 

Puericultura 

 A puericultura comporta os produtos de saúde direcionados para o desenvolvimento infantil, 

com mais preponderância para o bebé e para as suas mães, e para grávidas. 

 Na FM é possível encontrar diversos produtos destinados aos bebés tais como vários tipos 

leites e papas, chupetas, biberões, fraldas, brinquedos, entre outros. Para a mãe, existem vários 

acessórios, como discos e bombas extratoras de leite materno. Para grávidas, é possível encontrar 
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produtos tais como cintas e cuecas de gravidez. Para além disso, na FM existem diversos produtos de 

dermofarmácia destinados aos cuidados da pele do bebé e da mamã. 

 Na FM, é bastante frequente a procura de leites e papas, sendo que as mães já sabem quase 

sempre qual o tipo de leite ou papa que pretendem, pelo que não há neste atendimento necessidade 

de aconselhamento muito aprofundado. No entanto, haviam casos esporádicos de utentes que 

procuravam aconselhamento, quer por estarem grávidas, quer por terem sido mães há pouco tempo, 

quer por o bebé ter uma irritação na pele, entre vários motivos. Quando me deparava com um caso 

desta natureza, procurava frequentemente ajuda junto da restante equipa. 

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) referem-se a substâncias ou 

preparações de aplicação em diversas partes superficiais do corpo humano, com o objetivo de “limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”18. 

De forma geral, a população preocupa-se cada vez mais com a sua aparência pelo que o 

consumo deste tipo de produtos tem vindo a crescer ao longo dos anos. Desta forma, é importante que 

o farmacêutico tenha conhecimento nesta área para que possa servir da melhor forma o utente, 

adequando o seu aconselhamento tendo em conta as necessidades e características fisiológicas do 

utente. Atendendo à diversa gama de produtos que se encontram comercializados, existem ações de 

formação muitas vezes promovidas pelas próprias marcas para divulgar os produtos e ajudar o 

farmacêutico no momento do aconselhamento.   

 A FM tem feito uma aposta forte nesta área, com vários lineares no front office constituídos por 

PCHC. Na área da dermofarmácia, a FM trabalha com várias marcas como ISDIN®, Bioderma®, Nuxe®, 

Avene®, Ducray®, Klorane®, Phyto® ou Lierac® com gamas adaptadas para diferentes tipos e problemas 

de pele. 

Suplementos Alimentares, produtos para alimentação especial 

 Os suplementos alimentares são produtos que se destinam a complementar e/ou suplementar 

o regime alimentar normal, ricos em nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico. Os suplementos alimentares são regulados pela DGAV19.  

Durante o estágio deparei-me com um caso de recolha de suplementos alimentares por ter no 

seu acondicionamento secundário a menção a indicações terapêuticas. Para além disso, já apareceram 

notícias a informar que determinado suplemento foi retirado por a sua composição quantitativa ou 

qualitativa mencionada no rótulo não estar de acordo com a composição real. De facto, existe uma 

carência na parte da legislação e controlo destes produtos, sendo bastante fácil introduzir e 

comercializar suplementos em Portugal. 

Na FM, os suplementos mais procurados variam muito conforme a faixa etária. Para os jovens 

era comum a venda de suplementos durante a época de exames para ajudar na função cognitiva. Nos 

adultos, os suplementos mais procurados incidiam em produtos que continham magnésio ou 

multivitaminas e suplementos com glucosamina, condroitina e colagénio, que ajudassem no alívio das 

dores nas articulações. Como o estágio se realizou durante a época do inverno, também era frequente 

a procura de suplementos por parte da população para reforçar o sistema imunitário devido à gripe e 

constipação. O aconselhamento farmacêutico neste tipo de produtos é fundamental, na medida em que 
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a toma de suplementos não substitui uma alimentação equilibrada e variada e que os resultados podem 

não surgir a curto prazo e por isso é importante referir ao utente de que não deve desistir por não ver 

os efeitos pretendidos no fim da primeira embalagem. 

Medicamentos Manipulados 

 O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, estipula que um MM se refere a qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal manuseado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

Uma fórmula magistral define-se como um “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina”. Já um preparado oficinal refere-se a “qualquer medicamento preparado 

segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário”20. 

 Os MM são preparados quando não existe no mercado um medicamento equivalente, em 

termos de dosagem, FF, ou outro parâmetro, relativamente àquele que o utente necessita. Assim, é 

necessária a produção de um MM com a dosagem ou FF ajustada às necessidades do utente. Para 

além disso, existem SA que não apresentam estabilidade durante um longo período de tempo pelo que 

a sua integração num determinado veículo implica a preparação na farmácia para ser fornecido logo 

que possível ao utente20. 

 Na FM eram preparados alguns MM, sendo que aqueles para os quais não houvesse condições 

para a sua preparação, esta tinha um acordo com outra farmácia que preparava e enviava para a FM. 

No momento da preparação de um MM, é elaborada uma ficha de preparação, onde consta o nome do 

MM, as matérias primas utilizadas, respetivos lotes e quantidades, o procedimento de preparação, os 

ensaios de verificação da qualidade do produto final e o seu PVP (Anexo II). No final do processo, é 

impresso um rótulo com o nome do produto, data de preparação e PV, número de lote, PVP, condições 

de conservação, via de administração, identificação da DT e dados da farmácia, sendo colado na 

embalagem (Anexo III). 

 Para a preparação de MM é necessário que a FM disponha do equipamento de laboratório para 

a sua realização. A Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho delegou no conselho de administração do 

INFARMED a possibilidade de elaborar listas de equipamento de existência obrigatória nas farmácias 

comunitárias para a preparação de MM21. Assim, através da Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de 

Dezembro, o INFARMED estabeleceu a “lista de equipamento mínimo de existência obrigatória para 

as operações de preparação, acondicionamento e controlo” de MM, descrita na Tabela 422. 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir à preparação de um MM de ácido bórico de 

modo a ser utilizado como desinfetante auricular (Anexo IV). 
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Tabela 4 - Lista de equipamento mínimo de existência obrigatória para as 
operações de preparação, acondicionamento e controlo de medicamentos 

manipulados. (adaptado de 22) 

Equipamento mínimo obrigatório de laboratório 

Alcoómetro; Papel de filtro; 

Almofarizes de vidro e de porcelana; Papel indicador pH universal; 

Balança de precisão sensível ao 

miligrama; 

Pedra para a preparação de pomadas; 

Banho de água termostatizado; Pipetas graduadas de várias capacidades; 

Cápsulas de porcelana; Provetas graduadas de várias capacidades; 

Copos de várias capacidades; Tamises FPVII, com abertura de malha 180 µm e 355 

µm; 

Espátulas metálicas e não metálicas; Termómetro; 

Funis de vidro; Vidros de relógio. 

Matrazes de várias capacidades;  

Equipamento mínimo obrigatório de comunicação 

Aparelho de telecópia ou outro meio de transmissão eletrónica de dados que permita a 

receção expedita de alertas de segurança e de qualidade enviados pelo INFARMED. 

 

Medicamentos Homeopáticos 

 O Decreto-Lei nº 167/2006, de 30 de agosto, define medicamento homeopático (MH) como um 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”. 

Basicamente, consiste na implementação de substâncias altamente diluídas para resolver os sintomas 

associados a determinadas doenças6. 

 A FM possui no seu inventário MH da Boiron®. Normalmente, este tipo de produtos não faz 

parte da primeira linha de aconselhamento por parte do farmacêutico, contudo, já existem utentes que 

preferem esta alternativa. Na FM, os MH mais procurados nesta época de inverno são o 

Oscillococcinnum® (Boiron), para tratamento e prevenção dos sintomas de gripe e constipação, o 

Coryzalia® (Boiron), para tratamento dos sintomas da rinite alérgica, e o Stodal® (Boiron), para alívio da 

tosse.  

Prestação de Serviços Farmacêuticos 

 Ao longo dos anos, a farmácia deixou de ser um simples local de aviar medicamentos, para ser 

um estabelecimento onde as pessoas recorrem primariamente à procura de ajuda e aconselhamento 

com profissionais nos quais confiam. Para além disso, a crescente concorrência entre farmácias e entre 

estas e outros estabelecimentos de venda de produtos de saúde, incentiva as farmácias a procurarem 

diferenciar-se do restante mercado. Desta forma, as farmácias podem prestar diversos serviços de 

promoção de saúde e do bem-estar dos utentes. Os serviços permitidos estão definidos na Portaria nº 

1429/2007, de 2 de novembro23, com posterior alteração na Portaria nº97/2018, de 9 de abril24. 
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 A FM dispõe de vários serviços farmacêuticos para os seus utentes, como a medição de 

parâmetros físicos e bioquímicos, administração de injetáveis, administração de vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação, recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de prazo através 

do projeto Valormed® e sessões de aconselhamento nutricional. 

Medição de Parâmetros Físicos e Bioquímicos 

 A determinação de parâmetros físicos e bioquímicos permite a medição de indicadores 

importantes para a avaliação do estado geral de saúde do utente, permitindo acompanhar e monitorizar 

situações clínicas já diagnosticadas ou detetar precocemente algum desvio nos seus parâmetros 

fisiológicos. Tendo em conta os diferentes resultados possíveis, é importante que o farmacêutico preste 

o aconselhamento farmacêutico adequado, reforçando sempre a importância das medidas não 

farmacológicas, como os hábitos de alimentação e a adoção de um estilo de vida saudável, com 

atividade física regular se possível, para a promoção da saúde e que muitas vezes pode ser a solução 

ou parte dela para regularizar a sua situação clínica. 

 Na FM está instalado um equipamento que permite a medição do peso, altura, índice de massa 

corporal (IMC) e pressão arterial (PA). Para além disso, possui um aparelho, Reflotron® Plus, que 

permite a determinação quantitativa de alguns parâmetros bioquímicos como glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos e ácido úrico. Estas determinações são feitas através de punção capilar com lanceta. 

 A determinação de parâmetros físicos na FM era realizada de forma ocasional pelo que tive 

oportunidade de participar na determinação de parâmetros físicos em alguns utentes, no entanto, a 

realização da determinação de parâmetros bioquímicos foi menos frequente. Apesar disso, a 

participação em rastreios cardiovasculares durante o MICF permitiu-me aprender as bases teóricas e 

a aplicação desses conhecimentos na prática às pessoas que participavam nos rastreios.  

Peso, Altura e IMC 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é uma epidemia com impacto 

na qualidade de vida da população. Em Portugal, mais de metade da população apresenta excesso de 

peso25. 

 O IMC é uma relação entre o peso e a altura de uma pessoa, sendo um indicador do grau de 

excesso de peso que possa apresentar. Na Tabela 5 estão descritas as várias categorias deste 

parâmetro26. 

Tabela 5 – Valores de referência para o Índice de Massa Corporal (adaptado de 26) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Após o cálculo do IMC, o farmacêutico deve ajudar na interpretação do valor e prestar o devido 

aconselhamento ao utente, como medidas não farmacológicas, em função do valor obtido. 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo peso < 18,5 

Variação normal 18,5 – 24,9 

Excesso de peso Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe 1 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe 2 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe 3 ≥ 40,0 
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Pressão Arterial  

 Em Portugal, existem cerca de dois milhões de pessoas com hipertensão arterial (HTA). Não 

obstante, apenas 50% têm conhecimento de que sofrem desta patologia, sendo que 25% está 

medicado e apenas 11% tem a PA efetivamente controlada27. 

A determinação da PA é fundamental para o controlo da HTA e para identificar precocemente 

indivíduos suspeitos de sofrerem de HTA, de forma a prevenir as suas complicações. Uma vez que a 

HTA, geralmente, não apresenta sintomas, os níveis de PA devem ser monitorizados com regularidade. 

No caso de adultos saudáveis, é recomendada a medição da PA pelo menos uma vez por ano, 

enquanto que a população com fatores de risco para o desenvolvimento de HTA, como obesidade, 

diabetes, fumadores ou com antecedentes familiares de doença cardiovascular (DCV) deve monitorizar 

mais frequentemente27. 

Provavelmente, toda a população sabe que a medição da PA apresenta 2 valores nos 

resultados, contudo uma parte pode não entender a que corresponde. O primeiro valor, mais elevado, 

denomina-se PA sistólica e diz respeito à pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias 

quando o coração bombeia o sangue. A pressão diastólica, o segundo valor, indica-nos a pressão que 

o sangue exerce nas artérias quando o coração está relaxado. Os valores de referência estão descritos 

na Tabela 627. 

Tabela 6 – Valores de referência para a Pressão Arterial (adaptado de 27) 

Classificação Mínima (mmHg) Máxima (mmHg) 

Normal ≤ 80 ≤ 120 

Pré-hipertensão 80 – 89 120 – 139 

HTA estádio 1 90 – 99 140 – 159 

HTA estádio 2 > 100 > 160 

 

Para a medição da PA, é necessário ter alguns cuidados antes de efetuar a mesma. Assim que 

determinado utente chegasse à FM e pretendesse medir a PA, era pedido ao utente que se sentasse 

cerca de 10 minutos, sendo que o ideal seria 15 minutos, para que se sentisse confortável e aliviasse 

o stress, quer do trabalho, ou simplesmente pelo facto de ter ido a conduzir até à farmácia que pode 

gerar stress pelo facto da atenção exigida. O stress é um fator importante pois pode alterar os valores 

da PA. Preferencialmente, o utente também não deverá ter fumado, ingerido estimulantes ou praticado 

exercício físico nos 30 minutos prévios à determinação. Para além disso, também é importante retirar 

roupas apertadas, se possível. O braço onde vai ser efetuada a medição deve estar à altura do coração. 

Após a medição, o farmacêutico tem um papel importante na interpretação dos valores da PA, 

de modo a promover a adoção de hábitos alimentares e de estilos de vida saudáveis, bem como apelar 

à adesão à terapêutica no caso de um utente com HTA.  

Glicemia 

 A DM é uma alteração metabólica de etiologia múltipla caracterizada por hiperglicemia crónica, 

isto é, aumento dos níveis de açúcar no sangue, e distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono 

(HC), lípidos e proteínas resultante de deficiência na secreção e/ou ação da insulina28. 
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 O diagnóstico de DM é feito com base num dos parâmetros e valores para plasma venoso 

descritos na Tabela 729. 

Tabela 7 – Valores de referência para o diagnóstico de Diabetes Mellitus (adaptado de 29) 

Parâmetro Valor de Diagnóstico de DM 

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL 

Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL 

Glicemia às 2h, na Prova de Tolerância à Glicose Oral (PTGO) 

com 75g de glicose 

≥ 200 mg/dL 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 

 

O diagnóstico de DM numa pessoa assintomática não deve ser feito através da deteção de um 

único valor fora dos intervalos normais, devendo ser realizada uma segunda análise para confirmar 

cerca de uma a duas semanas depois. O diagnóstico deve ser feito utilizando apenas um dos 

parâmetros definidos. Porém, se houver determinação de diferentes parâmetros e esta tiver resultados 

concordantes, então o diagnóstico fica confirmado, no entanto, se os resultados forem discordantes 

para os diferentes parâmetros deve ser realizada uma segunda análise29. 

Colesterol Total 

 O colesterol é uma gordura essencial e benéfica para o correto funcionamento do nosso 

organismo, quando a sua concentração é inferior a 190mg/dL. Todavia, quando se encontra em níveis 

excessivos, o LDL pode aumentar o transporte de colesterol do fígado, onde é produzido, para os 

tecidos, causando a sua deposição nas paredes dos vasos sanguíneos, desencadeando o processo 

inflamatório, e assim, o aparecimento de aterosclerose. A aterosclerose está na origem de vários 

problemas cardiovasculares como HTA, insuficiência cardíaca, angina de peito, enfarte agudo do 

miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). Estas doenças são a principal causa de morte nos países 

ocidentais, como Portugal30. 

Triglicerídeos 

 Os triglicerídeos correspondem a gorduras presentes tanto em alimentos de origem animal 

como vegetal. Tal como o colesterol, quando se encontram em excesso no sangue estão associados a 

um maior risco de desenvolver DCV. De forma a evitar estes problemas, os valores recomendados para 

este parâmetro é que sejam inferiores a 150mg/dL31. 

Ácido Úrico 

 O ácido úrico é uma substância formada pelo organismo, resultante do metabolismo das 

purinas, obtida na sua maioria após a digestão de proteínas. O intervalo normal para os valores séricos 

de ácido úrico no homem é entre 3,5 e 7,2mg/dL, sendo ligeiramente inferior na mulher, entre 2,6 e 

6,0mg/dL. Não obstante, um estudo considera que os maiores benefícios para saúde são obtidos se os 

valores forem inferiores a 6,0mg/dL para toda a população32. Neste caso, não causam problemas de 

saúde pois são eliminados maioritariamente pelos rins, no entanto quando a pessoa ingere proteínas 

em excesso, tem uma disfunção renal ou produz ácido úrico em excesso, pode levar à sua acumulação 
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causando problemas cardiovasculares, musculares e renais, originando a doença vulgarmente 

conhecida como Gota32. 

Administração de Injetáveis 

 A administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, como 

a vacina da gripe, faz parte dos serviços autorizados às farmácias portuguesas33. Este serviço é 

prestado por farmacêuticos habilitados com formação sobre administração de vacinas e suporte básico 

de vida reconhecidas pela Ordem dos Farmacêuticos (OF)34.  

Na FM, atualmente, existem duas farmacêuticas com formação para prestar este serviço. 

Valormed® 

 A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, que tem como missão a 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso35. 

 Nos contentores disponibilizados para o efeito, apenas é permitida a entrega de restos de 

medicamentos, materiais utilizados no seu acondicionamento (cartonagens vazias, frascos, blisters, 

ampolas, bisnagas, entre outros) e acessórios utilizados para facilitar a sua administração (colheres, 

copos, seringas doseadoras, conta gotas, cânulas, entre outros). Por outro lado, produtos como agulhas 

ou seringas, termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, produtos 

químicos e fraldas não são passíveis de recolha pela Valormed®36. 

 Assim que estiverem cheios, os contentores são fechados, é feito o registo informático da sua 

saída e são entregues a um distribuidor, no caso da FM é a OCP Portugal que efetua o seu transporte 

para um centro de triagem, onde são separados e classificados para posteriormente receberem o 

respetivo tratamento36. 

 Durante o meu percurso na FM, tive a oportunidade de realizar por diversas vezes o fecho de 

contentores, registo informático e a sua preparação para transporte. 

Sessões de Aconselhamento Nutricional 

 Quinzenalmente, às quintas-feiras, durante o período da tarde, a nutricionista Dr.a Ana Delindro 

presta sessões de aconselhamento nutricional no gabinete de atendimento personalizado da FM. 

Formações e Atividades Desenvolvidas 

 Novos produtos surgem diariamente no mercado farmacêutico, sendo por isso importante que 

o farmacêutico procure manter-se atualizado sobre as várias vertentes dos produtos de saúde. 

 Durante o estágio, vários delegados de informação médica deslocaram-se à FM para 

apresentar novos produtos ou fazer formação à equipa sobre os produtos de determinada marca. Para 

além disso, tive a oportunidade de participar numa formação promovida pela PharmaNord® (Anexo V), 

para divulgação e formação sobre toda a sua gama BioActivo®, e numa formação geral da Bioderma® 

(Anexo VI). 

No âmbito da educação para a saúde, tive o privilégio de fazer uma palestra na Escola EB1 de 

Negreiros sobre higiene oral (Anexo VII), com a colaboração do Grupo ADDO PHARM. Para além de 

reforçar a importância da higiene oral diária e da explicação das consequências negativas no caso de 

existir essa falta de higiene, foi demonstrada a forma mais correta de escovar os dentes e no final foi 

oferecido um brinde a cada aluno, uma pasta dentífrica da Elgydium®. Para além disso, a FM desafiou 
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os alunos para que fizessem um desenho relativamente ao tema abordado, tendo sido posteriormente 

expostos na FM (Anexo VIII). 

Parte II – Projetos desenvolvidos 

Benefícios e Malefícios do Consumo de Açúcar 

Introdução e enquadramento 

Quando idealizei sobre o tipo de projeto a desenvolver no estágio curricular tive logo a 

pretensão que fosse algo com impacto social. Assim, surgiu a ideia de abordar uma das maiores 

problemáticas da sociedade contemporânea e da saúde pública: o excesso de consumo de açúcar e 

os seus malefícios para a saúde.  

Este projeto teve como objetivo alertar para as consequências que o excesso do consumo de 

açúcar pode causar, comprometendo a qualidade de vida da população no presente e no futuro. É a 

pensar no futuro que este projeto surge, baseado na prevenção das complicações e doenças 

associadas ao consumo excessivo de açúcar, sendo esta prevenção fundamental, principalmente, nas 

crianças. A mudança de hábitos é mais difícil de alcançar nos adultos pois, os hábitos alimentares são 

muitas vezes definidos no período da infância, sendo difíceis de modificar mais tarde37. 

 A Escola EB1 de Macieira de Rates, escola primária, foi o local escolhido para 

consciencialização das crianças da freguesia através de uma palestra, com a devida autorização e 

aprovação da diretora da escola. 

Para tal, de forma a tornar a apresentação mais dinâmica e atrativa, foi elaborado um 

PowerPoint (Anexo IX) como suporte. A apresentação foi realizada no dia 29 de janeiro, por volta das 

16h30, e teve a duração aproximada de 30 minutos. Contou com a presença de cerca de 70 crianças, 

com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade, e os seus professores titulares (Anexo 

X). A apresentação contou também com a presença da Dr.a Fátima e da Dr.a Marta, que, tal como a 

restante equipa, se mostraram satisfeitas com a iniciativa e expectantes em relação ao impacto da 

mesma. 

A apresentação iniciou-se com duas questões feitas aos alunos: a primeira em que tinham de 

escolher se preferiam comer alimentos como fruta e vegetais ou chocolates e refrigerantes. Como seria 

de prever, a resposta da maior parte dos alunos recaiu sobre chocolates e refrigerantes. De seguida foi 

colocada uma nova questão em que teriam de escolher se preferiam praticar atividade física ou ficar 

sentados no sofá a ver televisão ou a jogar num computador ou telemóvel. A maioria das crianças optou 

pela opção de praticar atividade física.  

Após a dinâmica inicial para captar a atenção dos alunos, foi feita uma abordagem ao açúcar, 

ao seu benefício para o organismo e aos produtos portadores de açúcar, com um foco especial na 

origem do açúcar presente nesses produtos, isto é, se estava presente nos produtos de forma natural 

ou adicionado pelo ser humano. Para além da vantagem de estar presente de forma natural em 

alimentos como leite, mel e fruta, estes têm nutrientes essenciais para o nosso organismo ao contrário 

de muitos produtos onde o açúcar é adicionado pelo ser humano, como bolachas e refrigerantes, que 

não acrescentam valor nutricional para o organismo humano. 
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Posteriormente, através de uma nova dinâmica, pedi a alguns alunos para lerem os rótulos de 

bebidas, como sumos e leite, e verificarem a quantidade de açúcar presente nesses produtos. Enquanto 

estes liam os rótulos, expliquei às restantes crianças como se procedia para realizar esta leitura 

corretamente. Conforme cada aluno ia dizendo a quantidade de açúcar presente em 100mL da sua 

bebida, eu mostrava essa quantidade equivalente em sticks de açúcar de forma a que os alunos 

entendessem de forma prática o que significava cada valor. 

Seguidamente, foram reveladas as estatísticas de consumo de açúcar em Portugal e para que 

os alunos entendessem melhor os valores, mostrei um pacote de açúcar de 1kg representativo daquilo 

que a população portuguesa consome em excesso por mês. É devido, sobretudo, a este 1kg em 

excesso que o açúcar pode causar malefícios para a saúde humana os quais foram posteriormente 

abordados e explicados aos alunos. Com o objetivo de servir como alerta, foram depois exibidos 

exemplos de produtos ricos em açúcar que as crianças devem evitar ingerir. Contudo, o verdadeiro 

desafio foi colocado aos alunos perto do fim da apresentação em que teriam de escolher entre duas 

opções: optar pela alimentação saudável como fruta e vegetais e praticar atividade física ou optar pelos 

chocolates e refrigerantes e adotar uma vida sedentária. Estas duas opções foram definidas conforme 

o impacto da alimentação na vertente física pois uma alimentação rica em fruta e vegetais concederá 

melhores possibilidades e capacidades para que a criança pratique atividade física e seja saudável, 

enquanto que a ingestão excessiva de chocolates e refrigerantes poderá predispor a criança a ter 

excesso de peso e maiores dificuldades para a prática de atividade física e deste modo adotar uma 

vida mais sedentária, sendo prejudicial para a sua saúde. Seria de prever que alguns alunos 

escolhessem a segunda opção, mas foi de facto um momento algo inesperado pois todos os alunos 

escolheram a primeira opção sem hesitar. 

No final da apresentação não existiram perguntas por parte das crianças, ainda assim o que 

mais surpreendeu foi o conhecimento que já possuíam sobre alguns termos, como o facto de saberem 

o que é a DM. Por fim, foi entregue um folheto informativo (Anexo XI) com a finalidade de as crianças 

o entregarem aos pais, para que a mensagem chegasse também a eles.  

O Açúcar 

O termo açúcar refere-se a HC, que podem ser divididos em simples ou complexos. O açúcar 

simples, segundo definição da OMS, corresponde a “mono e dissacáridos adicionados aos alimentos e 

bebidas pela indústria alimentar, pelos manipuladores de alimentos ou pelos consumidores e, os 

açúcares naturalmente presentes no mel, xaropes, sumos de fruta e concentrados de sumo de fruta”38. 

Assim, dos HC simples fazem parte monossacáridos como a glicose, a frutose e a galactose, e 

dissacáridos como a maltose, sacarose e lactose. No que diz respeito aos HC complexos, estes incluem 

o glicogénio, o amido e a celulose. Os açúcares mais prejudiciais para a nossa saúde são os açúcares 

simples, pois são mais fáceis de digerir pelo organismo, originando um aumento rápido dos níveis de 

açúcar no sangue39. 

A elevada prevalência das doenças crónicas é, atualmente, um dos obstáculos para a saúde 

pública. Um dos fatores que contribui para que estas doenças tenham cada vez maior relevância são 

os hábitos alimentares inadequados praticados pela população, que surgem como o fator de risco com 

maior impacto no total de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa, emergindo a 
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necessidade de alterar este comportamento de forma a promover a saúde pública e a saúde de cada 

um. A ingestão excessiva de açúcares simples é um dos responsáveis por estes hábitos alimentares 

inadequados37. 

Benefícios do Açúcar 

 O açúcar pode efetivamente ter um papel preponderante em várias doenças como obesidade 

e DM, no entanto, nem sempre é prejudicial. Para além do açúcar adicionado a alimentos processados, 

este também pode ser encontrado em alimentos de forma natural, como no leite, na fruta e no mel, 

sendo alimentos com nutrientes essenciais para o nosso organismo40. Se for consumido de forma 

moderada e preferencialmente obtido de fontes naturais, o açúcar pode ter benefícios para a saúde, 

como serem uma fonte de energia para o organismo40. Assim, nunca se devem excluir totalmente os 

açúcares da alimentação. As estratégias a adotar devem optar por moderar a sua quantidade e escolher 

fontes naturais de açúcar39. 

Recomendações e Estatísticas do Consumo de Açúcar 

 A OMS recomenda que o consumo diário de açúcares simples não seja superior a 10% da 

energia total diária ingerida. Assim, tendo em conta um valor de referência de necessidades energéticas 

diárias de aproximadamente 2000kcal, o valor correspondente a açúcares simples é de 200kcal por dia 

ou 50g, tendo em conta que 1g de HC corresponde a cerca de 4kcal37. 

 Contudo, as recomendações sugeridas pela OMS não têm sido cumpridas na maior parte dos 

países. Em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no período de 2016/2017, a 

quantidade consumida anualmente, por pessoa, era de 31,6kg41. Considerando que a ingestão máxima 

de açúcar deve ser de 18kg por ano, verifica-se um excesso de, aproximadamente, 13kg por ano, o 

que corresponde a mais de 1kg de açúcar em excesso por mês. 

 Para avaliar a frequência de ingestão destes produtos por parte das crianças, um estudo de 

Coorte, Geração 21, realizado em Portugal, acompanhou 8647 crianças da região do norte do país 

desde o seu nascimento e verificou que 35% das crianças com 2 anos já consumia refrigerantes pelo 

menos uma vez por semana42. Aos 4 anos, mais de metade (52%) das crianças presentes no estudo 

consumia refrigerantes ou néctares diariamente. Segundo o mesmo estudo, 65% das crianças 

consomem bolos e doces pelo menos uma vez por dia42. Um estudo realizado no mesmo âmbito, a 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) analisou os hábitos alimentares de 6745 crianças 

portuguesas, tendo revelado que “75,1% consome 1 a 3 vezes por semana biscoitos/bolachas doces, 

bolos e donuts. 86,8% consome 1 a 3 vezes por semana rebuçados, gomas ou chocolates e 65,3% das 

crianças avaliadas consomem refrigerantes açucarados, na mesma frequência, sendo que 14,8% 

consome quase diariamente (4 ou mais vezes por semana)”43. Ainda que os resultados apresentados 

pelos estudos demonstrem algumas diferenças, ambos apresentam conclusões semelhantes sobre os 

hábitos alimentares das crianças, mostrando que as crianças portuguesas têm facilmente acesso a 

diversos alimentos ricos em açúcar diariamente. 

Açúcar: a Nova Droga 

 Atualmente, é do conhecimento geral que várias substâncias, como as drogas de abuso e o 

álcool, se podem tornar vícios. No entanto, nunca se associa que um determinado nutriente presente 

em alimentos que são consumidos diariamente em todo o mundo, se pode tornar viciante.  
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O vício, segundo a American Psychiatric Association, é “uma condição complexa, uma doença 

cerebral que se manifesta pelo uso compulsivo de substâncias, apesar das consequências 

prejudiciais”44. Para testar a teoria de que o açúcar se pode tornar um vício, Wiss, Avena & Rada 

realizaram um ensaio em ratinhos em que estes adotaram uma dieta rica em açúcar, tendo sido 

posteriormente provocada a exclusão do açúcar da dieta, o que provocou sinais de abstinência 

semelhantes aos causados por opiáceos, como ansiedade45. A abstinência de morfina causa a 

diminuição da libertação de dopamina no Núcleo Accumbens e o aumento da libertação de 

acetilcolina45. O Núcleo Accumbens está envolvido nas respostas emocionais e psicomotoras do 

organismo e nos mecanismos de recompensa e de dependência, sendo conhecida como o “centro do 

prazer”46. Neste ensaio, a resposta observada nos ratinhos quando foram sujeitos a uma injeção de 

naloxona, um fármaco utilizado para reverter a ação dos opióides, ou à privação do açúcar na dieta foi 

semelhante, confirmando a intervenção do sistema opióide no desenvolvimento da dependência do 

açúcar. Assim, existem evidências que permitem comprovar a existência de dependência ou vício do 

açúcar45.  

Malefícios do Açúcar 

 O consumo de açúcar fornece apenas calorias vazias, isto é, o açúcar ao ser adicionado a um 

alimento apenas vai levar ao incremento do valor energético adquirido pelo ser humano sem adicionar 

qualquer valor nutricional. Esta energia acumulada em excesso não é compensada com gasto 

energético, levando à manutenção prolongada de um balanço energético positivo, que desta forma 

contribui direta e indiretamente para o excesso de peso e obesidade e consequentemente, para o 

desenvolvimento de determinadas doenças crónicas, como DCV, Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e 

cancro. Para além disso, a ingestão excessiva de açúcar simples está relacionada com a incidência de 

cáries dentárias, uma das doenças não transmissíveis mais prevalentes globalmente37. 

Excesso de peso / Obesidade 

 A obesidade tornou-se um dos maiores problemas de saúde pública em virtude do estilo de 

vida sedentário e da alimentação inadequada da sociedade. 

O início da mudança no padrão alimentar da população ocorreu com a implementação da 

agricultura e da domesticação de animais, levando as pessoas a tornarem-se produtoras e a garantir 

armazenamento de alimentos. Posteriormente, a revolução industrial permitiu a produção em massa 

de farinha e açúcar, surgindo alimentos processados baratos e altamente calóricos. Além disso, o estilo 

de vida sedentário provocado pelo aparecimento de automóveis, televisões, computadores, telemóveis, 

entre outros, tem um impacto significativo no aparecimento e manutenção da obesidade45. Assim, o 

aumento exponencial da prevalência da obesidade, verificado nas últimas décadas, é o resultado da 

interação entre diversos fatores. A predisposição fisiológica, o ambiente e sociedade em que a 

população está inserida e os aspetos psicológicos e comportamentais são os principais coeficientes 

que definem esta equação cujo resultado final pode culminar no excesso de peso. Para combater esta 

epidemia é importante agir tanto na prevenção como no tratamento. Se por um lado é necessário e 

essencial apostar na prevenção através da promoção de hábitos alimentares saudáveis e de atividade 

física regular, por outro lado, é importante assegurar que existe uma terapêutica eficaz, de qualidade e 
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segura para reduzir o número de pessoas afetadas por esta doença. Para além do impacto na vertente 

física, a obesidade tem um impacto relevante na vertente psicológica e no bem-estar individual26. 

 Segundo o Inquérito Nacional de Saúde, realizado em 2014, mais de metade da população 

portuguesa com idade superior a 18 anos apresenta IMC superior a 25kg/m2, ou seja, excesso de peso 

ou obesidade, como demonstra a Figura 121,47. 

 

 

Figura 1 - Percentagem da população portuguesa adulta com excesso de peso ou obesidade, por 

região (adaptado de 47). 

Em todo o mundo, existem cerca de 200 milhões de crianças com excesso peso, das quais 40 

a 50 milhões são obesas43. Esta doença é muitas vezes subvalorizada pela população, não assumindo 

a obesidade como uma doença letal, mas é um fator de risco para o desenvolvimento de diversas 

doenças crónicas, que constituem importantes causas de mortalidade e morbilidade, tais como a DM2, 

HTA, dislipidemia, lesões ósseas, determinados tipos de cancro e problemas do foro psicossocial, tais 

como discriminação, isolamento social e baixa autoestima, o que pode afetar o desempenho escolar 

da criança com esta condição43.  

A obesidade não se cura com a toma de medicamentos. A saúde é um direito de todos e um 

dever do Estado, pelo que é necessário uma ação global, conjunta e assertiva para mudar o rumo que 

o mundo está a seguir. Neste contexto, no ano de 2007, a OMS lançou uma iniciativa com o objetivo 

de implementar um sistema de vigilância da obesidade infantil, a World Health Organization – European 

Childhood Obesity Surveillance Initiative, constituindo assim o primeiro Sistema Europeu de Vigilância 

Nutricional Infantil. A nível nacional, este estudo denomina-se COSI Portugal43. 

A COSI Portugal tem como principal missão a “recolha, análise, interpretação e divulgação de 

informação descritiva sobre o estado nutricional infantil das crianças”, criando uma rede de informação 

abrangente e partilhada, permitindo comparar os dados obtidos entre países europeus e que permite a 

monitorização da obesidade infantil. Em 2016, de acordo com a COSI, cerca de 30,7% das crianças de 

nacionalidade portuguesa tinham excesso de peso43. 
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 A causa para as comorbilidades associadas à obesidade tem sido atribuída à inflamação26. A 

instalação e manutenção do estado inflamatório depende da hormona adiponectina, produzida pelo 

adipócito, que se encontra habitualmente reduzida nos indivíduos com excesso de peso, ao qual se 

associam também a síntese e libertação pelo tecido adiposo de diversas citocinas pró-inflamatórias, 

tais como a interleucina 6 (IL-6), o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e o interferão-γ48,49. A acumulação 

excessiva de lípidos no tecido hepático poderá ser o fator que relaciona a adiposidade visceral e a 

insulinorresistência50. Tal como acontece nos hepatócitos, a presença de quantidades elevadas de 

ácidos gordos livres (FFA) no tecido muscular pode promover a acumulação de lípidos no interior dos 

miócitos51. A acumulação de metabolitos lipídicos pode interferir com a transdução de sinal da ligação 

da insulina ao seu recetor, por défice de translocação dos transportadores GLUT-4 para a parede 

celular, configurando um quadro de resistência à insulina, diminuindo assim a captação de glucose51.  

Cáries Dentárias 

 O aparecimento de cáries dentárias deve-se aos HC presentes em alimentos, que 

determinadas bactérias vão decompor com a formação de ácidos que causam a dissolução do 

conteúdo mineral dos dentes, provocando a destruição parcial ou total do dente52. Esta doença afeta 

quase 90% da população portuguesa e deve-se fundamentalmente a uma alimentação rica em açúcar 

e a higiene oral inadequada52. 

Segundo o estudo DENTEX, realizado no ano de 2013 em Portugal, a prevalência da cárie 

dentária em crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos na população estudada foi de 

46,7%53.  

As doenças orais têm uma elevada prevalência, no entanto, são doenças que poderiam ser 

prevenidas através da escovagem diária dos dentes com utilização regular de fontes de flúor presentes 

na maioria das pastas dentífricas e do controlo do consumo de açúcar54. Para que a população infantil 

esteja consciente da importância da higiene oral, é importante realizar ações de sensibilização para a 

prevenção das doenças orais tais como a palestra que tive oportunidade de fazer na Escola EB1 de 

Negreiros como foi referido no tópico Formações e Atividades Desenvolvidas.  

Diabetes Mellitus tipo 2 

 A Diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado pelo aumento dos níveis de açúcar no 

sangue. Esta doença afetava, em 2017, cerca de 425 milhões de adultos e estima-se que em 2045 

esse valor aumentará para 629 milhões55. Em Portugal, no ano de 2015, cerca de 13,3% dos adultos 

tinham diabetes, ou seja, estima-se que mais de 1 milhão de adultos têm diabetes, contudo acredita-

se que uma grande parte ainda não foi diagnosticada56. 

 Existem vários tipos de Diabetes, no entanto, há dois tipos que são mais comuns no ser 

humano: DM tipo 1, uma doença autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói 

a insulina. Os sintomas geralmente aparecem algumas semanas após o início da doença; e a DM2 que 

pode ser causada por vários fatores, sendo o mais importante o estilo de vida, estando muitas vezes 

relacionada com o excesso de peso, mas também com uma vertente genética que pode ser importante 

na instalação e progressão da doença57. A insulinorresistência e a falência progressiva do pâncreas, 

órgão produtor de insulina que é sobrecarregado quando há excesso de açúcar no sangue, surgem 

como elementos-chave na incidência da DM258,59. Este tipo de DM, geralmente, tem uma progressão 



   

  29 
 

 

 

ao longo de vários anos em que a pessoa afetada permanece assintomática. Por esta razão, muitas 

pessoas descobrem que têm DM sem ter qualquer sintoma que o indicasse57. 

 No fígado, a maior parte da frutose é convertida em glucose, sendo a restante parte convertida 

em lactato e ácidos gordos60. Na eventualidade do consumo de quantidades elevadas de frutose, após 

captação e metabolismo pelo fígado, parte dos átomos de carbono presentes na frutose podem ser 

utilizados para a síntese de ácidos gordos e glicerol pelos hepatócitos, promovendo desta forma a 

lipogénese de novo que tem como consequência a acumulação lipídica no tecido hepático, dislipidemia, 

insulinorresistência e hiperuricemia37,60. Esta acumulação de ácido úrico deve-se à fosforilação da 

frutose, com gasto de ATP que vai funcionar como dador de fosfato. Assim, a depleção de ATP vai 

levar ao aumento dos níveis de AMP, o que estimula a síntese do ácido úrico61,62. 

 A exposição crónica a concentrações suprafisiológicas de glucose pode causar danos 

possivelmente irreversíveis nas células β. Estas são o componente maioritário dos Ilhéus de 

Langerhans, que estão situados no pâncreas, e são responsáveis pela produção, armazenamento e 

secreção de insulina. A prática habitual de efetuar três refeições principais por dia significa que as 

pessoas podem passar grande parte do dia num estado pós-prandial. No caso de uma diminuição na 

ingestão de HC é possível reduzir a concentração de glicose pós-prandial, pelo que intervenções desta 

natureza podem ser eficazes na prevenção da DM2 através da proteção da função das células β, pois 

reduz a quantidade de insulina necessária. No caso de não existir esta restrição no consumo de HC, 

pode ocorrer saturação da capacidade das células β devido à constante necessidade de secreção de 

insulina devido a episódios frequentes e prolongados de hiperglicemia63. 

 A DM está relacionada com o desenvolvimento de complicações macrovasculares (tais como 

doença arterial coronária, AVC e doença vascular periférica) e microvasculares (por exemplo 

retinopatia, nefropatia e neuropatia). A DM é a principal causa de 60% das amputações não traumáticas 

de membros inferiores em pessoas com idade superior a 20 anos. Quanto à retinopatia, esta afeta 

cerca de 28,5% dos adultos com DM com 40 anos ou mais. Destes, aproximadamente 4% apresentam 

retinopatia diabética em estado avançado, que resultam em perda crítica da visão. A retinopatia 

diabética é a principal causa de cegueira64. 

Doenças Cardiovasculares 

 Segundo o Nurses’ Health Study (2000), o consumo elevado de açúcares simples pode ter 

vários efeitos no organismo humano, como aumento dos níveis de triglicéridos no sangue, elevação da 

PA e diminuição do HDL. A combinação destes fatores pode levar ao aumento do risco de desenvolver 

DCV65.  

 A hiperglicemia e a insulinorresistência são características habituais de pessoas com DM e 

causam um aumento na quantidade de espécies reativas de oxigénio (ROS). O estado protrombótico 

e o aumento de citocinas inflamatórias causam alterações ateroscleróticas e promovem o 

desenvolvimento de complicações macrovasculares66.  

Como já foi referido, a obesidade tem um papel importante na insulinorresistência. Ao libertar 

FFA e mediadores inflamatórios, o tecido adiposo altera o metabolismo, levando ao aumento da 

produção de ROS, o que por conseguinte causa aumento da inflamação sistémica67. A 

insulinorresistência está relacionada com a função anormal do transportador GLUT-4, encontrado 
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maioritariamente nas células do tecido adiposo e do tecido muscular, responsável pela ligação à 

insulina, permitindo a entrada de glucose nas células66. Quando os FFA se ligam ao recetor Toll-like 

(TLR), as cinases de sinalização celular PI3K e Akt ficam desreguladas, interferindo com a sua função68. 

Assim, esta via de transdução de sinal vai originar alterações na expressão genética, como a redução 

da expressão do GLUT-4, levando a uma resposta reduzida no momento da ligação da insulina68. A 

redução da PI3K e da Akt também levam à inativação da enzima síntase do óxido nítrico endotelial 

(eNOS), o que diminui a produção de óxido nítrico (NO)69. Assim, a atividade do NO é reduzida pelo 

aumento da quantidade de ROS causada pela obesidade e pela insulinorresistência, devido ao efeito 

inativador da atividade do NO provocado por ROS66. O NO tem um papel importante na proteção do 

hospedeiro, nomeadamente no sistema cardiovascular, estando envolvido na regulação dos processos 

de inflamação, agregação plaquetária, vasoconstrição, entre outros. A Figura 2 demonstra como a 

combinação de todos estes fatores deixam o ser humano mais suscetível para o desenvolvimento de 

aterosclerose66. 

 

Figura 2 – Efeito do excesso de peso e da hiperglicemia na doença cardiovascular. O excesso de 

peso aumenta a concentração de ácidos gordos livres (FFA) e de espécies reativas de oxigénio 

(ROS), contribuindo para alterações ateroscleróticas e para o desenvolvimento de complicações 

macrovasculares. A hiperglicemia contribui para o aumento da produção de ROS, o que vai originar 

alterações inflamatórias e aterosclerose (adaptado de 66). 

 As DCV são a principal causa de morte em Portugal70 na população em geral e, de forma 

particular em doentes diabéticos, representando cerca de 52% das mortes em casos de DM2 e 44% 

em casos de DM tipo 166. 
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A Influência do Açúcar na Alimentação 

 Epstein et al (2001) conduziram um estudo nos Estados Unidos da América (EUA), realizado 

entre os anos de 1999 e 2000, em que dividiu 30 famílias em dois grupos e acompanhou-as durante 

cerca de 1 ano, sendo que um dos grupos tinha como objetivo aumentar a ingestão de frutos e vegetais 

na sua dieta e o outro grupo foi encorajado a reduzir os alimentos ricos em gordura e açúcar40. Os 

resultados demonstraram que o grupo que tinha como objetivo o aumento da ingestão de frutos e 

vegetais também reduziu o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar, no entanto o grupo que 

teve uma redução da ingestão de gordura e açúcar na sua dieta não alterou os seus hábitos alimentares 

relativamente ao consumo de fruta e vegetais40. Assim, intervenções que visam aumentar o consumo 

de alimentos mais saudáveis, como fruta e legumes, em detrimento de alimentos ricos em gordura e 

açúcar podem aumentar a preferência por alimentos mais saudáveis, principalmente em crianças pois 

o facto de provarem alimentos doces desde os primeiros anos de vida predispõe as crianças a que 

prefiram e se viciem neste tipo de alimentos. A redução de peso foi mais evidente para os participantes 

que tiveram como propósito o aumento na ingestão de frutos e vegetais, pois são alimentos que saciam 

mais rapidamente que alimentos açucarados e que reduzem a quantidade de calorias e gordura na 

dieta40. Assim, para educar e promover a saúde das crianças, deve-se incutir a fazer uma dieta 

saudável, sustentada naquilo que se deve comer, tornando mais fácil a adesão para a redução calórica 

necessária para o controlo do peso, e não apenas proibir ou restringir o consumo de alimentos ricos 

em gordura e açúcar.  

Øverby et al. (2003) realizaram um estudo na Noruega, durante os anos de 2000 e 2001, em 

que foram observadas 391 crianças em idade pré-escolar, com 4 anos de idade, 1815 crianças do 4º 

ano de escolaridade e 1005 adolescentes do 8º ano de escolaridade com o objetivo de avaliar se existia 

uma relação entre o consumo de açúcar e a ingestão de nutrientes essenciais71. Øverby et al 

evidenciaram que quanto maior era a quantidade de açúcar consumida menor era a ingestão de 

micronutrientes essenciais para o organismo. Um dado interessante, e ao mesmo tempo preocupante, 

é que 50% a 70% do açúcar era obtido de refrigerantes e doces. Estes alimentos são caracterizados 

por uma quantidade reduzida de micronutrientes o que pode explicar a relação inversa entre a ingestão 

de açúcar e a ingestão de nutrientes71,72. 

Medidas para Reduzir o Consumo de Açúcar 

 As bebidas açucaradas têm sido objeto de diversas medidas de saúde pública para restringir o 

seu consumo. Powell et al. sugerem que a aplicação de uma taxa nas bebidas açucaradas de 20% no 

preço dos produtos, será capaz de reduzir o seu consumo em cerca de 24%73. No entanto, quando se 

aplicam taxas é importante ter em atenção a percentagem da taxa a aplicar pois, se estas forem 

demasiado baixas, como taxas entre os 1 e 7%, podem não ser capazes de induzir o efeito pretendido 

de reduzir o consumo e ser vistas pela população como apenas uma estratégia de obter mais receitas 

para o Estado73. As medidas fiscais impostas pelo Estado quando são vistas pela população como 

forma de promoção da saúde e não apenas como forma de obter receitas geralmente são mais 

facilmente aceites e adotadas pela população73. 

 Ma et al. (2016) fizeram uma análise a partir dos dados divulgados pela National Diet Nutrition 

Survey rolling programme desde 2008 até 2012 e dos relatórios anuais da British Soft Drinks 
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Association e estimaram que uma redução gradual de 40% do açúcar adicionado às bebidas 

açucaradas ao longo de 5 anos pode ajudar a prevenir mais de 250 mil novos casos de DM2 

relacionados com a obesidade74.  

Assim, o objetivo de aumentar o preço de alimentos ricos em açúcar através de uma taxa é 

incentivar não só à redução do consumo, mas também servir como alerta para a indústria reformular 

os seus produtos, reduzindo a quantidade de açúcar adicionado. A OMS tem acompanhado e 

monitorizado a evolução destas medidas em vários países europeus tendo concluído que a 

implementação de taxas influencia o consumidor a direcionar-se no sentido pretendido de reduzir o 

consumo de produtos ricos em açúcar37. 

 De forma a diminuir a disponibilidade de bebidas açucaradas ao público, tem sido limitado o 

seu acesso em espaços públicos como hospitais, centros de saúde e estabelecimentos de ensino, e 

encorajado o aumento da oferta de alternativas saudáveis, como água, promovendo os seus benefícios 

para a saúde37. 

 Em 2017, o governo português implementou taxas sobre o açúcar adicionado a bebidas. Esta 

taxa foi dividida em duas categorias: no caso de bebidas com quantidade de açúcar inferior a 8g/100mL, 

o valor da taxa cobrado era de 8,22€ por cada 100L comercializados; se as bebidas continham na sua 

composição uma quantidade de açúcar superior a 8g/100mL, o valor da taxa a cobrar era de 16,46€ 

por cada 100L. Durante o primeiro ano de implementação desta taxa, o Estado português arrecadou 

80 milhões de euros que foram investidos no SNS português. De acordo com os dados obtidos, após 

a implementação da referida taxa, ocorreu uma redução de 7% nas vendas deste tipo de bebidas. O 

consumo de bebidas com menor teor de açúcar foi o principal efeito verificado com a aplicação do 

imposto como mostra o Gráfico 175. 

 

Gráfico 1 - Percentagem de bebidas açucaradas consumidas pela população portuguesa em função 

do seu conteúdo em açúcar. (adaptado de 75) 

Conclusão 

 Atualmente, a população vive num constante stress para realizar todas as tarefas diárias. Isto 

faz com que as pessoas, por vezes, se descuidem nas tarefas mais básicas mas imprescindíveis para 
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preservar a sua saúde, como a alimentação. Essa falta de cuidado na alimentação tem repercussões, 

naturalmente, nas crianças. Para além disso, a sociedade vive na era das tecnologias, onde as redes 

sociais e outros meios, como a televisão, influenciam e incitam a adquirir determinados alimentos que, 

por norma, não são os mais saudáveis. 

 Assim, o farmacêutico tem um papel fundamental na promoção da saúde da população através 

da consciencialização para uma alimentação equilibrada e variada.  

Neste âmbito, considero que a palestra realizada às crianças da Escola EB1 de Macieira de 

Rates teve sucesso, pois permitiu de uma forma dinâmica consciencializar as crianças para a 

problemática do consumo excessivo de açúcar e alertar para as suas consequências no futuro. Apostar 

na formação das crianças oferece maiores possibilidades para que o futuro da população seja mais 

saudável. 

Os alunos, ao longo da palestra, mostraram muito interesse e vontade em participar nas 

dinâmicas o que contribuiu para que este projeto fosse um sucesso. A reação das crianças ao folheto 

informativo também foi muito positiva tendo recebido comentários de alguns pais cujo folheto lhes foi 

entregue e o leram, expressando a importância deste tipo de iniciativas.  

Foi notório o impacto da palestra quando a diretora da escola, alguns dias após a apresentação, 

nos contou que as crianças agora viam o rótulo daquilo que levavam para o lanche, como no caso do 

leite com chocolate ou de diversos tipos de snack. 

Não é a primeira vez que a FM vai à escola fazer apresentações no âmbito da promoção da 

saúde nas crianças, e ficou demonstrado mais uma vez o sucesso desta parceria, pelo que projetos 

desta natureza no futuro são sempre uma mais-valia quer para a escola e os seus alunos, quer para a 

FM, pois mostra a sua proatividade, preocupação com a saúde e bem-estar da população, em particular 

das crianças, e o valor do farmacêutico como profissional de saúde. 

Apesar do sucesso do projeto, o facto de serem 70 crianças tornou mais difícil captar a atenção 

de todas visto que houve uma certa entropia e destabilização ainda que em raros e curtos momentos, 

pelo que fazer esta apresentação a cada turma separada, ao invés de fazer à escola toda de uma vez, 

poderia ser mais produtivo para as crianças, permitindo personalizar as dinâmicas à faixa etária e uma 

maior interação com todas as crianças. Contudo, para isso era necessário despender o quadruplo do 

tempo pois são 4 turmas e existir disponibilidade por parte da escola para tal. 

Preparação Individualizada da Medicação 

Introdução 

 Depois de realizado o primeiro projeto em que o público alvo foram as crianças, neste segundo 

projeto tinha como objetivo abranger um público alvo diferente. Se por um lado acredito que devemos 

promover a educação e a saúde das crianças, pois elas são o futuro, por outro lado é importante não 

esquecer aqueles que diariamente enfrentam doenças crónicas: os idosos. 

 Este projeto teve como objetivo auxiliar os utentes idosos polimedicados na gestão da sua 

medicação, no aumento da adesão à terapêutica e na deteção de possíveis interações ou reações 

adversas através da implementação do serviço da Preparação Individualizada da Medicação (PIM). 

Segundo a Norma Geral da OF, este define-se como “serviço a partir  do qual o farmacêutico organiza 

as formas farmacêuticas sólidas, para uso oral (…) em um dispositivo de múltiplos compartimentos 
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(Anexo XII). (…) Inclui-se ainda neste serviço a informação (…) referente ao uso responsável do 

medicamento, tendo por objetivo auxiliar o utente na correta administração dos medicamentos e 

promover uma melhor adesão à terapêutica”76. 

 Este serviço é especialmente direcionado para utentes idosos, polimedicados, que apresentem 

dificuldades na gestão da medicação, dificuldades físicas ou cognitivas, ou utentes cuja terapêutica é 

da responsabilidade de um cuidador com dificuldade em fazer a sua gestão76. 

 Apesar da maioria dos estudos disponíveis ainda não serem muito concretos acerca da eficácia 

e viabilidade deste tipo de serviço, a PIM tem sido implementada em diversos países77. Os resultados 

existentes têm sido promissores, ainda que o seu sucesso dependa de vários fatores, como a 

complexidade do plano terapêutico e a capacidade física e cognitiva do utente.  

As consequências do envelhecimento da população na prevalência de doenças 

crónicas e em regimes terapêuticos complexos 

O envelhecimento é definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) como um “processo de 

mudança progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos que, iniciando-se 

mesmo antes do nascimento, se desenvolve ao longo da vida”78. De facto, um dos maiores desafios, 

atualmente, é conseguir proporcionar um envelhecimento com saúde, autonomia e independência aos 

idosos, particularmente importante nos idosos que não têm apoio familiar ou social e vivem de forma 

isolada. Em 2010, estimava-se que existiam no mundo cerca de 524 milhões de pessoas consideradas 

idosas (com 65 anos ou mais), ou seja, cerca de 8% da população mundial79. A previsão para 2050 é 

que o número aumente para 1,5 mil milhões de idosos, o triplo em comparação com 2010, 

representando 16% da população mundial79. De acordo com os dados disponíveis em Portugal, em 

2011, 19,4% da população era considerada idosa77,80. Este aumento considerável da percentagem de 

população idosa no mundo deve-se sobretudo ao declínio da taxa de fecundidade geral e ao aumento 

da esperança média de vida81,82. 

O índice de envelhecimento em Portugal, no ano de 2017, era de 153,2%, ou seja, para cada 

100 jovens, com idade inferior a 15 anos, existiam cerca de 153 idosos83. Este índice tem vindo a 

aumentar nos últimos anos conforme demonstra o Tabela 883. No entanto, prolongar o tempo de vida 

só representa um progresso real da sociedade contemporânea se for complementado com qualidade 

de vida. O processo natural de envelhecimento aumenta a probabilidade de se desenvolverem doenças 

crónicas e, por consequência, de diversas morbilidades que exigem cuidados de saúde redobrados, 

frequentemente associados a regimes terapêuticos complexos que envolvem o recurso à 

polimedicação77.  

Tabela 8 – Evolução do Índice de Envelhecimento em Portugal. (adaptado de 83) 

Ano Índice de Envelhecimento 

1961 27,5% 

2001 101,6% 

2010 121,6% 

2017 153,2% 
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Adesão à terapêutica 

A adesão à terapêutica corresponde ao “grau de concordância entre as recomendações do 

prestador de cuidados de saúde e o comportamento do paciente relativamente ao regime terapêutico 

proposto. (…) A entrada e a permanência em programas de tratamento, o seguimento das consultas 

previamente estabelecidas, a aquisição dos medicamentos prescritos e a toma dos mesmos de forma 

adequada, o seguimento de regimes alimentares ou a prática de exercício físico, ou ainda, o abandono 

de comportamentos de risco” são fatores que influenciam a adesão à terapêutica84.  

A persistência é um fator importante na adesão, ainda assim muitos utentes não revelam essa 

persistência. Um estudo, realizado nos EUA, analisou 34501 pessoas com mais de 65 anos que 

iniciaram tratamento com estatinas entre 1990 e 1998 com o objetivo de avaliar a sua adesão a longo 

prazo e concluiu que ao fim de 3 meses de tratamento a adesão dos utentes à terapêutica era de 

apenas 79%, reduzindo para 25% ao fim de 5 anos de tratamento85.  

De acordo com Gallagher, Viscoli e Horwitz (1993), a não adesão à terapêutica representa a 

principal causa de insucesso do plano terapêutico86. Além do mais, a OMS estima que um em cada 

dois cidadãos sujeitos a terapêutica crónica não tome corretamente a sua medicação76.  

É do conhecimento comum que os doentes idosos são mais predispostos a ter um 

comportamento de não adesão à terapêutica, visto que são sujeitos, muitas vezes, a polimedicação 

tomada de forma crónica e a regimes terapêuticos complexos. Para além disso, o processo natural de 

envelhecimento leva a uma diminuição da capacidade cognitiva das pessoas o que dificulta a gestão 

da sua terapêutica. Adicionalmente, o desenvolvimento de patologias neurodegenerativas tais como 

Alzheimer ou demência, doenças que são mais comuns na população idosa, pode agravar ainda mais 

a redução da capacidade cognitiva e levar a falhas na memória. Assim, o risco de utilização 

inapropriada de medicamentos, esquecimento das tomas, trocas na medicação, reações adversas e 

de interações entre medicamentos é bastante alto nesta faixa etária87. Todos estes fatores que 

conduzem ao insucesso do plano terapêutico podem agravar substancialmente a doença e o estado 

de saúde do utente, podendo, nos casos mais graves, revelar-se fatal77.  

A ausência de sintomas também pode contribuir para a falta de adesão, na medida em que os 

utentes ao não manifestarem sintomas consideram ser desnecessário tomar determinado 

medicamento88. Como consequência, o utente fica com medicação excedente guardada em casa o que 

pode ter implicações para a segurança desses medicamentos, pois as condições de conservação dos 

medicamentos na casa do utente são desconhecidas, podendo interferir na sua estabilidade, bem como 

a possibilidade de ser utilizado após expiração do PV. É necessário ter em conta o facto de que a 

existência de medicação excedente significa que o utente está a falhar a toma da medicação no 

momento em que era suposto. Para além disso, ter medicação excedente pode originar uma partilha 

dessa medicação com familiares ou amigos, o que pode ter efeitos negativos se não houver indicação 

médica para tal. Por vezes, os utentes que fazem medicação crónica podem ter de alterar a posologia 

ou dosagem de determinado fármaco por indicação médica devido a, por exemplo, alterações nos 

valores dos parâmetros bioquímicos, culminando no aumento ou diminuição da dosagem. Caso o 

utente não esteja atento a esta alteração, pode continuar a tomar incorretamente a medicação 

excedente que tinha guardado em casa, com a dosagem que tomava anteriormente. Por fim, a 
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introdução na terapêutica de MG, que são mais acessíveis financeiramente para os utentes, pode 

promover a duplicação da terapêutica por parte do utente de forma inconsciente88. 

Um estudo, realizado em Lisboa, durante o período de março e abril de 2012, com a 

colaboração de diversas farmácias da área, acompanhou 375 utentes que tomavam pelo menos um 

medicamento para a diabetes, HTA ou dislipidemia, com o objetivo de avaliar a adesão primária e 

secundária à terapêutica de utentes com doenças crónicas88. A adesão primária fornece informação 

sobre o número de embalagens de medicamentos adquiridas pelo utente em comparação com o 

número de embalagens prescritas. De acordo com os resultados, cerca de 2,2% dos participantes não 

adquiriam nenhum medicamento e 20,7% adquiriam apenas uma parte dos medicamentos que lhe 

estavam prescritos, o que significa que 22,9% corresponde à percentagem de não adesão primária. A 

adesão secundária tem como objetivo avaliar se o utente toma a sua medicação conforme as 

orientações do médico. A percentagem relativa à não adesão secundária atingiu os 45%, pelo que foi 

consideravelmente superior em comparação com a não adesão primária, ou seja, 45% dos 

participantes no estudo não tomavam a medicação conforme o seu plano terapêutico prescrito pelo 

médico88.  

De acordo com Nilsson (2001), a adesão aos tratamentos de longa duração, onde a adesão 

vai diminuindo ao longo do tempo, situa-se a maior parte das vezes abaixo dos 50%89. 

Assim, para um tratamento bem sucedido, é fulcral haver uma análise por parte do farmacêutico 

quanto à adesão do utente à terapêutica. Esta análise pode proporcionar, posteriormente, a 

compreensão dos problemas e dificuldades do utente que o impediram de cumprir o regime terapêutico 

e, em conjunto com o mesmo, implementar estratégias que resultem, por exemplo, num reajuste do 

esquema terapêutico adequado ao estilo de vida de cada utente ou numa melhoria do modo de 

comunicação entre o farmacêutico e o utente84. 

Segundo a DGS, em Portugal, a prestação de cuidados de saúde e de apoio social à população 

idosa, numa perspetiva de acompanhamento a longo prazo, são indispensáveis para um SNS 

preparado para responder às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida78. 

Impacto no sistema de saúde 

 A adesão à terapêutica é considerada uma parte essencial dos cuidados de saúde e um pré-

requisito para atingir as metas pretendidas, pelo que falhas na adesão podem fazer com o utente não 

consiga atingir os resultados ideais, resultando em gastos desnecessários para o sistema de saúde88. 

De acordo com o Institute for Healthcare Informatics, em 2012, nos EUA, mais de 2700 mil milhões de 

dólares foram gastos em cuidados de saúde nos EUA, sendo que 213 mil milhões correspondem a 

custos evitáveis, ou seja, quase 8% dos gastos poderiam ter sido evitados90. Conforme demonstra o 

Gráfico 2, é possível verificar que a não adesão à terapêutica correspondeu, nos EUA, em 2012, a 

105,4 mil milhões de dólares de custos evitáveis90. 
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Gráfico 2 – Custos evitáveis estimados nos Estados Unidos da América no ano de 2012 (adaptado de 

90). 

Preparação individualizada da Medicação 

Face a esta problemática, e tendo em conta que o medicamento tem sido o pilar para prevenir 

e combater a doença, a OF aprovou uma norma que permitiu às farmácias a implementação da PIM, 

ao abrigo da Portaria nº 97/2018, de 9 de abril24. Este é um serviço farmacêutico útil e prático, de gestão 

da terapêutica em utentes idosos e polimedicados, com a finalidade de facilitar a administração do 

medicamento certo, na hora certa, na dose certa. A utilização deste sistema resulta numa maior adesão 

do utente à terapêutica, com benefícios para a saúde devido à utilização correta, segura e eficaz do 

medicamento, conduzindo consequentemente a uma melhoria na qualidade de vida. A PIM tem sido 

considerada útil no combate à não adesão não intencional, mas aparenta não ter efeito positivo na não 

adesão intencional, isto é, nos casos em que o utente está consciente de que não está a cumprir a 

terapêutica tal como lhe foi prescrita pelo médico77,87. Assim, a não adesão à terapêutica não intencional 

(como por exemplo o esquecimento da toma, não saber como tomar determinado medicamento, entre 

outros) por parte do utente pode ser minimizada através do recurso à PIM. Para além do impacto direto 

no utente, ao ajudar a não esquecer as tomas e a saber o momento certo em que tem de tomar os seus 

medicamentos, também tem um impacto indireto, pois há uma atenção acrescida por parte do 

farmacêutico em relação ao plano terapêutico do utente, podendo detetar eventuais duplicações de 

medicação, sobredosagens, interações entre medicamentos e possíveis reações adversas a 

medicamentos sobre as quais deve ser mencionado ao utente como atuar caso ocorram77,91,92. Este 

sistema já foi implementado em vários países europeus, como Suécia, Dinamarca, Noruega e 

Finlândia77. Além disso, pelo facto de ser reconhecida a vantagem da adesão a estes sistemas, este 

serviço tem vindo a ser comparticipado pelas seguradoras ou pelo SNS em diversos países, 

nomeadamente no Japão, Holanda, Suíça, Dinamarca, Finlândia e Austrália77. 

Dos benefícios obtidos com a implementação deste serviço evidenciam-se a maior adesão à 

terapêutica e consequente maior eficácia da mesma, maior facilidade na gestão da medicação para o 

utente, maior segurança associada à toma dos medicamentos e menor desperdício com 

medicamentos77. 

Para atingir os melhores resultados possíveis é imprescindível que haja uma interligação e 

cooperação entre as classes de profissionais de saúde que têm responsabilidade na terapêutica do 
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utente, nomeadamente o farmacêutico e o médico92. Num estudo realizado em 3 lares de idosos 

portugueses, que englobou 63 idosos polimedicados, dois farmacêuticos avaliaram os problemas 

relacionados com o uso dos medicamentos (PRM) tendo reportado aos médicos cerca de 584 PRM e 

apontado 539 sugestões para resolver ou prevenir PRM, que compreendiam medidas como alteração 

de dosagem, suspensão ou adição de medicamentos, entre outras. Das 539 recomendações por parte 

da equipa, apenas 172 obtiveram resposta dos médicos e apenas 15 foram aceites. De acordo com os 

autores do estudo, esta falta de resposta pode dever-se à falta de cooperação existente entre diferentes 

profissionais de saúde. Contudo, os autores também apresentam outro motivo que pode ser relevante: 

existe uma associação inversa entre o número de alterações sugeridas por parte do farmacêutico e a 

probabilidade dessas alterações terem resposta positiva por parte do médico, isto é, quanto maior o 

número de alterações sugeridas pelo farmacêutico, menor a probabilidade destas terem parecer 

positivo por parte do médico. Os PRM mais comuns neste estudo foram o risco de reações adversas a 

medicamentos e possíveis interações93. Para além disso, um inquérito direcionado a 129 

farmacêuticos, realizado na Polónia, que decorreu de junho de 2011 a março de 2012, revelou que 

68,8% destes considera necessário um aumento da cooperação com os médicos de forma a assegurar 

que a aplicação da PIM contribua para a eficácia e segurança da terapêutica91. Esta é uma 

oportunidade para o farmacêutico fortalecer o seu papel enquanto elemento integrante da prestação 

de cuidados de saúde.  

Os principais resultados de um inquérito realizado a 267 utentes em 3 farmácias da zona da 

Grande Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, indicam que o serviço da PIM é maioritariamente visto como 

útil pela população77. Neste estudo, 57,7% dos inquiridos assumiam ser útil para elas próprias ou, no 

caso de 70,4% dos inquiridos, ser útil para algum familiar ou conhecido. Relativamente ao custo do 

serviço, mais de metade dos inquiridos (53,4%) revelou estar disponível para pagar pelo serviço, ainda 

que os valores apontados tenham sido inferiores aos necessários, abaixo de 5€. Este valor só poderá 

ser considerado aceitável se excluirmos os custos indiretos, os quais englobam principalmente o tempo 

despendido pelos colaboradores da equipa responsáveis pelo serviço, o que torna inviável a longo 

prazo para a farmácia. Considerando os custos diretos, relativos ao dispositivos propriamente dito e às 

luvas utilizadas para a preparação desses dispositivos, e os custos indiretos, o serviço só se torna 

sustentável se a farmácia for remunerada em pelo menos 10€ mensais por utente77. Assim, apesar de 

se verificar que mais de metade dos inquiridos se encontram disponíveis para pagar pelo serviço, o 

valor mencionado não é suficiente para cobrir todos os custos. É importante ter em conta que muitas 

vezes os inquéritos dão origem a resultados mais otimistas do que o panorama real pois muitos utentes 

podem considerar o serviço útil e estarem disponíveis para pagar, mas depois da implementação o 

interesse no serviço desvanece. 

Em 2004, a Universidade de Queensland publicou um estudo no qual englobou 561 

participantes com o objetivo de avaliar o impacto da PIM no quotidiano e na saúde dos mesmos94. Para 

tal, analisou um grupo de utentes que aderiram ao serviço da PIM e comparou a um grupo controlo, 

tendo os resultados referidos no estudo demonstrado que os participantes que beneficiaram do sistema 

PIM ficaram doentes menos vezes (3,05% PIM vs. 3,44% controlo) ainda que a diferença não seja 

significativa, notificaram menos reações adversas a medicamentos (32,6% PIM vs. 47,9% controlo) e 
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tiveram menor necessidade de se deslocar ao médico durante o ano (15,24% PIM vs. 18,3% controlo)94. 

Assim, a partir deste estudo é possível concluir que a PIM é útil para reduzir a morbilidade associada 

às diversas doenças e melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde dos utentes, sendo que uma 

das principais notas de destaque verificada neste estudo foi a diminuição da notificação de reações 

adversas por parte dos utentes que utilizavam os dispositivos da PIM. Contudo, este estudo tem 

algumas limitações, pois os resultados eram obtidos através de um método indireto, isto é, através de 

entrevistas e questionários o que pode não ser totalmente fiável pois os participantes que utilizam o 

dispositivo da PIM podem ter o desejo de agradar ou sentir a obrigação de se sentirem melhores em 

termos de saúde por estarem a utilizar um serviço que à partida os ajudaria a melhorar o seu estado 

de saúde. 

Implementação do serviço 

 Antes da implementação do serviço para a comunidade, foi feita uma divulgação e explicação 

do serviço, do público-alvo, da importância da revisão farmacoterapêutica, dos procedimentos a seguir, 

do custo e de outras informações relevantes a toda a equipa da FM de forma a estarem preparados 

para colocar o serviço em prática para a comunidade. Para tal, foi redigido um procedimento 

normalizado (Anexo XIII), baseado na Norma Geral redigida pela OF, com a explicação do serviço e 

todos os passos necessários para a sua execução, funcionando como um guia para a equipa. De forma 

a auxiliar na operacionalização do serviço, foram redigidos alguns documentos necessários para a 

execução do projeto (Anexo XIV).  

A implementação do projeto teve o seu início a meados do mês de fevereiro com a introdução 

da divulgação aos utentes. Para esta divulgação, foi elaborado um cartaz alusivo ao serviço (Anexo 

XV) que foi exposto em formato físico, tanto nos balcões como na montra publicitária da farmácia, e na 

página de Facebook da farmácia. Para além disso, foi elaborado um flyer (Anexo XVI) para ser entregue 

aos utentes que, para além da divulgação do novo serviço, incluía também os restantes serviços 

farmacêuticos prestados na farmácia de forma a promover também a divulgação destes, pois a FM 

considerava que muitos utentes não tinham conhecimento dos serviços que a farmácia dispõe. Por fim, 

foi feito um vídeo que se destinou a ser publicado na página de Facebook da farmácia (acessível em 

www.facebook.com/farmaciademacieira/) em que divulgava o serviço e o explicava de forma sucinta, 

por ser uma forma mais dinâmica e atrativa de captar a atenção das pessoas.  

O procedimento normalizado, todos os documentos de apoio à execução do projeto, o cartaz, 

o flyer e o vídeo foram apresentados e explicados aos elementos da equipa, tendo sido propostas 

alterações pela mesma, através de um debate de ideias e sugestões entre toda a equipa de modo a 

aperfeiçoar cada uma das vertentes. Estes documentos ficaram guardados e acessíveis na farmácia 

para consulta a qualquer momento. 

Conclusão 

 Há algum tempo atrás, o objetivo dos profissionais de saúde era aumentar a esperança média 

de vida. Porém, o aumento do tempo de vida só tem interesse se não for acompanhado por um 

decréscimo na qualidade de vida. Assim, atualmente, a missão do farmacêutico é promover a qualidade 

de vida e não apenas o tempo de vida. Para tal, o farmacêutico tem um papel importante no 

acompanhamento farmacoterapêutico dos idosos e na promoção da adesão à terapêutica. 
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 A implementação do serviço da PIM tem como grande objetivo auxiliar os utentes 

polimedicados, principalmente os idosos, na toma da medicação certa, à hora certa, na dose certa. 

 Avaliando o projeto neste momento, considero que a implementação da PIM não correu com o 

êxito que ambicionava.  

Para que o serviço tenha sucesso, é importante que os utentes acreditem e confiem nele. Mas 

também é essencial que a própria equipa acredite nele. Julgo que um dos aspetos a melhorar neste 

projeto seria não focar toda a atenção e trabalho na divulgação do serviço ao utente e na parte logística 

do serviço, que não deixa de ser fundamental, mas também dedicar tempo a mostrar realmente à 

equipa os benefícios do serviço para o utente de forma a que não seja percecionado apenas como uma 

iniciativa que acarreta mais trabalho para a equipa e despesa para a farmácia, sem grande 

recompensa. Para além dos benefícios para o utente, seria também importante apelar ao impacto que 

este tipo de iniciativa pode ter no prestígio e na valorização da profissão farmacêutica. 

Apesar da forte divulgação feita através das redes sociais e da divulgação em formato físico 

existente na farmácia, com cartazes e flyers, considero ser essencial a divulgação através da 

comunicação verbal do farmacêutico ao utente, isto é, a divulgação do serviço por parte da equipa a 

utentes que identifiquem como potenciais beneficiários deste serviço, algo que não aconteceu com a 

frequência desejada.  

Um fator significativo para a falta de adesão ao serviço remete para o facto da FM estar inserida 

numa zona rural, onde o público alvo, maioritariamente a população idosa, poderá ser mais resistente 

à mudança e à inovação, não se mostrando muito acessível para alterar a sua rotina.  

Por fim, o custo do serviço para o utente, sugerido por um elemento da equipa, de 12€ para um 

período de 4 semanas, aprovado após obter apreciação dos restantes elementos, poderia ser visto 

como um entrave por ser elevado para o utente. Porém, acredito que o custo apenas teria um impacto 

superior se o preço fosse próximo dos 5€, o que poderia causar prejuízo para a farmácia.  

Ainda assim, mantenho a convicção de que no futuro este serviço possa ser bem sucedido na 

FM e que possa fazer a diferença na vida dos utentes da FM. 

Considerações Finais 

 O estágio curricular foi uma experiência marcante e enriquecedora no meu percurso 

académico, e acredito que este estágio é fulcral para o crescimento de todos os estudantes. Este é o 

momento em que deixámos de ser estudantes para ser profissionais de saúde que todos os dias fazem 

a diferença na saúde das pessoas. É uma grande responsabilidade ser farmacêutico.  

Termino esta etapa de 4 meses na FM com a consciência de que aprendi muito com toda a 

equipa, mas que o caminho é longo e ainda há muito mais para aprender. A toda a equipa da FM quero 

expressar a minha gratidão por me terem acolhido e integrado tão bem, por todos os momentos de boa 

disposição e de convívio, mas também por todas as advertências, pela ajuda e atenção constante, mas 

acima de tudo por todos os ensinamentos e pela aprendizagem diária que me fizeram crescer tanto a 

nível profissional como a nível pessoal.
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Anexos 
Anexo I. Registo de temperatura e humidade. 

 

Anexo II. Exemplo do PVP de um manipulado. 
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Anexo III. Exemplo do rótulo de um manipulado. 

 

Anexo IV. Exemplo de manipulado preparado na FM. 
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Anexo V. Certificado de participação numa formação da PharmaNord® subordinada ao tema: 
Suplementos Alimentares. 

 

Anexo VI. Certificado de participação numa formação da Bioderma®. 
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Anexo VII. Palestra sobre “Higiene Oral” na Escola EB1 de Negreiros. 
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Anexo VIII. Exposição dos desenhos feitos pelos alunos da Escola EB1 de Negreiros. 

 

Anexo IX. Apresentação em PowerPoint de apoio à palestra sobre “Benefícios e Malefícios do 
Consumo de Açúcar”. 
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Anexo X. Palestra sobre “Benefícios e Malefícios do Consumo de Açúcar” na Escola EB1 de 
Macieira de Rates. 
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Anexo XI. Folheto Informativo realizado no âmbito da palestra sobre “Benefícios e Malefícios 
do Consumo de Açúcar”. 
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Anexo XII. Dispositivo de múltiplos compartimentos. 
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Anexo XIII. Procedimento Normalizado da “Preparação Individualizada da Medicação”.  
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Anexo XIV. Documentos necessários para o desenvolvimento do projeto “Preparação 
Individualizada da Medicação”. 
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Anexo XV. Cartaz alusivo à “Preparação Individualizada da Medicação”. 
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Anexo XVI. Flyer alusivo à “Preparação Individualizada da Medicação”. 
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto está contemplado 

com um estágio profissionalizante para a finalização do seu plano curricular, nomeadamente, em 

Farmácia Hospitalar. 

Os Serviços Farmacêuticos a nível hospitalar são unidades com autonomia técnica e científica, 

sendo orientados pelos órgãos de administração da instituição a que pertencem.  

 Apresentando-se como um profissional de saúde, o farmacêutico tem uma vasta área de 

intervenção tais como gestão, receção e vigilância do medicamento; preparação de formulações e 

dispensa individualizada da medicação; validação de prescrições; distribuição, farmacovigilância e 

farmacocinética, entre outras.  

 Este relatório apresenta uma descrição sucinta das atividades realizadas no decurso do estágio 

profissionalizante nas várias áreas dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, com orientação 

da Dr.ª Sara Barroso e Direção Técnica da Dr.ª Ana Plácido, no período de 03 de setembro a 31 de 

outubro. 
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1. Introdução  

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Braga (HB) foi para nós, 

estudantes de Ciências Farmacêuticas, uma experiência nova e extremamente aliciante. Ao longo do 

MICF, a informação transmitida sobre a realidade de um farmacêutico hospitalar é escassa e este 

estágio permitiu que tivéssemos uma visão ampla de como tudo acontece.  

Ao longo dos 2 meses de estágio, percorremos diversas áreas da farmácia hospitalar segundo o 

cronograma do Anexo I. 

Os fundamentos teóricos sobre o funcionamento da Farmácia Hospitalar do HB contidos no 

nosso relatório de estágio foram essencialmente baseados no Manual de Boas Práticas de Farmácia 

Hospitalar do Hospital de Braga [1]. 

2. Hospital de Braga 

O HB, situado na freguesia de São Victor em Braga, foi inaugurado a maio de 2011. Este edifício 

(Anexo  II), possui uma capacidade de internamento de 705 camas. Este hospital teve como objetivo 

substituir o Hospital de São Marcos, uma estrutura que já conta com mais de 500 anos. Assim, o HB 

disponibiliza à população melhores instalações e tecnologias de primeira linha permitindo o 

alargamento de cuidados médicos a cerca de 1.2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana 

do Castelo [2]. 

O HB objetiva assumir-se como um hospital de referência para o SNS tendo por base a qualidade 

da prática clínica, a qualidade das instalações e equipamentos, a satisfação dos utentes e toda a 

comunidade envolvente e um equilíbrio económico-financeiro do hospital. O HB defende uma série de 

valores, tais como: respeito pela dignidade e bem-estar do utente; incentivo ao crescimento dos 

profissionais; valorização da capacidade técnica, da formação e entreajuda de todos os profissionais; 

inovação de novas técnicas privilegiando o trabalho em equipa e a entreajuda dos profissionais; 

promoção da responsabilidade na boa prática clínica e utilização de recursos [3]. 

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os SF hospitalares exercem diversas atividades farmacêuticas em regime hospitalar ou serviços 

a estes ligados. Nos hospitais, os SF asseguram a terapêutica medicamentosa dos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino [4]. 

No HB, o papel dos SF contacta com a investigação, colabora em ensaios clínicos e integra a 

comissão de ética (CE) do hospital. A avaliação e autorização do uso de fármacos integra a 

responsabilidade do farmacêutico assim como a inclusão na Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT). Promovem o ensino permitindo estágios de farmácia hospitalar a alunos das várias faculdades 

do país. 

A equipa dos SF é coordenada pela diretora técnica, a Dr.ª Ana Plácido, sendo constituída por 

Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e Auxiliares Operacionais (AO) [5]. 
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4. Seleção e Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

A gestão de medicamentos é da responsabilidade de um farmacêutico que tem como funções a 

seleção e aquisição de produtos e o controlo de stocks. 

4.1. Gestão 

Os medicamentos de um hospital são selecionados com base no Formulário Nacional do 

Medicamento (FNM). A CFT elabora uma adenda (inclui e exclui) dos produtos tendo por base as 

necessidades dos utentes e as condições fármaco-económicas. Os produtos que não constam no FNM 

necessitam do preenchimento de um extra-formulário (EF) estando a sua posterior aprovação 

dependente da CFT. Caso a justificação clínica dada para a utilização do medicamento não esteja 

mencionada no Resumo das Características do Medicamento (RCM), ou seja, de uso off-label, este 

também deve ser autorizado pela CE. Para além disso, se a justificação clínica estiver indicada no RCM 

do medicamento, mas não existir Relatório de Avaliação Prévia do INFARMED, é necessário o pedido 

de autorização de utilização excecional (AUE) por doente. 

Na aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, diariamente, o 

FR faz uma listagem dos produtos que estão abaixo do stock mínimo. De seguida, o setor administrativo 

faz a nota de encomenda a partir do sistema SAP (system administrations products). A libertação de 

uma encomenda varia consoante o valor da mesma sendo que a sua validação pode ser feita pelo 

sector administrativo dos SF, pelo Farmacêutico Hospitalar (FH) responsável pela gestão ou pela CE. 

A entidade que valida a nota de encomenda varia consoante o valor da mesma. Após a validação da 

nota de encomenda esta é enviada ao fornecedor por via eletrónica. 

Alguns medicamentos, como estupefacientes e psicotrópicos, têm necessidade de AUE e no 

caso dos gases medicinais, carecem de procedimentos especiais de aquisição sendo necessário o 

envio de documentação própria especificada na legislação aplicável. 

No HB, os indicadores de gestão são calculados pelo “Método de cálculo com Base em dias de 

Stock” que basicamente calcula o stock mínimo de cada produto com base no consumo do produto no 

ano anterior. No caso de produtos com elevada rotatividade, o cálculo do stock mínimo pode ser 

ajustado e, no caso de produtos novos, o stock mínimo é determinado manualmente devido à 

inexistência de dados do ano anterior.  

A gestão de stock é feita pelo método Kanban®, no qual aparece um “cartão” com indicação que 

aquele produto atingiu o stock mínimo e é necessário efetuar uma encomenda. No cartão Kanban® está 

presente a informação do stock máximo e mínimo, DCI, código do produto e código de barras. Assim, 

quando o FR deteta que o valor em stock atinge o cartão Kanban® informa o AT da necessidade de 

efetuar a nota de encomenda. Todos os stocks existentes foram previamente definidos pelo FR, o 

enfermeiro chefe (EC) e aprovados pela Direção de Serviço (DS) e pela Direção dos SF. 

O MRP (Manufacturing Resource Panning) é um sistema que visa minimizar os custos e garantir 

níveis adequados de processos produtivos a partir de uma otimização de todos os recursos materiais. 

Os produtos nos quais este método é aplicado são produtos de elevada rotatividade. A ficha destes 

produtos em Glintt contém os campos de indicadores de gestão (ponto de encomenda, stock máximo 
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e mínimo). O programa Glintt permite o cálculo dos indicadores de gestão. Os produtos geridos pelo 

método MRP são encomendados diariamente sendo que o FR emite uma listagem com todos os 

produtos que se encontram abaixo do ponto de encomenda. 

4.2. Qualidade 

Relativamente ao tema da Qualidade no HB, existe um departamento responsável e que 

desempenha um papel importante na contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados e na 

segurança do doente. Cada serviço tem um gestor local da Qualidade, que é responsável por dinamizar 

e sensibilizar a equipa para este tema. Toda a documentação está acessível no Portal da Qualidade.  

O Painel de Acreditação do Caspe Healthcare Knowlegde Systems atestou e garantiu a 

renovação da Certificação da Qualidade, de acordo com a norma ISSO 9001 de diversos serviços, 

nomeadamente da Farmácia. 

5. Produção e controlo de medicamentos 

5.1 Preparações não estéreis (Farmácia Galénica)  

A nível hospitalar, a preparação de formas farmacêuticas não estéreis assegura a existência de 

medicação que necessita de um ajuste posológico e por outro lado permite uma individualização da 

terapêutica em grupos específicos das populações como crianças, idosos e doentes oncológicos. Desta 

forma, são feitas preparações farmacêuticas que se destinam à sua utilização em doentes específicos 

ou à sua inclusão no stock dos serviços clínicos (SC) para posterior administração. Os SF hospitalares 

preparam preparados oficinais e fórmulas magistrais. O primeiro corresponde a medicamentos 

manipulados destinados a vários doentes enquanto que uma fórmula magistral tem como objetivo a 

utilização num doente em particular. É da responsabilidade de um farmacêutico supervisionar todo o 

procedimento galénico, sendo que a execução das preparações galénicas é realizada apenas por 

pessoal com formação específica e com conhecimento das normas de higiene e limpeza do local de 

manipulação. Na preparação destas formulações, o FH é responsável pela elaboração e revisão das 

fichas técnicas de produção, pela preparação e/ou supervisão das etapas de produção da formulação 

e pelo controlo de qualidade do produto acabado. Na ficha de preparação do manipulado é registada a 

composição qualitativa e quantitativa da formulação, o número de lote e validade das matérias-primas. 

A descrição detalhada da técnica e a cópia do rótulo são também indicados. A preparação da 

formulação é realizada por dois profissionais de forma a possibilitar uma dupla verificação. No fim, para 

libertação do lote, o FR atesta a conformidade das preparações e valida o produto. Os lotes gerados 

no HB baseiam-se na data da preparação e no alfabeto de forma sequencial (ex: NE20180202A). Da 

rotulagem fazem parte os seguintes campos a preencher: operador; validade; quantidade; lote e em 

alguns casos menções ao utente ao qual se destina, ao local de aplicação ou condições de 

conservação, de acordo com a legislação. São emitidas duas cópias da rotulagem, uma para arquivo 

juntamente com a ficha de preparação e outra que se coloca no manipulado. A documentação é 

posteriormente arquivada pelo FR e permanece em arquivo pelo menos 3 anos.   
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Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar e auxiliar na produção de medicamentos 

manipulados, nomeadamente pastas de água, preparações antisséticas, solução de hidrato de cloral, 

entre outras. Além disso, observámos a organização e planeamento semanal da produção galénica no 

HB.  

5.2 Preparações Estéreis 

As preparações asséticas devem ser executadas em ambiente controlado. Para tal, devem 

conter câmaras de fluxo laminar, sendo que este equipamento deve estar limpo, seco e isento de 

qualquer contaminação quando não está em utilização. Todos os medicamentos e material clínico antes 

de serem colocados dentro da câmara são desinfetados com álcool a 70%. 

A produção é realizada em áreas limpas com ar filtrado, sendo a temperatura e humidade 

controladas. As superfícies das bancadas de trabalho são lisas e impermeáveis para impedir a 

acumulação e disseminação de microrganismos ou outros contaminantes e para facilitar a limpeza com 

os desinfetantes apropriados.  

A sala de preparação permite o contacto com a sala de apoio através de um transfer, uma área 

de transferência de material e medicamentos em ambos os sentidos, com duas portas, tendo 

obrigatoriamente de se fechar uma das portas para abrir a outra. Todo o material que circule através 

do transfer é devidamente desinfetado pelo pessoal responsável com álcool a 70%. A entrada de 

pessoas para a sala de preparação é feita através de uma área transitória com um sistema de portas 

que impede que o acesso à sala de apoio e à sala de preparação estejam disponíveis em simultâneo. 

Na antecâmara o FR pela manipulação e o FR pela dupla verificação colocam o equipamento de 

proteção individual necessário à correta manipulação: touca, máscara, fato e luvas. 

Diariamente, a sala é limpa utilizando os desinfetantes adequados e cumprindo o procedimento 

em vigor. A verificação da qualidade da sala a nível microbiológico, para avaliar a técnica do operador 

da câmara, é feita através da análise de culturas de vários pontos da câmara e das dedadas de luva 

do operador. 

5.2.1 Preparação de Medicamentos citotóxicos 

A Unidade de Controlo e Preparação de Citotóxicos (UCPC) presente no HB é responsável pela 

produção/preparação de todos os citotóxicos, sendo que esta unidade localiza-se numa zona separada 

do resto dos SF e é de acesso limitado. Comporta várias áreas, nomeadamente, a sala suja, que 

funciona como vestiário; a sala de apoio onde é efetuada a emissão dos mapas de produção, os rótulos, 

a organização dos tabuleiros e a libertação do lote (Anexo  III); a antecâmara, que é o local de colocação 

do equipamento de proteção individual (Anexo  III); a sala limpa onde está instalada a câmara de fluxo 

laminar vertical (CFLV) para a manipulação.  

A pressão diferencial entre as salas, com pressão negativa na sala de preparação, assegura que 

se mantêm condições de assepsia e segurança na preparação dos manipulados, na medida que 

impede o fluxo do ar potencialmente contaminado do exterior para a sala de manipulação. 

Os farmacêuticos e TDT que constituem a equipa apresentam formação específica nesta área, 

havendo uma rotação da equipa de trabalho de forma a reduzir a exposição aos citotóxicos. 
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O processo inicia-se na sala de apoio à preparação, onde é efetuada a verificação e validação 

da prescrição, com a posterior impressão do mapa de produção e os respetivos rótulos do doente. 

Estes servirão como base para a preparação dos tabuleiros e para o respetivo material necessário à 

produção do citotóxico. A transferência dos tabuleiros entre a sala de apoio e a sala limpa é feita por 

um transfer (Anexo  IV). Para garantir a higienização e limpeza, todo o material é pulverizado com 

álcool a 70% antes de entrar na CFLV.  

Após a produção de cada preparação, é necessária uma dupla verificação, sendo esta efetuada 

entre o FH e o TDT. Quando a preparação está pronta, esta é enviada através do transfer para a sala 

de apoio, onde é acondicionada de acordo com as características exigidas, como por exemplo a 

colocação de papel de alumínio a envolver a preparação em situações de fármacos fotossensíveis. 

Para além disso, os citotóxicos são identificados com uma etiqueta roxa com a designação “citotóxicos” 

e uma vermelha com a designação “frigorífico”, nos casos em que se aplique (fármacos 

termossensíveis). Em seguida, as preparações são colocadas em sacos selados e transportados para 

o Hospital Dia Oncológico (HDO) em malas apropriadas. 

A limpeza da CFLV e da sala de produção é efetuada diariamente. Para um maior controlo 

microbiológico, todos os dias são usadas placas de contacto agar-agar e placas de gelose de sangue 

para a análise das luvas do operador e para assegurar assepsia da CFLV. 

A produção de citotóxicos segue os requisitos legais estabelecidos no Decreto-Lei nº 95/2004, 

de 22 de abril, complementado com a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho e sob condições e ambiente 

legalmente exigidos [6], [7]. 

5.2.2 Hospital de Dia Oncológico 

O HDO (Anexo  V) trata-se do local onde os tratamentos de quimioterapia, que foram 

anteriormente produzidos, são fornecidos aos utentes pelo FH. Neste contexto, o FH tem um papel 

fundamental, sendo responsável pela validação e receção das prescrições oncológicas e dispensa de 

medicamentos citotóxicos. 

O circuito no HDO inicia-se com a prescrição médica do tratamento oncológico, sendo que esta 

é validada pelo FH que terá como apoio um processo físico de cada utente. Neste processo constam 

todos os dados do utente relativamente aos tratamentos oncológicos anteriores (caso existam) e os 

atuais. Assim, o FH confirma os fármacos, as doses, as diluições, as soluções de diluição, as vias de 

administração, o diagnóstico, a superfície corporal do doente, periodicidade entre os ciclos de 

quimioterapia e o perfil farmacoterapêutico do doente (verificar se existem reações de 

hipersensibilidade por exemplo). Para além destes parâmetros, a validação apenas deve ser efetuada 

após o utente realizar análises hematológicas e bioquímicas que garantam a segurança da 

administração do tratamento e a indicação do médico para realizar tratamento. Caso seja detetada 

alguma anomalia ou incoerência nos parâmetros laboratoriais, poderá ser necessário um ajuste de 

dose ou poderá levar ao adiamento da administração do tratamento.  

Após a validação, o FH regista num ficheiro o nome do doente, número do processo do HB e 

respetivos tratamentos, para que os farmacêuticos responsáveis pela UCPC procedam à preparação 
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dos mesmos. Posteriormente à preparação e transporte dos medicamentos citotóxicos para o HDO, é 

realizada uma dupla verificação das preparações por um FH e enfermeiro.  

No HDO são também dispensados os medicamentos que fazem parte da pré-medicação 

(antieméticos, entre outros), aos utentes que fazem a quimioterapia IV. Duas vezes por semana, 

segunda-feira e quinta-feira, são também dispensadas as quimioterapias orais, sendo que esta 

dispensa é feita para um período máximo de um mês. Durante a dispensa, o FH questiona o doente 

sobre a existência de eventuais efeitos secundários, para posterior notificação e  assume um papel 

importante na clarificação de alguns aspetos relacionados com a toma dos medicamentos e os efeitos 

secundários mais comuns, melhorando assim a sua adesão à terapêutica com o objetivo de alcançar o 

sucesso da terapêutica instituída. 

5.2.3 Preparação de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) baseia-se na administração IV de macro e micronutrientes, tais como 

hidratos de carbono, lípidos, proteínas, açúcares, eletrólitos entre outros. No HB, a preparação de NP 

destina-se essencialmente ao serviço de Pediatria. 

A equipa responsável por esta preparação é composta por um FH e um TDT na câmara, que têm 

a tarefa da manipulação e verificação, e um FH a validar a prescrição, emitir rótulos e fichas de 

preparação, fazer os registos e tratar da libertação de lote. Nesta libertação de lote, o FH deve conferir 

a identificação do doente, composição qualitativa e quantitativa da preparação, data de preparação e 

administração, prazo de validade, via de administração, osmolaridade, lote e características 

organoléticas, além da integridade e correto acondicionamento das bolsas de NP. 

O circuito da preparação da NP no internamento inicia-se com a prescrição do médico. 

Subsequentemente o farmacêutico valida a prescrição e é responsável pela preparação prévia das 

fichas de preparação e dos rótulos, ambos em duplicado.  

No processo do enchimento das bolsas, os constituintes são adicionados por uma ordem definida 

com o objetivo de evitar interações químicas e físicas entre os componentes da preparação, como por 

exemplo, a adição de cálcio deve ser o mais distante possível da adição de fosfatos de forma a prevenir 

uma eventual precipitação de fosfato de cálcio. A preparação das bolsas da NP é sujeita a dupla 

validação e o FR por essa tarefa tem como função acondicionar e identificar corretamente a preparação.  

Um AO dos SF procede ao transporte das bolsas de NP para os SC e a administração da mesma 

é efetuada por um enfermeiro do SC tendo especial atenção da necessidade da utilização de um filtro 

de 1,2 µm. 

No HB, existe a possibilidade da dispensa ao domicílio das bolsas de NP em dias acordados 

entre os SF e os cuidadores. 

No HB, preparam-se os seguintes colírios: Vancomicina 50 mg/ml, Ceftazidima 50 mg/ml, 

Voriconazol 10 mg/ml, Ciclosporina 0.05% e 0.1% e Clorohexidina 0.02%. 
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6. Sistemas de Distribuição do Medicamento 

6.1 Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU consiste na dispensa individualizada de medicamentos por doente para um prazo de 

24h, sendo que a medicação é enviada para os SC em gavetas com a identificação do utente (nome, 

número do processo, serviço de internamento e cama). Nos SF, o local onde ocorre a preparação da 

DIDDU está organizado por zonas consoante a necessidade. 

O FR pela DIDDU é responsável por assegurar o seu funcionamento e organização.  

6.1.1. Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DIDDU 

A DIDDU inicia-se com a prescrição médica e termina com a devolução á farmácia hospitalar 

dos medicamentos não administrados. No Anexo VI está descrito esquematicamente o processo do 

circuito da DIDDU. O médico prescreve a medicação do utente por via eletrónica seguindo-se a 

validação da prescrição, também por via eletrónica, que é exclusivamente da competência do 

farmacêutico. Na validação, o farmacêutico analisa o fármaco (quanto á forma farmacêutica, dose, 

posologia, via de administração e duração do tratamento), o perfil farmacoterapêutico (quanto a 

alterações farmacocinéticas, interações medicamentosas, contraindicações e incompatibilidades) e 

ainda os dados clínicos do doente. Todas as prescrições são validadas pelo farmacêutico antes de 

começar a sua preparação para a distribuição. Para além disso, o farmacêutico também deve ter em 

consideração que alguns medicamentos possuem certas especificidades que não permitem a sua 

distribuição em DIDDU seguindo pela distribuição clássica (DC). Alguns exemplos de medicamentos 

que não seguem a distribuição DIDDU são os medicamentos de circuito especial (hemoderivados e 

estupefacientes), produtos multidose (como as insulinas), injetáveis de grande volume (como os soros), 

inaladores, medicamentos prescritos em SOS, entre outros.  

Após a validação do farmacêutico, os TDT preparam as gavetas (com auxílio de equipamentos 

semi-automáticos) de cada doente com a medicação, e estas são colocadas em malas de dose unitária 

(Anexo  VII) referentes a determinado SC.  

A UCIP e UCIN são SC que contêm produtos em stock, porém existem medicamentos que não 

fazem parte do stock da UCIP e UCIN e que são distribuídos em dose unitária. Todos os dias, o 

farmacêutico valida as prescrições eletrónicas de todos os doentes internados nestas unidades e gera 

o mapa de distribuição da medicação que não faz parte do stock. A medicação é preparada e 

devidamente identificada com o nome e cama do doente.  

O AO é responsável pela entrega e recolha das malas da DIDDU aos SC num horário predefinido. 

Este horário foi estabelecido de acordo com o horário da primeira toma dos doentes, acordado entre 

os SF, DS e Enfermagem. 

No caso dos medicamentos que não foram fornecidos ao doente, estes são devolvidos aos SF e 

são analisados quanto á sua qualidade (estado de conservação, apresentação, identificação e prazo 

de validade) e arrumados no local respetivo.  
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6.1.2.  Equipamentos semi-automáticos (FDS® e Kardex®) 

O enchimento das gavetas na dose unitária é auxiliado por 2 equipamentos semi-automáticos 

que diminuem a incidência de erro. 

A FDS® (Anexo  VIII) permite reembalar (Anexo  IX) e identificar formas farmacêuticas sólidas 

orais. Os medicamentos estão armazenados individualmente em cassetes que estão organizadas num 

carrossel rotativo que permite a reembalagem dos medicamentos em embalagens individuais seladas 

identificadas com DCI, dose, prazo de validade e lote. 

O Kardex® (Anexo  X) é um equipamento que permite o armazenamento e a dispensa de 

medicamentos. Os medicamentos estão organizados por gavetas dispostas em prateleiras que rodam 

verticalmente. A dispensa é feita por medicamento, ou seja, o equipamento seguindo o mapa 

farmacoterapêutico vai pedindo para retirar cada medicamento de cada doente indicando o local da 

prateleira e a quantidade a dispensar. 

6.2 Distribuição Clássica – Distribuição de medicamentos por reposição de 

stocks 

Todos os SC do HB tem um stock de medicamentos, previamente estabelecido entre os SF e os 

SC, de acordo com as necessidades de cada SC. 

Os SF garantem a reposição destes stocks, através da preparação e distribuição dos pedidos 

semanais feitos informaticamente pelo enfermeiro responsável (ER) de cada SC. Este pedido semanal 

tem em conta o stock previamente estabelecido. 

Sempre que necessário, o enfermeiro pode fazer um pedido urgente de medicamentos aos SF, 

sendo este pedido preparado e entregue no próprio dia, de acordo com o horário definido nas rotas de 

distribuição. 

6.2.1. Armazéns Avançados 

Os armazéns avançados (AA) são um método de reposição de stocks por níveis implementado 

nos SC de internamento (Serviços de Neurocirurgia, Unidade de Cuidados Intermédios Coronários 

(UCIC), Cardiologia/Pneumologia, Pediatria, entre outros). Este método consiste na transferência física 

e informática de produtos farmacêuticos dos SF para os SC.  Os AA baseiam-se no registo de consumo 

efetuado pela equipa de enfermagem e dos níveis previamente estipulados para cada serviço, sendo 

que a reposição do stock é feita mediante registo de consumo pelo enfermeiro. 

Os SC com AA têm valores de stock máximo/ideal pré-definidos para cada produto, pelo que o 

pedido de reposição de stocks é gerado com base nos registos de consumo. A partir deste método, os 

SF podem verificar a localização de todos os produtos existentes no HB, podendo fazer transferências 

de stock entre os diversos armazéns, otimizando a gestão dos produtos farmacêuticos. 
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Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) 

A UCIP possui um armário automatizado de armazenamento e dispensa de medicação (Pyxis®), 

que aumentou a eficácia e eficiência da gestão da medicação desta unidade. Este software é 

constituído por 2 equipamentos, a estação do Sistema Pyxis® Medstation® 3500 (localizada na UCIP) e 

a consola (Anexo  XI) Sistema Pyxis® Medstation® 3500 (localizada nos SF). 

O stock de medicamentos do Pyxis® é definido com base no registo de consumos, nos tipos de 

prescrição, stock de segurança e periocidade da reposição. O stock está definido para um período de 

3 dias possuindo um stock máximo e um mínimo de medicação. 

Na distribuição do Pyxis® vários aspetos devem ser considerados, tais como: introdução de 

novos medicamentos, reposição e dispensa de medicamentos, criação de novos utilizadores do 

sistema e a devolução de medicamentos. 

Quando se introduz novos medicamentos no Pyxis® deve-se definir o stock máximo e mínimo, 

calculado pelo FR e validado pelos diretores de serviço da UCIP, SF e pelo EC.  

A reposição dos medicamentos do Pyxis® é da responsabilidade do farmacêutico assim como a 

análise da lista de reposição e todas as atividades associadas ao sistema. A preparação da medicação 

é efetuada pelo AO e a reposição do equipamento é feita por um farmacêutico. No HB, a reposição do 

stock mínimo é realizada à segunda feira e a reposição do stock máximo é realizada à quinta feira. 

Quando ocorre falhas no stock estas são comunicadas ao ER pelo turno. 

No momento da dispensa da medicação, os enfermeiros retiram os medicamentos consoante a 

prescrição (que se encontra também no sistema)  

A criação de novos utilizadores é efetuada pelo FR pela UCIP a pedido do EC da UCIP ou direção 

dos SF ou da UCIP. 

Quando a medicação é retirada do sistema Pyxis® e não é administrada ao utente, esta deve ser 

devolvida ao sistema ou em caso de impossibilidade deve ser guardada e identificada como 

“Devoluções Pyxis”. 

No início de cada mês, o FR faz uma lista de toda a medicação com validade inferior a 2 meses 

e esta medicação é retirada do sistema Pyxis®. 

Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) 

A medicação da UCIN está contida num armário que é reposto pelos SF. O armário não contém 

medicação com legislação restritiva (estupefacientes e hemoderivados), gases medicinais, injetáveis 

de grande volume, NP e entérica, medicação com necessidade de conservação no frigorifico, material 

de penso, antisséticos e desinfetantes. 

Cada medicamento possui um stock máximo e mínimo de forma a que garanta a medicação para 

pelo menos 3 dias sem evitar ruturas. A reposição de stocks na UCIN é feita com recurso ao método 

Kanban®. Quando um medicamento atinge o stock mínimo é assinalado pelo cartão Kanban® (Anexo 

XII). Na introdução de um medicamento EF, este necessita da autorização da CFT para ser adicionado 

ao stock. 
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Na distribuição de medicamentos à UCIN, o AO dos SF desloca-se à unidade em dias específicos 

da semana e recolhe os Kanbans dos medicamentos que atingiram o stock mínimo gerando um pedido 

de reposição que é validado pelo FR pela UCIN. De seguida, o AO faz o picking e débito dos 

medicamentos necessários efetuando também o seu transporte e arrumação no armário da UCIN. 

6.2.2. Bloco Operatório (BO) 

A Farmácia Satélite do BO é constituída pela Farmácia Central, Recobro de Cirurgia 

Convencional, Recobro da Cirurgia de Ambulatório, Sala de Cesarianas de Urgência – Bloco de Partos 

e Sala de Histeroscopias. De forma geral, o armazenamento é elaborado respeitando os requisitos 

obrigatórios. 

Relativamente à reposição de stock, os SF têm a responsabilidade de elaborar contagem e 

reposição do stock do BO, sendo que, periodicamente, é feita uma conferência da mesma. 

Para os medicamentos necessários para histeroscopias e outros medicamentos de 

armazenamento específico, nomeadamente no cofre, o ER deve realizar um pedido informático para 

que, posteriormente, o stock seja reposto. 

Dada a possível urgência durante cirurgias, o BO possui um stock de diversos medicamentos 

que necessitam de justificação de EF. Estes medicamentos obtiveram, previamente, aprovação pela 

CFT, sendo que a quantidade em stock foi acordada entre os SF e a DS do BO. 

No caso particular do medicamento Sugamadex ®, este apresenta stock no BO de 50 ampolas. 

Após a utilização deste medicamento, é feito o preenchimento – Justificação do Uso de Sugamadex 

pelo Médico Anestesiologista e validado pelo Diretor de Serviço. Posteriormente, estes documentos 

são enviados para a farmácia pelo ER e a reposição do stock é realizada pelo FR. 

Os restantes medicamentos EF necessários para o BO devem seguir os procedimentos normais 

de autorização e serão fornecidos apenas com autorização prévia dos órgãos de administração e 

gestão de produção. 

De modo a garantir a analgesia necessária do doente, é permitida a dispensa de medicação pós-

operatória imediata aos doentes que são operados em Cirurgias de Ambulatório, tendo por base o 

Decreto-Lei nº75/2013, de 4 de junho. Estes fármacos podem ser cedidos para um período máximo de 

7 dias. 

Neste momento, a Unidade de Cirurgia de Ambulatório apresenta um stock destes 

medicamentos e a reposição é da responsabilidade do SF. O stock baseia-se na formação de kits 

constituídos pelo fármaco e um folheto com toda a informação necessária ao utente, sendo a 

preparação destes da responsabilidade de um AO dos SF. Para cada fármaco existem kits (Anexo XIII) 

para 2 dias de tratamento e para 3 dias de tratamento. A preparação dos kits apenas é realizada quando 

necessária devido a gestão de stocks nos SF e BO. 
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6.2.3. Serviço de Urgência (SU) 

O serviço de urgência encontra-se segmentado em urgência geral (UG) e unidade de cuidados 

intermédios médicos (UCIM). Na UG existe um armário que serve como abastecimento aos diversos 

armários existentes nas salas pertencentes ao serviço. A UCIM apresenta um stock pré-definido de 

medicamentos e soros, que, devido à sua especificidade, os pedidos são feitos semanalmente aos SF. 

Assim, o FR gera o pedido de reposição, indicando a quantidade necessária de cada produto. 

O FR valida as prescrições médicas e fornece a medicação que não faça parte do stock ou 

medicamentos EF devidamente autorizados que também não façam parte do stock.  

6.3 Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

Nos medicamentos sujeitos a legislação restritiva integram-se os psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados do sangue e do plasma humano e medicamentos sujeitos a pedido de 

AUE. 

6.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

A utilização de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes está regulamentada pela 

legislação vigente - Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro, Decreto – Regulamentar de nº 61/94, de 

12 de outubro e Portaria nº 981/98, de 8 de junho. No Decreto – Lei nº15/93 encontram-se descritas e 

agrupadas em tabelas as substâncias psicotrópicas e estupefacientes sujeitas a controlo, devido ao 

risco destas substâncias para a saúde do utente. 

A aquisição deste tipo de medicamentos é realizada através do envio da nota de encomenda e 

de um “anexo VII – Modelo nº 1506” (Anexo XIV), que é distribuído pelo Instituto Nacional da Casa da 

Moeda (INCM), feito em duplicado, devidamente preenchido, assinado pelo FR e carimbado pelos SF. 

O original do modelo é devolvido aos SF aquando da entrega da encomenda com a assinatura do 

Diretor Técnico do laboratório fornecedor, ficando arquivado nos SF. A cada ano civil inicia-se uma 

nova numeração destes anexos de forma sequencial nos SF. 

O armazenamento destes medicamentos nos SF é feito numa sala individualizada com acesso 

restrito a profissionais autorizados. O armazém possui 3 cofres (Anexo XV), numerados de 1 a 3, onde 

são armazenados os medicamentos por ordem alfabética da DCI, sendo que o cofre 1 tem uma área 

fechada destinada aos medicamentos que necessitam de proteção da luz. 

Nos SC, o armazenamento destes produtos também é restrito a um cofre que se localiza na 

Farmácia Satélite. As chaves do cofre encontram-se sob o cuidado do ER do turno. 

Cada SC tem um stock previamente acordado entre a DS e a Direção dos SF, e quando um 

medicamento é prescrito, o enfermeiro recorre ao stock do serviço e administra o fármaco registando a 

administração no sistema informático e no “Anexo X – Modelo nº1509” da INCM (Anexo XVI). Cada 

impresso só pode conter registos de um único fármaco. 

Nos SF, o FR verifica o cumprimento de todos os requisitos legais, regista no Anexo X a 

medicação a dispensar e efetua o registo informático de consumo dos produtos fornecidos. 
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A distribuição da Metadona está a cargo do Centro de Respostas Integradas da Administração 

Regional de Saúde (ARS), fornecendo gratuitamente ao HB um stock de comprimidos de 10 mg e 

40mg. O enfermeiro ou médico comunica aos SF que determinado doente foi admitido no SC e que se 

encontra inserido num programa de distribuição de Metadona. 

Toda a documentação relativa à distribuição destas classes de medicamentos (Anexo VII, Anexo 

X e cópias das faturas / guias de remessa relativas à aquisição dos mesmos) é arquivada pelo FR, por 

ordem cronológica, por um período de 3 anos. 

No caso de um determinado medicamento ultrapassar o prazo de validade, esta situação tem de 

ser comunicado ao INFARMED, indicando a data e o local de inutilização. O FR procede à inutilização 

do medicamento em causa na presença de uma testemunha e elabora um auto de destruição que terá 

de ser enviado para o INFARMED. 

No caso de existir quebra de um medicamento, o FR terá de proceder à sua inutilização na 

presença de uma testemunha e deixar registado no Anexo X, que é datado e assinado pelo profissional 

que procedeu à inutilização e pela testemunha. 

Em qualquer dos casos, o procedimento de inutilização termina com o medicamento a ser sujeito 

a tratamento de resíduos do tipo IV, ou seja, incineração obrigatória. 

6.3.2. Medicamentos Hemoderivados 

Medicamentos hemoderivados definem-se como medicamentos biológicos constituídos por 

componentes do sangue tais como: albumina, concentrados de fatores de coagulação e 

imunoglobulinas de origem humana.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estes medicamentos não podem ser obtidos 

por métodos convencionais sendo necessário dadores de plasma humano saudáveis. Posteriormente, 

através de um processo tecnológico de fracionamento e purificação obtêm-se as proteínas plasmáticas 

de interesse terapêutico. Inerente à natureza destes medicamentos existe um risco biológico associado 

de transmissão de doenças infeciosas sendo necessário um controlo rigoroso destes fármacos, tal 

como descrito no Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de janeiro - Aquisição de Produtos 

derivados do Plasma Humano. 

No Hospital de Braga, a aquisição dos medicamentos hemoderivados e fatores de coagulação é 

baseada no método Kanban®. O plasma humano inativado é adquirido via pedido informático baseado 

na necessidade do serviço de Imunohemoterapia. Aquando da receção dos medicamentos 

hemoderivados, estes são acompanhados pelo Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

(CAUL), emitido pelo INFARMED comprovando que o medicamento está aprovado para utilização na 

terapêutica. Os fatores de coagulação recombinantes, quando rececionados apresentam um 

Certificado de Aprovação emitido pelo laboratório alegando a aprovação do medicamento para 

utilização de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF). 

Nos SF, os medicamentos hemoderivados são armazenados em sala própria exceto aqueles que 

necessitam de ser armazenados a temperaturas entre 2 e 8°C. 

A requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados é efetuada através de um impresso 

de modelo próprio – Modelo nº. 1804, exclusivo do INCM, em formato A4 constituído por duas vias: 
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“Via Farmácia” (Anexo XVII) e “Via Serviço” (Anexo XVIII). A “Via Farmácia” é arquivada nos SF 

enquanto que a “Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente. No caso do plasma fresco 

congelado inativado, a distribuição, registo e arquivo do documento “Via farmácia” é efetuado pelo 

serviço de Imunohemoterapia.  

O medicamento hemoderivado fornecido é devidamente identificado com o nome do doente a 

que se destina, o SC, a quantidade fornecida e as condições de conservação. 

No caso do plasma fresco congelado, a reposição é efetuada mediante um pedido informático pelo 

serviço de imunohemoterapia, procedendo-se assim ao registo de consumo ao mesmo serviço. O 

plasma fresco congelado possui características de conservação especificas (<-18ºC), assim, após a 

receção do produto nos SF em gelo seco, a embalagem só é aberta no serviço de imunohemoterapia 

para garantir a conservação do produto até ao armazenamento no SC nas condições apropriadas. 

6.3.3. Medicamentos sujeitos a pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE)  

Existem situações clínicas em que o fármaco utilizado pelo utente não existe em Portugal, isto é, 

não apresenta Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

Nestas situações, o INFARMED pode autorizar a utilização do fármaco perante as condições 

estabelecidas no Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, no artigo nº 92: medicamentos 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento, mediante justificação clínica; medicamentos 

necessários para impedir a propagação de agentes patogénicos,  agentes químicos, ou de radiação 

nuclear; e medicamentos que sejam adquiridos excecionalmente por um SC para serem dispensados 

a um doente específico [8]. Após o preenchimento de um impresso pelo FH (Anexo XIX), a AUE é 

atribuída ao medicamento e permanece em vigor no ano civil seguinte. 

Os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês de setembro, um pedido 

único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no ano 

seguinte. 
A submissão de pedidos para um doente específico deverá ser efetuada no módulo "Autorização 

para doente específico" do portal SIATS. 

6.3.4. Medicamentos Extra – Formulário 

Os hospitais nacionais regem-se pelo FNM. Este formulário inclui uma lista de todos os 

medicamentos autorizados a serem utilizados e fornecidos aos hospitais nacionais.  

Quando um medicamento que não se encontre no formulário é requerido, o prescritor deve 

preencher um documento para autorização de medicamentos EF (Anexo XX, Anexo XXI), que será 

analisado pela CFT. Caso a justificação clínica dada para a utilização do medicamento não esteja 

mencionada no RCM, ou seja, de uso off-label, este também deve ser autorizado pela CE. Para além 

disso, se a justificação clínica estiver indicada no RCM do medicamento, mas não existir Relatório de 

Avaliação Prévia do INFARMED, é necessário o pedido de AUE por doente. 
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6.4 Distribuição de Gases Medicinais 

O artigo 149º do novo Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 

de agosto, designou gases medicinais como gases que preencham a definição de medicamento ou 

dispositivo médico, por isso exigem o mesmo compromisso de acompanhamento farmacoterapêutico, 

gestão de risco e farmacovigilância que os restantes produtos farmacêuticos. Para assegurar que todas 

estas vertentes são cumpridas, nos SF do HB existe um FR pela área e distribuição dos gases 

medicinais. Tal como os restantes medicamentos, os gases medicinais estão sujeitos a um processo 

regulamentar de autorização – AIM, antes de serem colocados no mercado. 

Os gases medicinais que se enquadram na categoria de medicamento são “gases ou mistura de 

gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e 

desenvolvendo uma atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos 

seus usos em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar 

órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes.”[9] 

Atualmente apenas quatro gases medicinais são considerados medicamentos, estando todos 

disponíveis no HB: oxigénio, ar medicinal, protóxido de azoto e óxido nítrico. 

Os gases medicinais que fazem parte dos dispositivos médicos são estabelecidos como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser usado no corpo 

humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos”[9]. Dos gases medicinais considerados dispositivos médicos, no HB estão disponíveis 

os seguintes: azoto líquido, árgon, dióxido de carbono, hélio, mistura de CO 0,265% + HE 19% + O2 

19%, hexafluoreto de enxofre, hexafluoretano e octafluorpropano. 

Os gases medicinais estão armazenados em cilindros ou garrafas (Anexo XXII) que são 

reservatórios transportáveis, pressurizados com uma capacidade máxima de enchimento de 150L de 

água, equivalente a 200 bar. O reservatório de gases medicinais deve conter determinadas 

características obrigatórias tais como: rótulo, simbologia, tipo de material e cor. O rótulo contém toda a 

informação necessária para uma correta identificação e caracterização do gás acondicionado, riscos 

associados, medidas de prevenção e instruções em caso de acidente. A simbologia é reconhecida 

internacionalmente e permite uma rápida identificação visual. Os reservatórios mais leves são de 

alumínio (usado preferencialmente para situações de emergência ou quando há transporte de doentes) 

e os de aço (permitem uma capacidade maior). O corpo do reservatório é branco, indicativo de possuir 

gás medicinal, e a ogiva (topo do reservatório) é que vai caracterizar o tipo de gás acondicionado 

(Anexo XXII). Quando os reservatórios possuem misturas de gases, a ogiva é pintada com faixas com 

as cores de cada gás acondicionado.  

Reservatórios criogénicos são destinados a conter gases criogénicos ou liquefeitos a 

temperaturas muito baixas, sendo que o gás é removido no estado gasoso ou liquido. Existe dois tipos 

de reservatórios, os fixos (depósitos ou tanques) e os móveis que podem ser colocados em veículos 

de transporte (cisternas). 

Os gases medicinais são distribuídos através de uma rede do HB sendo depois administrados aos 

doentes através de máscaras ou outros dispositivos médicos ativos. Este sistema garante que haja três 

fontes de fornecimento: fonte principal, reserva e a emergência.  
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Em dias estabelecidos, o AO efetua a contagem de todas as garrafas cheias e vazias de gás 

medicinal.. De seguida, o farmacêutico avalia a necessidade de reposição e sinaliza ao AT para fazer 

a encomenda, que é feita via correio eletrónico ao fornecedor onde foi adquirido o gás medicinal. 

A manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais do HB é da responsabilidade 

da Direção de Manutenção, assim como a verificação da boa execução das intervenções e 

procedimentos adequados à garantia da qualidade dos gases medicinais à saída da rede. 

6.5 Distribuição de medicamentos em Regime de Ambulatório 

A farmácia de ambulatório localiza-se no piso 0 do hospital, numa zona externa aos restantes 

SF, perto do local de entrada no hospital, o que facilita o acesso dos utentes à farmácia. Assim, esta é 

constituída por uma sala de espera, uma sala de armazenamento dos medicamentos e uma sala de 

atendimento ao utente de modo a garantir a privacidade e confidencialidade do mesmo. 

A dispensa dos medicamentos em regime de ambulatório no HB é comparticipado a 100% pelo 

SNS devido à necessidade de dispensar terapêuticas complexas, que exigem um acompanhamento 

contínuo dos utentes por parte de profissionais de saúde, de forma a garantir uma boa adesão à 

terapêutica e também a sua segurança. Para além disso, são medicamentos que necessitam de um 

controlo mais rigoroso, não só pelo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, mas também 

farmacoeconómico. 

O farmacêutico tem um papel indispensável na dispensa racional dos medicamentos, tendo 

como função promover a correta adesão à terapêutica e garantir o acompanhamento 

farmacoterapêutico, detetando efeitos adversos e falta de adesão à terapêutica. Com o cumprimento 

destas funções, o farmacêutico promove a eficácia e a segurança do tratamento, o que vai ter um papel 

vital na saúde de cada utente. 

Para que o farmacêutico possa realizar a dispensa de um medicamento, este necessita de ser 

requisitado por um médico aos SF através de um formulário próprio. Neste formulário, o médico tem de 

apresentar a justificação clínica pela qual o utente necessita de determinada medicação e a prescrição 

médica. Depois de terminado o processo pelo médico, o FR preenche os campos relativos à sua área 

no formulário. 

Posteriormente, este é enviado para os Órgãos de Gestão e Administração do HB (Direção de 

Produção, Direção Clínica e Comissão Executiva).  

Após a obtenção do parecer favorável, cabe ao FR, numa primeira abordagem com o utente, 

explicar o funcionamento do serviço do Ambulatório. É entregue um cartão de identificação (Anexo 

XXIV) que permite ao próprio utente ou a um cuidador designado, sendo no último caso necessário a 

entrega do cartão de cidadão do cuidador, levantar a medicação. O FR informa também sobre o horário 

de funcionamento e contacto telefónico para esclarecimento de dúvidas que possam vir a suscitar.  

No ato da dispensa do(s) medicamento(s) é dever do FR informar o doente sobre: a via e forma 

de administração; as condições de armazenamento; as precauções a ter com a toma dos 

medicamentos; a quantidade de medicamentos cedidos e os possíveis efeitos adversos associados à 

terapêutica e formas de impedir ou diminuir o impacto desses efeitos adversos. A prescrição médica 

tem validade de 4 meses após a data de prescrição e sempre que a prescrição é renovada pelo médico 
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prescritor, esta terá de ser entregue no ambulatório. A terapêutica é dispensada por um período de 30 

dias, sendo que apenas em casos excecionais poderá ser cedida por um período de tempo superior a 

30 dias, quando devidamente justificada e autorizada pelos órgãos de administração e de gestão do 

HB. 

Após a receção da terapêutica, o utente assina um termo de responsabilidade da Circular 

Normativa Nº 01/CD/2012, de 30 de novembro de 2012, no qual confirma que foi informado de forma 

adequada à sua situação e que será responsável pela correta utilização e conservação dos 

medicamentos que lhe foram dispensados. 

A maior parte dos medicamentos dispensados têm suporte legal e encontram-se tabelados no 

site do INFARMED. No entanto, alguns medicamentos destinados a doentes crónicos, apesar de 

também serem comparticipados a 100%, não têm suporte legal e só podem ser dispensados desde 

que prescritos e autorizados pela DP, CFT e CE. 

A dispensa de certas categorias de medicamentos em regime de ambulatório apresenta algumas 

características particulares devido à segurança da sua utilização, como é o caso da Talidomida, da 

Hormona de Crescimento e dos Medicamentos Biológicos. 

No caso da talidomida, a prescrição tem a validade de 3 meses, no entanto, em mulheres com 

potencial para engravidar essa validade é de apenas 1 mês devido ao potencial teratogénico deste 

fármaco, e só pode ser dispensado mediante a apresentação de um teste de gravidez negativo. Esta 

dispensa carece da apresentação do Formulário de Autorização da Prescrição e do Livro do Doente, 

para além da própria prescrição médica. 

A dispensa de hormona de crescimento tem um cuidado acrescido para evitar o seu uso ilícito. 

Assim, para a sua dispensa é necessário definir as pessoas responsáveis pelo levantamento da 

medicação. Esta só pode ser levantada pelos responsáveis, contudo, excecionalmente, pode ser outra 

pessoa a levantá-la desde que autorizada por escrito pelos responsáveis. A dispensa deste tipo de 

hormonas tem um documento de registo próprio em que, a cada dispensa, a pessoa que efetuou o 

levantamento da medicação assina assim como o farmacêutico responsável pelo ato da dispensa. 

A Portaria nº48/2016 regula a dispensa dos medicamentos biológicos para algumas patologias, 

devido às consequências para a imunogenicidade deste tipo de medicamentos. Esta dispensa é 

acompanhada do preenchimento do “registo mínimo” do qual constam diversos dados relativos ao 

doente, medicação e patologia. Estes dados devem ser mensalmente reportados ao INFARMED. No 

caso dos consultórios privados a dispensa de medicamentos biológicos ao abrigo desta portaria, requer 

que o consultório privado seja certificado para o âmbito. Para validação desta certificação é necessário 

consultar o site da Direção-Geral da Saúde (DGS), que disponibiliza uma listagem dos consultórios 

médicos e respetivos médicos prescritores certificados a prescrever. Desta forma, é necessário que a 

prescrição médica mencione a Portaria e o respetivo nº de certificação. 

7. Ensaios Clínicos 

Os ensaios clínicos (ECS) são estudos conduzidos no Homem destinados a descobrir ou verificar 

os efeitos de um ou mais medicamentos experimentais (ME) [11]. Estes são utilizados para investigar 
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novos procedimentos clínicos ou novos medicamentos destinados a identificar, prevenir ou tratar 

doenças [12]. 

A unidade de ECS no HB localiza-se numa área de acesso restrito, com controlo de temperatura 

e humidade permanente. Esta unidade encontra-se dividida em três setores: uma zona de atendimento 

e monitorização, uma zona de armazenamento e uma zona destinada às devoluções de produtos em 

quarentena. O local de armazenamento é constituído por armários destinados ao armazenamento da 

documentação dos ECS e da medicação em si. Para além disso, possui um cofre no caso dos ECS 

que utilizem estupefacientes e frigoríficos no caso de medicamentos que necessitem de temperaturas 

baixas para manter as condições de conservação ideais. 

O HB tem uma parceria com o Centro Clínico Académico (2CA-Braga) para a realização de ECS 

no HB. Para que um determinado ECS possa ser iniciado, é importante ter aprovação de algumas 

entidades como INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Comissão de Ética 

para a Investigação Clínica (CEIC), assim como do próprio HB e do 2CA-Braga. Para além destas 

aprovações, também é fundamental que o ME possua as licenças e autorizações necessárias para a 

realização do ensaio, que devem ser fornecidas pelo promotor do ensaio. 

O circuito do ME é constituído por seis etapas principais: Receção, Armazenamento, Dispensa, 

Devolução, Reconciliação e Destruição. Para que exista um controlo rigoroso de cada etapa, todas elas 

são devidamente documentadas em ficheiros próprios pelo FR e arquivados. 

Durante o ensaio, podem decorrer visitas de monitorização de forma a verificar a conformidade 

de todas as etapas do processo e a evolução do ensaio. 

O circuito de um ME inicia-se pela receção que é realizada na área de ECS pelo FR, ao contrário 

dos outros medicamentos que tem uma área de receção comum e que são conferidos por um AO. 

Assim que o ME chega à área dos ECS, o FR que efetua a receção confirma a identificação do ME e 

verifica se o lote, prazo de validade e condições do ME estão de acordo com o esperado. Em algumas 

situações a encomenda é acompanhada de um dispositivo que monitoriza a temperatura, permitindo 

assegurar a boa conservação dos medicamentos. 

O armazenamento dos ME é efetuado em local de acesso restrito, com temperatura e humidade 

controladas que são verificadas e registadas diariamente pelo FR. No caso dos ME armazenados no 

frigorífico este é monitorizado pelo sistema Vigie® que regista a temperatura máxima e mínima a cada 

24h. Trimestralmente, o FR efetua uma revisão dos prazos de validade de todos os medicamentos de 

ECS. No final de cada mês, o FR identifica os medicamentos cujo prazo de validade se encontra a 

terminar, de forma a proceder em conformidade. 

O processo de dispensa começa com a receção do formulário de prescrição, que pode ser 

efetuada diretamente ao participante ou ao investigador, enfermeiro ou coordenador do estudo. Quando 

se verifica o segundo caso estes são responsáveis por exercer o treino do ME ao participante. No 

treino, o participante deve ser informado relativamente: à via de administração, à posologia, às 

interações, ao acondicionamento, à devolução do fármaco, à frequência das visitas e à sensibilização 

para eventuais efeitos clínicos adversos que possam ocorrer. 
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No caso de ser necessário manipular o ME, a manipulação deve ser feita de acordo com o RCM 

ou o Protocolo de Ensaio, segundo as Boas Práticas Clínicas (BPC), por um farmacêutico ou 

enfermeiro, dependendo do ME em causa. 

A administração do medicamento é efetuada pelo enfermeiro do estudo. Toda a medicação não 

utilizada e embalagens secundárias são armazenadas pelos SF para que se avalie a adesão 

terapêutica por parte do doente, tendo em conta as devoluções, calculando a compliance que é 

posteriormente comunicada aos investigadores do estudo. É da responsabilidade do promotor recolher 

e proceder à destruição do ME após devolução por parte do centro. 

8. Comissões Técnicas e grupos de trabalho 

8.1. Comissão de ética para a saúde 

A Comissão de ética para a saúde (CES) do HB é um órgão consultivo e multidisciplinar de apoio 

á comissão executiva que obedece ao Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio e a Lei nº 21/2014 de 16 de 

Abril. A CES tem como papel zelar pelo bem estar e pelo cumprimento dos princípios da bioética na 

prestação dos cuidados de saúde na instituição, garantindo a dignidade humana. Além da ética 

assistencial, como por exemplo, a emissão de pareceres sobre cuidados em fim de vida, análise de 

uso off-label de medicamentos e do modelo de consentimento informado ao doente, a CES tem também 

como atribuições a análise de projetos de investigação, debruçando-se sobre a metodologia, 

pertinência e cumprimento dos princípios da bioética (beneficência, não maleficência, justiça e 

autonomia). 

8.2. Comissão de farmácia e terapêutica 

A CFT é um órgão consultivo e multidisciplinar, cuja atividade se rege tendo em conta o previsto 

no Despacho nº 2325/2017. No HB, esta comissão é constituída por 6 membros (três médicos e três 

farmacêuticos).  

A CFT tem como objetivo definir e zelar pelo cumprimento das políticas de utilização segura, 

eficaz e eficiente do medicamento. As reuniões da CFT ocorrem quinzenalmente de forma a 

responderem mais prontamente às novas propostas para utilização de fármacos EF, novas utilizações 

dos mesmos, entre outros. Apesar disto, o Presidente da CFT avalia diariamente todos os pedidos 

elaborados à mesma. 

8.3. Comissão de gestão de risco 

A Comissão de Gestão de Risco permite identificar, prevenir e controlar fatores de risco (clínicos 

e não clínicos), de modo a desenvolver e promover sistemas de trabalho, práticas e instalações mais 

seguras. Este órgão tem como objetivo evitar situações de emergência e garantir respostas rápidas e 

eficientes, promovendo em simultâneo, a segurança dos utentes e profissionais de saúde. O programa 

de gestão de risco utilizado no HB é um software designado Health Event & Risk Management (HER+). 

A partir deste software é possível a identificação e descrição do perigo, a sua avaliação por grau de 

severidade e implementação/sugestão de medidas corretivas. 
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O FH é responsável por todos os problemas relacionados com medicação, incluindo incidentes 

externos aos SF. Este processo permite uma melhoria contínua da segurança dos doentes e dos 

profissionais do HB. 

8.4. Programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência a 

antimicrobianos  

No HB existe um grupo coordenador local do programa de prevenção e controlo de infeção e 

resistência a antimicrobianos (GCL-PPCIRA) de natureza multidisciplinar sendo constituído por: 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de saúde. Este grupo tem a missão de prevenir e 

controlar as infeções associadas aos cuidados de saúde promovendo assim uma qualidade e 

segurança nos cuidados de saúde tanto para os doentes como para os profissionais e visitantes. 

O GCL-PPCIRA do HB tem vários objetivos: prevenir, detetar e controlar infeções; implementar 

regras de segurança nas atividades diárias dos profissionais contribuindo para a qualidade e segurança 

dos cuidados de saúde para os doentes; uso correto de antimicrobianos e diminuição das resistências. 

9. Projeto – Sinalética 

A troca de medicamentos em meio hospitalar é um erro muito grave e comum. Em média, uma 

em cada mil dispensas de determinados medicamentos têm erros na sua cedência [13]. No sentido de 

colmatar este tipo de ocorrências, a DGS criou normas que visam diminuir a propensão de erros na 

dispensa de medicamentos. 

O HB segue as normas da DGS implementando assim um conjunto de regras na sinalética de 

medicamentos.  

Os medicamentos mais propensos a esses erros são os medicamentos LASA, medicamentos 

com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhantes. A solução proposta na Norma Direção 

Geral de Saúde no 020/2014 de 30/12/201 baseia-se na aplicação do método Mid-Type Tall Man 

Lettering que consiste na inserção de maiúsculas nas denominações dos medicamentos para a sua 

diferenciação [14]. No Anexo XXV, temos um exemplo de uma tabela de medicamentos LASA com o 

método Mid-Type Tall Man Lettering aplicado. Cada farmácia hospitalar pode adicionar mais 

medicamentos à lista conforme a necessidade. 

É importante implementar regras de segurança na medicação no sentido de evitar, prevenir e 

corrigir efeitos adversos associados a medicamentos. Existem medicamentos que necessitam de 

especial atenção. Os medicamentos de alerta máximo são medicamentos que possuem um risco 

aumentado de provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de 

utilização. Os erros associados a estes medicamentos não são tão frequentes, porém as 

consequências podem ser muito graves podendo provocar lesões permanentes e mesmo morte. Os 

incidentes mais comuns que ocorrem nos medicamentos de alerta máximo são: sobredosagem ou 

insuficiente monotorização de anticoagulantes e opiáceos e doses inapropriadas de insulinas. A Norma 

Direção Geral de Saúde nº 014/2015 de 06/08/201 contém uma lista de medicamentos de alerta 

máximo (Anexo XXVI) que merece especial atenção no momento da sua utilização nos doentes[15]. 
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No nosso estágio no HB desenvolvemos um poster (Anexo XXVII) que contém noções básicas 

sobre a informação das normas para que seja de fácil interpretação para os profissionais dos SF. Para 

além disso, fizemos um outro cartaz (Anexo XXVIII) de consulta rápida sobre a sinalética do hospital. 

Este projeto teve como objetivo informar e alertar os profissionais dos SF para esta problemática e 

tentar colmatar possíveis erros que possam ocorrer na dispensa da medicação. 

10. Considerações finais 

Durante o nosso período de estágio, percebemos que o farmacêutico tem um papel crucial no 

setor hospitalar melhorando a prestação de cuidados de saúde e a qualidade dos serviços. Este estágio 

permitiu-nos aprender imensos conteúdos teóricos e práticos sobre as funções de um farmacêutico e 

permitiu também que crescêssemos profissionalmente.  

Com esta experiência percebemos que ser farmacêutico é muito mais que validar e dispensar 

medicamentos, ser farmacêutico é fazer a diferença na vida de alguém cuidando da saúde dos seus 

utentes. 
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12. Anexos 

Anexo I - Cronograma do Estágio Curricular no HB 

 

 

Anexo  II - Hospital de Braga 

 

 

Anexo  III - Sala de apoio e antecâmara da UPCP 
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Anexo  IV - Transfer 

 

Anexo  V - Hospital de Dia Oncológico 

 

 

Anexo  VI : Circuito de DIDDU 
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Anexo  VII - Mala da DIDDU 

 

 

Anexo  VIII - FDS® (Fast Dispensing System) 

 

Anexo  IX - Reembalagem de um comprimido 
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Anexo  X: Kardex®  

 

 

Anexo  XI - Consola Sistema Pyxis® Medstation® 3500 
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Anexo XII - Exemplo de Kanban® 

 

 

Anexo XIII - Kits de medicação para o BO 
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Anexo XIV - Requisição de encomenda de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo VII – Modelo  nº 

1506 da INCM) 

 

 

Anexo XV - Cofres de estupefacientes 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

Hospital de Braga 

28 
 

Anexo XVI - Requisição para a administração de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo X – Modelo 

nº1509 da INCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

Hospital de Braga 

29 
 

Anexo XVII: Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados- “Via Farmácia” 
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Anexo XVIII: Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados- “Via Serviço” 
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Anexo XIX: Impresso de preenchimento obrigatório pelo requerente para obter Autorização 

de Utilização Especial (AUE) 

 * Se aplicável 

                                                           
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  

 
 

Exmº. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 
Pretende esta entidade licenciada para a aquisição direta de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º do 
Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o medicamento 
de benefício clínico bem reconhecido abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 1546/2015 
 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a doentes 
em tratamento neste estabelecimento de saúde, com v ista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de................, solicito a 
V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ Nº de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

   SIM   

 

Não  

Quantidade unitária:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

 Albumina humana como excipiente 
 Alergeno 
 Derivado do sangue ou plasma 
  Vacina 
        

 INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º DA DELIBERAÇÃO N.º 1546/2015. 
 
Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 
juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 
 
 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE nº ______, autorizada em ___/___/___      
Justificação:_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Aceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de Setembro, que as comunicações com o INFARMED 
no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas electrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED e 
_______________________________________ ( e-mail) do requerente; 
 

Igualmente aceito que as comunicações por correio electrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente da 
indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 
respectiva autoria é atribuída à parte remetente; 
 
As comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil 
posterior ao seu envio, sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e 
hora de envio. 
Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou v inheta): 
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Anexo XX - Frente de um Extra Formulário 
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Anexo XXI - Verso de um Extra Formulário 
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Anexo XXII - Garrafas e Cilindros de Gases Medicinais 

 

Anexo XXIII - Tabela das cores das ogivas dos gases medicinais 

 

Anexo XXIV - Cartão de Identificação do Utente na Distribuição em Ambulatório 
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Anexo XXV - Exemplos da designação de fármacos com aplicação do método Mid-Type Tall Man 

Lettering 

 

  

Anexo XXVI - Exemplos de Medicamentos de Alerta Máximo 
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Anexo XXVII - Poster 1 do Projeto Sinalética 
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Anexo XXVIII - Poster 2 do Projeto Sinalética 
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