
  

Farmácia Positiva
 

Juliana Alexandra Barreto Peixoto
 

2018-2019
 

 

  



  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Positiva 

 

novembro de 2018 a fevereiro de 2019 

 

 

 

Juliana Alexandra Barreto Peixoto 

 

Orientador: Dra. Ana Maria Ramos Neves 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Carlos Manuel Magalhães Afonso 

 

 

março de 2019



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

III 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 

(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo 

com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio 

constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 25 de março de 2019 

 

Juliana Alexandra Barreto Peixoto 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

IV 

 

Agradecimentos 

Findados estes cinco anos de curso, é hora de agradecer a todas as pessoas que contribuíram 

de alguma forma para que esta meta tão desejada por mim fosse alcançada com sucesso.  

As minhas primeiras palavras são dirigidas à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

bem como a todos os docentes que a integram, por me terem dado as ferramentas necessárias para 

me tornar numa profissional de saúde de excelência. Agradeço igualmente à Comissão de Estágios 

que tanto se esforça para possibilitar semestralmente estágios curriculares a todos os estudantes que 

se encontram na reta final do seu percurso académico e, em particular, ao Professor Doutor Carlos 

Afonso por todo o acompanhamento e disponibilidade prestados. 

À Doutora Ana Neves, agradeço profundamente a possibilidade de integrar a equipa da 

Farmácia Positiva durante estes quatro meses de estágio e por sempre ter depositado em mim tanta 

confiança. Obrigada por todo o apoio, disponibilidade e orientação e, acima de tudo, obrigada por 

todas as conversas e por querer ter, tanto quanto eu, um papel interventivo e positivo na comunidade. 

São farmacêuticos como a Doutora Ana que dão brio à profissão farmacêutica e me fazem amar tanto 

esta profissão. Ao Doutor Raul Rosário, marido da Doutora Ana, agradeço por me acompanhar em 

todos os projetos e por acreditar nas minhas capacidades. A todos os colaboradores da Farmácia 

Positiva, manifesto o meu profundo agradecimento por todo o carinho, amizade, apoio e dedicação 

que tiveram para comigo ao longo deste percurso. Ao Doutor Rafael Martins, agradeço por toda a 

paciência, boa disposição, profissionalismo e ensinamentos transmitidos, sobretudo no back-office. 

À Doutora Teresa Silva, obrigada por desde o primeiro momento estares disposta a esclarecer todas 

as dúvidas, partilhares todos os conhecimentos e por me acalmares quando achava que não ia 

conseguir. À Doutora Rita Fernandim, agradeço o companheirinho e a amizade prestadas, mesmo 

que por pouco tempo. À Vera Pinheiro, agradeço toda a simpatia, boa disposição e auxílio prestados 

em todos os momentos. À Filipa Ribeiro, obrigada por toda a experiência transmitida, pela boa 

disposição e por estares sempre pronta a ajudar. À Fátima Queirós, muito obrigada pela partilha da 

tua enorme experiência profissional, pela boa disposição e por sempre me safares em momentos que 

achava que não conseguia. À Isabel Barros, obrigada por me ter demonstrado que mesmo que a vida 

não esteja fácil, temos que a encarar de cabeça erguida e de pulso firme. À Ana Isabel, agradeço por 

toda a tua ajuda, boa disposição capacidade de desenrasque que me transmitiste em momentos de 

stress e por me teres lançado para o meu primeiro atendimento. À Carolina Loureiro, obrigada por 

desde o primeiro momento estares disponível para me ajudar e por todas as nossas conversas mais 

profundas. À Ana Filipa e à Eduarda, também estagiárias como eu, obrigada por serem minhas 

parceiras durante dois meses e pela ternura que sempre demonstraram para comigo. À Sofia Pereira, 

que, embora estivesse de licença de maternidade, sempre me acarinhou como se eu fosse um membro 

da equipa nas suas visitas à farmácia.  

À minha família, o meu muito obrigado pelo vosso apoio incondicional, nos bons e maus 

momentos e pela nossa união, que faz de mim uma pessoa tão feliz e realizada! À minha querida 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

V 

 

mãe, obrigada por sempre seres a minha maior fã em tudo o que faço, o meu braço direito, o meu 

amparo em todas as minhas crises de ansiedade, por sempre acreditares nas minhas capacidades e 

por seres a mãe que um dia quero ser para os meus filhos. Ao meu querido pai, obrigada por seres o 

meu braço esquerdo, por sempre me desafiares a ir mais longe, por nunca me teres deixado desistir 

nos momentos mais difíceis e por seres um exemplo de perseverança e sucesso profissional. Ao meu 

querido irmão Rui Pedro, obrigada por, ainda tão jovem, seres um exemplo de empreendedorismo, 

ambição e superação e por seres, para além de um irmão, um conselheiro e um amigo. Ao meu 

querido irmão Francisco, obrigada por compreenderes todas as minhas ausências aos teus jogos de 

futebol, por seres um guerreiro desde que nasceste e por ser a mim a quem recorres quando precisas 

de ajuda com os teus estudos. Obrigada aos dois por me fazerem sentir a irmã mais orgulhosa do 

mundo! 

Ao meu namorado, Tiago, obrigada por seres o meu companheiro de todas as horas e o meu 

melhor amigo, por toda a compreensão, paciência e apoio nos meus momentos de desespero, por 

sempre me desafiares a ir mais longe e a lutar pelos meus objetivos (mesmo quando isso implicava 

não estar contigo) e pela tua presença incondicional em todos os momentos importantes da minha 

vida.  

À minha querida avó Guida, obrigada por demonstrares todo o orgulho que sentes por mim 

em todos os passos que dou na minha vida, pelo brilho nos teus olhos e pelos abraços fortes e cheios 

de amor que sempre me confortam. À minha querida avó Alice, aos meus queridos avôs Peixoto e 

Barreto e à minha querida tia Belita, obrigada por, onde quer que estejam, serem sempre os meus 

anjos da guarda que me dão força e me guiam em todos os momentos da minha vida.  

À minha cunhada e amiga Carla, obrigada por seres a minha irmã do coração, por seres a 

minha conselheira, por teres seguido o mesmo amor que eu por farmácia e por estares sempre 

presente na minha vida.  

Aos meus amigos, agradeço acima de tudo a amizade incondicional e a compreensão pela 

minha ausência em muitos momentos. Obrigada por me estenderem a mão sempre que preciso e por 

estarem sempre recetivos para mim. Em particular, o meu profundo agradecimento à minha melhor 

amiga, Ângela, que com a sua força, determinação e persistência me demonstra constantemente que 

nada é impossível e que desistir nunca é opção. Obrigada por seres essa força da Natureza e por, 

embora longe geograficamente, permaneceres sempre tão perto.  

 Por fim, mas não menos importante, obrigada a toda a toda a equipa integrante do Laboratório 

de Bromatologia e Hidrologia e, em especial, à Professora Doutora Beatriz Oliveira, à Professora 

Doutora Rita Alves e à Mestre Anabela Costa pela oportunidade que me deram em integrar o núcleo 

de investigação, por me transmitirem todo o seu conhecimento científico e amor pelo mundo da 

investigação e por toda a confiança e carinho que sempre depositaram em mim. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

VI 

 

Resumo 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa formar farmacêuticos de excelência 

capazes de exercer o seu papel nas mais diversas áreas profissionais, nas quais se destaca a Farmácia 

Comunitária, considerada a face mais visível da profissão farmacêutica pela proximidade que 

apresenta com a comunidade. Ao longo dos cinco anos de formação os estudantes vão adquirindo os 

conhecimentos teóricos necessários para que no estágio curricular e posteriormente na sua vida 

profissional sejam colocados em prática. De facto, é no período de estágio que os estudantes 

consolidam estes conhecimentos teóricos e são pela primeira vez postos à prova pela necessidade de 

resolução de problemas que só se aprendem com o “mundo real”. Com o estágio curricular na 

Farmácia Positiva pude contactar com este “mundo real” e pude conhecer e constatar o enorme 

trabalho e importância que o farmacêutico desempenha e tem ainda que desempenhar junto da 

sociedade.  

 O presente relatório, composto por duas partes, tem como objetivo descrever de forma 

sucinta os conhecimentos teóricos e práticos que adquiri e o trabalho que desenvolvi ao longo do 

meu período de estágio, que teve a duração de quatro meses.  

 Na primeira parte do relatório encontra-se descrito o modo de funcionamento da Farmácia 

Positiva, nomeadamente os aspetos técnicos e legais necessários ao bom funcionamento de qualquer 

farmácia. Para além disso, ao longo desta descrição fui igualmente narrando certas experiências que 

vivenciei enquanto estagiária.  

 Na segunda parte encontram-se descritos os projetos que realizei durante o estágio. O 

primeiro projeto diz respeito à organização de um rastreio da diabetes mellitus num ginásio local, no 

qual foram avaliados os níveis de glicemia de todos os participantes, seguindo-se uma campanha de 

sensibilização adequada à realidade de cada um e onde se salientou a importância da alimentação, do 

exercício físico e da monitorização dos níveis de glicose no sangue para a prevenção da doença. O 

segundo projeto aborda o papel do farmacêutico na prevenção da osteoporose e dos seus fatores de 

risco. Assim, comecei por realizar um rastreio da osteoporose na Farmácia Positiva e numa IPSS 

local constituída maioritariamente por idosos, no qual avaliei a saúde óssea dos participantes e o 

risco de fratura dos mesmos. Para além disso, após ter constatado que os utentes da IPSS 

apresentavam bastante fragilidade óssea e um risco elevado de fraturas, foi realizada uma ação de 

sensibilização na instituição de modo a esclarecer e sensibilizar os utentes e os cuidadores para a 

importância da prevenção de quedas, uma vez que estas são uma importante causa de fraturas e de 

incapacidade nos indivíduos idosos. O terceiro projeto diz respeito à farmacovigilância e à 

importância que o farmacêutico comunitário apresenta neste contexto, através da notificação 

espontânea de reações adversas aos medicamentos e da educação dos utentes para que também o 

façam. Por fim, o último projeto consiste numa intervenção farmacêutica a uma utente polimedicada 

que se apresentava confusa e apreensiva quanto à terapêutica que lhe tinha sido prescrita.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

1. Introdução   

A Farmácia Comunitária (FC) apresenta-se como a primeira linha de acesso à saúde para 

todos os cidadãos, sendo um espaço direcionado para a prestação de cuidados de saúde e 

aconselhamento em questões de saúde, com profissionais dotados de um elevado conhecimento 

técnico-científico. Assim, a FC constitui a face mais visível da profissão farmacêutica, dada a 

proximidade, disponibilidade, dedicação e competência que os profissionais apresentam para com os 

utentes, criando uma relação de confiança com os mesmos. Para além disso, a FC tem atuado cada 

vez mais na promoção da literacia em saúde, promovendo assim o uso responsável do medicamento 

e, consequentemente, uma melhoria da Saúde Pública [1]. O meu estágio curricular em FC realizou-

se na Farmácia Positiva (FP), em Marco de Canaveses, entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, 

sob supervisão da Dra. Ana Neves, diretora técnica da FP, e teve como principal objetivo adquirir as 

aptidões necessárias a uma atividade farmacêutica de excelência, anteriormente referidas, bem como 

consolidar todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do meu percurso académico. O 

presente relatório diz respeito ao meu estágio na FP e o cronograma das atividades e tarefas que 

realizei estão descritas na Tabela 1.  

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

Atividades e tarefas desenvolvidas 
Meses de Estágio 

novembro dezembro janeiro fevereiro 

Aprendizagem do Sifarma®2000 e do Sifarma®MA     

Receção e conferência de encomendas     

Armazenamento de medicamentos     

Organização do espaço     

Controlo dos prazos de validade     

Gestão de devoluções     

Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos     

Verificação de faturação     

Observação de atendimentos     

Atendimento ao balcão com supervisão     

Atendimento ao balcão autónomo     

Preparação dos projetos     

Desenvolvimento dos projetos     

Formações     

2. Caracterização da Farmácia Positiva 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

A FP encontra-se localizada na Avenida Futebol Clube do Marco, nº 755, no concelho de 

Marco de Canaveses, junto à Polícia Municipal de Marco de Canaveses e a alguns estabelecimentos 
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de comércio e restaurantes. Apesar de a farmácia não ter tanto movimento quanto desejado, explicado 

pelo facto de não estar localizada no centro da cidade e de existirem mais três farmácias numa cidade 

que é relativamente pequena, apresenta clientes bastante fiéis e assíduos, na sua maioria idosos, que 

confiam nos cuidados de saúde e no aconselhamento prestados pelos colaboradores da farmácia. A 

FP encontra-se aberta 365 dias por ano, das 8h30 às 22h, sem interrupção para hora de almoço e, de 

4 em 4 dias, realiza atendimento noturno de serviço permanente, encontrando-se aberta 24h.  

2.2. Recursos Humanos  

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/207, de 31 de agosto, a Direção Técnica deve estar 

exclusivamente ao encargo de um farmacêutico, que deve zelar pelo uso racional do medicamento e 

pela qualidade, segurança e eficácia dos serviços cedidos aos utentes. Para além disso, segundo o 

mesmo Decreto-Lei, é necessária a presença de pelo menos um farmacêutico durante cinquenta e 

cinco horas semanais e a equipa da farmácia deve ser constituída por pelo menos dois farmacêuticos, 

podendo ser reforçada por técnicos de farmácia ou outros profissionais devidamente habilitados [2]. 

Todos os colaboradores da farmácia têm de estar devidamente identificados pelo cartão de 

identificação e título profissional [3]. Na tabela 2 estão representados os recursos humanos da FP. 

Tabela 2 – Recursos Humanos da Farmácia Positiva.  

Proprietária e Diretora Técnica Dra. Ana Maria Ramos Neves 

Farmacêutico Substituto Dr. Luís Rafael Afonso Martins 

Farmacêutica Dra. Ana Teresa Leal da Silva 

Farmacêutica Dra. Ana Rita Fernandim da Silva 

Técnica de Farmácia Vera Cláudia Vieira Pinheiro 

Técnica de Farmácia Ana Filipa Pinto Ribeiro 

Técnica Auxiliar de Farmácia Odília de Fátima dos Reis Queirós 

Técnica Auxiliar de Farmácia Isabel Maria Teixeira Barros 

Técnica Auxiliar de Farmácia Sofia Fátima Pinto Pereira 

Técnica Auxiliar de Farmácia Ana Isabel Silveira Vieira Monteiro 

Técnica Auxiliar de Farmácia Ana Carolina Silva Loureiro 

2.3. Organização do espaço físico e funcional 

2.3.1.  Espaço exterior 

A FP localiza-se no rés-do-chão de um espaço habitacional (Anexo I) e encontra-se acessível 

a todos os utentes da farmácia, nomeadamente pessoas com deficiência, com dificuldades de 

locomoção e idosos. Em frente à farmácia existem dois lugares de estacionamento para pessoas com 

deficiência, uma grande quantidade de estacionamentos públicos e uma paragem de autocarro, 

facilitando assim o acesso de todos os utentes. O espaço exterior é apelativo, possui duas montras 

que são regularmente modificadas de acordo com a época do ano e que têm a finalidade de divulgar 

algumas campanhas em vigor ou outras informações relativas a serviços e atividades da farmácia. 
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Numa das montras é ainda disponibilizado o horário de funcionamento da farmácia, a respetiva 

Direção Técnica e propriedade, campanhas promocionais, serviços prestados na farmácia e mapa de 

farmácias do município que se encontram em regime de serviço permanente ao longo da semana. A 

fachada do edifício está bem identificada com um símbolo de “cruz verde” luminoso e com um ecrã 

que passa conteúdos multimédia relativos a serviços prestados na farmácia.  

2.3.2.  Caracterização do espaço interior  

Relativamente ao espaço interior, a FP cumpre as normas descritas pela Deliberação nº 

2473/2007, de 28 de novembro, apresentando todas as divisões obrigatórias, ou seja, área de 

atendimento ao público, área de armazenamento de medicamentos, gabinete de atendimento 

personalizado, instalações sanitárias e laboratório de preparação de manipulados [4]. Para além 

destas divisões, a FP possui ainda um gabinete de Direção Técnica, uma área de receção de 

encomendas, uma zona de descanso e um gabinete de atendimento para vários serviços prestados na 

farmácia, nomeadamente serviços de nutrição, podologia e ecografias 4D. Assim, o espaço interior 

permite um atendimento realizado com a maior privacidade e uma boa conservação dos 

medicamentos, obedecendo aos requisitos descritos no manual de Boas Práticas de Farmácia [3].  

2.3.2.1.  Área de atendimento ao público 

A área de atendimento ao público da FP é composta por quatro balcões de atendimento 

individualizados equipados com computador, impressora de receituário e faturas, leitor de código de 

barras e terminal de multibanco. Nesta área encontram-se expostos produtos de higiene corporal e de 

dermocosmética, produtos de higiene oral, perfumes, suplementos alimentares, dispositivos médicos 

e produtos de puericultura. Para além disso, na parte de trás dos balcões de atendimento existem 

lineares onde se encontram expostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e na 

parte inferior existem armários com diversas gavetas, etiquetadas por ordem alfabética, onde os 

produtos se encontram organizados de forma a facilitar a dispensação de produtos muito procurados, 

tais como analgésicos, anti-inflamatórios, antigripais, antidiarreicos, laxantes, pensos rápidos, 

seringas e coletores de urina (Anexo II). Todos os produtos presentes na área de atendimento 

encontram-se expostos estrategicamente consoante a sazonalidade, de forma a vender o que interessa 

em cada época do ano. Na área de espera existe ainda uma balança digital que determina o peso, a 

altura e o Índice de Massa Corporal (IMC).  

Durante o meu estágio tive oportunidade de organizar toda a área de atendimento da 

farmácia, não só de acordo com a sazonalidade dos produtos, mas também de acordo com o método 

FEFO “First Expire First Out”, de modo a garantir que os produtos com prazo de validade mais 

curto fossem dispensados primeiro. Este método é seguido na reposição de todos os produtos 

existentes na farmácia. Este trabalho foi muito importante para me auxiliar no momento de 

atendimento e aconselhamento pois permitiu-me conhecer melhor os produtos da farmácia, o seu 

local de armazenamento e algumas estratégias utilizadas para apelar os utentes à compra de 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

4 

 

determinados produtos consoante a sazonalidade, como por exemplo a compra de produtos de 

puericultura ou cofrets de dermocosmética na época natalícia.  

2.3.2.2.  Área de armazenamento de medicamentos 

Esta área é destinada ao acondicionamento de medicamentos e produtos de saúde que não 

têm lugar na área de atendimento ao público, encontrando-se subdividida em duas zonas:  

1) Zona de armazenamento localizada junto à área de atendimento (Anexo III-A): esta é uma 

zona de stock ativo, onde se encontram a maioria dos medicamentos existentes na farmácia, 

genéricos e de marca, facilitando assim o acesso durante o atendimento. Os medicamentos 

encontram-se acondicionados num armário grande com gavetas deslizantes e estão 

organizados por ordem alfabética. O armário encontra-se subdividido em: Medicamentos de 

Marca, Medicamentos Genéricos (MG), Pílulas (genéricas e de marca), Estupefacientes e 

psicotrópicos, Colírios, Cremes, géis e pomadas, Ostomias, Tiras, agulhas e lancetas do 

protocolo da Diabetes mellitus, Soluções injetáveis, Pós e soluções de administração oral, 

Soluções cutâneas e Ampolas. Mais especificamente, os MG estão organizados de acordo 

com a Designação Comum Internacional (DCI) e a respetiva dosagem. O armário possui 

ainda duas gavetas destinadas a guardar as reservas de medicação paga e não paga. É também 

nesta zona que se localiza o frigorífico com os medicamentos de frio, armazenados entre 2° 

e 8°C.  

2) Zona de armazenamento localizada no piso inferior (Anexo III-B): é onde se encontra 

armazenado o stock excedente de todos os medicamentos e produtos de saúde existentes na 

farmácia, bem como os medicamentos de uso veterinário.  

2.3.2.3.  Área de apoio ao atendimento e de receção de encomendas  

A área de apoio ao atendimento e de receção de encomendas localiza-se no piso inferior da 

farmácia e é utilizada para auxiliar e complementar o trabalho realizado ao balcão e para rececionar 

encomendas. Assim, nesta zona, para além da receção de encomendas realizam-se pedidos, 

devoluções aos fornecedores, faz-se a atualização de stock, verificação e organização de receituário 

e outras funções que contribuam para o bom funcionamento da farmácia. Esta área encontra-se 

equipada com dois computadores, dois leitores de código de barras, uma máquina de marcação de 

preços e uma impressora, bem como capas de arquivo de faturas, notas de devolução e notas de 

encomendas (Anexo IV).  

2.3.2.4. Gabinete de atendimento personalizado 

O gabinete de atendimento personalizado encontra-se próximo da área de atendimento, mas 

com a privacidade adequada para que o utente se sinta à vontade para comunicar com o farmacêutico 

sobre algum assunto mais pessoal, sendo assim possível fornecer ao utente um melhor 

aconselhamento farmacêutico. Este gabinete é também utilizado para determinar os parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, tais como a tensão arterial, glicemia capilar, colesterol total e 

triglicerídeos e para administrar injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 
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(PNV) uma vez que é neste espaço que se encontra todo o material necessário para a sua realização, 

inclusive uma marquesa (Anexo V).  

2.3.2.5.  Gabinete de direção técnica 

O gabinete de direção técnica é o local onde a Diretora Técnica (DT) exerce as funções de 

administração da farmácia, incluindo reuniões com Delegados de Informação Médica (DIM) e 

representantes de entidades.  

2.3.2.6.  Laboratório 

No laboratório da FP é realizada a preparação de preparações extemporâneas num ambiente 

bem ventilado, iluminado, com temperatura e humidade controladas e com superfícies de fácil 

limpeza [3], [5]. Para além disso, embora não sejam preparados manipulados na FP, existe disponível 

bibliografia relevante, tais como o Formulário Galénico Português (FGP), Farmacopeia Portuguesa 

9.0 e o Prontuário Terapêutico 11, bem como o equipamento necessário para uma eventual 

preparação [3], [5] (Anexo VI).  

2.3.2.7. Gabinete de consultas não médicas  

Neste gabinete realizam-se consultas de nutrição, podologia, ecografias 4D, depilação a laser 

e consultas de cessação tabágica, bem como outros serviços farmacêuticos, nomeadamente rastreios. 

Para além disso, este gabinete é também utilizado para algumas formações aos colaboradores de 

farmácia por parte de alguns laboratórios (Anexo VII).  

2.4. Enquadramento do perfil de utentes  

Os utentes da FP são fundamentalmente idosos com patologias crónicas, muitos deles 

polimedicados, e que recorrem à farmácia não só para adquirirem os seus medicamentos mas também 

para fazerem uma avaliação contínua dos seus parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Para além 

disso, existem bastantes utentes mais jovens, que vivem ou trabalham nas imediações e que tal como 

os idosos estabeleceram uma relação de confiança devido à diversidade de produtos disponíveis na 

farmácia e aos serviços farmacêuticos prestados com carinho e profissionalismo. Por fim, existem 

também utentes esporádicos, tais como turistas, que recorrem à FP devido à sua fácil acessibilidade.  

2.5. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado pela FP é o Sifarma®2000, um sistema desenvolvido 

pela Glintt®, Global Intelligent Technologies HealthCare Sollutions S.A, que pertence à Associação 

Nacional de Farmácias (ANF). Este SI permite facilitar as tarefas associadas ao circuito do 

medicamento, desde o pedido de encomendas e respetiva receção das mesmas até ao ato de 

dispensação de medicamentos no atendimento. Assim, o SI permite fazer uma boa gestão de stocks 

uma vez que é possível estabelecer stocks mínimos e máximos para que o próprio sistema no ato da 

encomenda proponha qual a quantidade que deve ser encomendada tendo em conta a saída do 

produto. Para além disso, o sistema permite fazer o controlo de prazos de validade, gestão do 

receituário e respetiva regularização. No ato de dispensação o Sifarma®2000 apresenta-se 

igualmente como uma ferramenta fundamental uma vez que é possível consultar informação 
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científica sobre o produto, nomeadamente indicações terapêuticas, posologia, interações, 

contraindicações e reações adversas e, desta forma, garantir uma dispensação e uma prestação de 

serviços de saúde mais segura. Todos os computadores da farmácia têm instalado o SI e para cada 

colaborador existe um código de utilizador e respetiva palavra-passe para que todas as 

movimentações fiquem devidamente registadas nos respetivos códigos. Recentemente, foi instalado 

na FP o Sifarma®M.A., criado igualmente pela Glintt, que apresenta melhorias em relação ao 

Sifarma®2000. No entanto, uma vez que ainda não apresenta todas as funcionalidades do SI mais 

antigo, os colaboradores da FP têm continuado a utilizar o Sifarma®2000.   

Durante o meu estágio tive oportunidade de trabalhar e compreender a fundo todas as 

funcionalidades do Sifarma®2000, adquirindo assim conhecimentos técnico-científicos essenciais à 

prática farmacêutica e que me deram mais confiança no ato de dispensação.   

3. Gestão de stock – Encomendas e Aprovisionamento  

Em farmácia comunitária é essencial fazer-se uma boa gestão de stock de forma a responder 

de forma rápida e adequada às necessidades dos utentes. Para além disso, interessa igualmente saber 

quais os produtos sem rotatividade para assim se garantir um equilíbrio financeiro, evitando-se quer 

a rutura de stock, quer a acumulação de produtos.  

3.1. Fornecedores e aquisição de produtos 

Na FP, as encomendas são realizadas diretamente aos laboratórios ou a empresas de 

distribuição grossista. As encomendas realizadas diretamente ao laboratório são efetuadas em grande 

quantidade por negociação com DIM, sendo possível obter descontos ou bonificações e, assim, uma 

maior margem de lucro. As encomendas realizadas a empresas de distribuição grossista 

(armazenistas) envolvem uma menor quantidade de produtos mas são mais rápidas, podendo ser 

encomendas diárias ou instantâneas. Os armazenistas com os quais a FP trabalha são a OCP 

Portugal®, a Cooprofar® (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia) e a Alliance Healthcare®. A 

escolha dos fornecedores é feita tendo em conta a disponibilidade dos produtos e as condições 

comerciais dos mesmos, nomeadamente preços, descontos ou bonificações, condições de pagamento, 

pontualidade e periocidade da entrega da encomenda, facilidade para efetuar devoluções, entre 

outras. Para além disso, a FP pertence a um grupo de farmácias (grupo ADDO), beneficiando de 

melhores condições de compra.  

3.2. Rotação de stock e pontos de encomenda 

Tal como já referido anteriormente, para haver uma boa gestão de stock é necessário evitar 

a rutura e a acumulação de stock e, portanto, é importante avaliar-se a sazonalidade dos produtos e 

as suas entradas e saídas para assim se estabelecerem stocks mínimos e máximos para cada produto. 

Através do SI é possível analisar o perfil de vendas de determinado produto por mês e a quantidade 

existente em stock. Assim, podem realizar-se encomendas apenas daquilo que é efetivamente 

necessário. Por sua vez, se os produtos com Preço de Venda ao Público (PVP) estabelecido pela 
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farmácia estiverem próximo do fim do prazo de validade (PV) ou não tiverem rotatividade, a FP opta 

por fazer campanhas e descontos para promover a saída dos mesmos.  

3.3. Concretização, receção e verificação de encomendas e marcação de preços 

Os pedidos das encomendas podem ser gerados de diferentes formas, sendo que algumas 

delas foram já referidas: encomendas diretas ao laboratório, encomendas diárias, encomendas 

manuais, encomendas Via Verde e encomendas instantâneas. À exceção das encomendas diretas ao 

laboratório, todas as outras encomendas são efetuadas às empresas de distribuição grossista com as 

quais a FP trabalha. Na realização da encomenda diária, efetuada duas vezes por dia na FP, o SI gera 

automaticamente uma encomenda com os produtos que se encontram abaixo do stock mínimo, tendo 

em conta os stocks mínimos e máximos estabelecidos para cada produto, sendo, no entanto, 

necessária a análise de um colaborador com experiência que conheça quais as necessidades atuais da 

farmácia. Por outro lado, sempre que um utente solicita no atendimento um medicamento que não 

está disponível em stock, é possível realizar uma encomenda instantânea ao fornecedor preferencial 

através do SI ou via telefónica, permitindo no ato do atendimento informar o utente relativamente ao 

seu preço e hora prevista de chegada. Por fim, as encomendas Via Verde e encomendas manuais são 

tipos de encomendas instantâneas que permitem adquirir produtos rateados ou medicamentos críticos 

e de disponibilidade reduzida (tais como Trulicity®, Atrovent® e Lovenox®). No caso das 

encomendas Via Verde, estas só podem ser realizadas mediante apresentação de receita médica e o 

distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para esta via. Deste modo, é possível melhorar 

o acesso de medicamentos cuja exportação ou distribuição intra-comunitária é sujeita a uma 

notificação prévia ao INFARMED.  

No ato de receção e verificação de encomendas, é importante primeiro de tudo guardar os 

produtos armazenados no frio (após contagem dos mesmos e verificação do seu PV). As encomendas 

são acompanhadas da respetiva fatura, em duplicado, que indicam o fornecedor, destinatário, 

produtos encomendados e respetivo Código Nacional do Produto (CNP), quantidades encomendadas 

e enviadas, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e PVP. Para 

dar entrada dos produtos no sistema, é necessário aceder à “Receção de Encomendas”, selecionar a 

encomenda a rececionar, colocar o número da respetiva fatura e fazer a leitura ótica do código de 

barras ou de forma manual pelo CNP. À medida que se vai dando entrada dos produtos, é necessário 

conferir a integridade dos mesmos e o seu PV e PVP. Caso um produto não apresente o Preço Inscrito 

na Cartonagem (PIC) é necessário separá-lo para impressão de etiqueta com preço no final. Para além 

disso, na receção de produtos que foram reservados aparece uma notificação de alerta no SI que 

indica o nome do utente que fez a reserva, o seu contacto telefónico, o estado da reserva (paga ou 

não paga), o nome do colaborador da farmácia que efetuou a reserva e a data e hora em que a mesma 

ocorreu. Estes produtos são então separados e devidamente identificados com as características da 

reserva. No final da receção, é necessário organizar a lista de produtos rececionados por ordem 

alfabética e é feita a verificação do PVF, das margens dos produtos e das possíveis bonificações e 
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confirma-se se o número de embalagens rececionadas corresponde ao número total de embalagens 

faturadas e se o preço final obtido no sistema corresponde ao faturado. Caso sejam detetadas 

inconformidades na fatura, tais como produtos faturados mas não enviados ou vice-versa, efetua-se 

uma reclamação ao distribuidor grossista, que envia uma nota de crédito para a regularização do 

processo. No final da receção, são comunicadas as faltas ao INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) e são gravadas as guias de requisição de medicamentos 

sujeitos a controlo especial pelo INFARMED (Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) 

e benzodiazepinas).  

Ao longo de todo o meu período de estágio procedi à receção e verificação de encomendas, 

que me permitiu ter uma maior perceção de quais os produtos com mais saída na farmácia e associar 

mais facilmente os nomes comerciais dos medicamentos com as respetivas substâncias ativas. Para 

além disso, acompanhei de perto os pedidos das encomendas e, no ato de atendimento, realizei 

inúmeros pedidos instantâneos quando não havia o produto na farmácia, preferencialmente por 

telefone, ao fornecedor com preço mais acessível.  

3.4. Armazenamento dos produtos 

Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia, é essencial garantir boas condições de 

conservação dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Assim, a maioria dos produtos 

devem estar acondicionados à temperatura ambiente (25±1°C), com uma humidade relativa inferior 

a 60% e ventilação e luminosidade adequadas. No caso dos medicamentos que necessitam de frio 

(tais como vacinas, insulinas ou colírios), estes devem estar armazenados no frigorífico a uma 

temperatura entre 2 a 8°C. [3]. A FP, para além de garantir estas condições, segue o método FEFO, 

organizando os produtos por PV de modo a que os produtos com menor PV estejam num local mais 

acessível e sejam vendidos primeiro. No caso dos produtos sem prazo de validade, o método seguido 

é o First In First Out (FIFO), no qual os produtos mais antigos são vendidos primeiro. Os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão localizados numa gaveta específica, fora do 

alcance dos utentes, e os produtos de venda livre estão localizados na zona de atendimento para 

chamar a atenção do utente.  

O armazenamento dos produtos foi uma tarefa realizada ao longo de todo o meu período de 

estágio e foi muito importante para conhecer bem a sua localização, os nomes comerciais e DCI e 

para facilitar o ato de dispensação devido à maior rapidez na procura do produto.  

3.5. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos PV deve ser realizado mensalmente através da impressão de uma lista que 

contém todos os produtos cujo PV registado no SI expira dentro de 2 meses. Todos os produtos com 

prazo a expirar dentro desse período são retirados do seu local de armazenamento e é feita a 

devolução ao respetivo fornecedor. No entanto, caso o PV do produto seja diferente do que o que 

está descrito na lista é feita a correção desse PV no SI.  
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Durante todo o meu período de estágio tive oportunidade de realizar mensalmente o controlo 

dos PV dos produtos existentes na FP, promovendo assim as boas práticas de farmácia e a segurança 

dos medicamentos.  

3.6. Reservas e devoluções 

Tal como já referido anteriormente, caso não exista um produto requisitado por um utente 

em stock na farmácia, é possível fazer uma encomenda instantânea e reservar o produto. O utente 

tem a opção de deixar o produto pago ou não pago. Em qualquer uma das situações é criada uma 

notificação de alerta no SI (com as informações da reserva referidas anteriormente) para que no ato 

de receção do produto seja possível identificar e separar a reserva. Para além disso, no sentido de 

evitar possíveis falhas do SI, existe igualmente um livro de reservas onde o colaborador que faz a 

reserva anota as informações relativas à mesma e o colaborador que entrega o produto ao utente 

regista o levantamento do mesmo. No caso das reservas pagas, o colaborador que faz a reserva deve 

imprimir um duplicado do talão e assinalar tanto no talão do utente como no talão que fica para a 

farmácia qual o produto que fica reservado.  

Ao longo do estágio tive oportunidade de participar em todo o processo do sistema de 

reservas implementado na FP, desde a execução da reserva até à sua receção, armazenamento (nas 

gavetas exclusivamente destinadas a produtos pagos ou não pagos) e entrega ao utente.  

As devoluções são realizadas sempre que se verifica que um produto não foi encomendado 

ou está danificado, que a quantidade recebida é superior à faturada, ou quando os produtos tem PV a 

expirar, há uma revisão anual de preços ou foi pedida a retirada de lotes de um produto ou a suspensão 

da sua comercialização por parte do INFARMED [6]. As devoluções são efetuadas no SI em “Gestão 

de devoluções”, sendo emitida uma fatura em triplicado que indica o fornecedor, os produtos que se 

pretendem devolver e respetivo CNP e quantidade, a causa da devolução e o número de fatura 

associada. Cada uma das vias da nota de devolução tem de ser carimbada, datada e assinada, sendo 

que o original e duplicado vão junto com os produtos a devolver e o triplicado fica arquivado na 

farmácia até regularização. Quando o fornecedor aceita a devolução é emitida uma nota de crédito 

que deve ser regularizada em “Regularização de devoluções”. Por outro lado, quando o fornecedor 

rejeita a devolução, é igualmente necessário regularizar a mesma indicando o número de embalagens 

e o motivo por que não foi aceite.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir e realizar devoluções, bem como a sua 

posterior regularização.  

4. Dispensa de medicamentos e de outros produtos 

A dispensa de medicamentos consiste num ato profissional, realizado por um farmacêutico, 

no qual são cedidos medicamentos ao utente perante uma prescrição médica, por indicação 

farmacêutica ou em regime de ambulatório. O farmacêutico apresenta um papel essencial pois é 

responsável por promover o uso responsável do medicamento, alertando o utente sobre os seus efeitos 

adversos, contraindicações e interações medicamentosas e informando-o sobre regime posológico e 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

10 

 

precauções de utilização. Assim, o farmacêutico deve esclarecer todas as dúvidas ao utente e prestar 

o aconselhamento mais completo possível, a nível verbal e escrito, de modo a aumentar a qualidade, 

segurança e eficácia associado ao uso do medicamento [3], [7].  

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são dispensados exclusivamente em 

farmácia perante a apresentação de uma receita médica (RM). Dentro desta classe, os medicamentos 

podem ainda subdividir-se em medicamentos sujeitos a RM renovável (quando são destinados a 

determinadas doenças ou tratamento prolongados), medicamentos sujeitos a RM especial (tais como 

MEP, que contêm substâncias consideradas de precaução ou que podem conduzir ao abuso 

medicamentoso) ou medicamentos sujeitos a RM restrita (que se destinam ao uso exclusivo em 

regime de ambulatório ou contexto hospitalar) [8].  

4.1.1.  Receção da receita médica 

A RM deve incluir obrigatoriamente a DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, posologia e forma de apresentação. Desta forma, no ato de atendimento e dispensação o 

farmacêutico deve informar o utente sobre o seu direito de opção por um medicamento pertencente 

ao mesmo grupo homogéneo mas com um preço mais baixo. Por este motivo, as farmácias devem 

possuir no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem 

de entre os cinco mais baratos do mesmo grupo homogéneo. No entanto, a RM pode indicar o nome 

comercial, marca ou indicação do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) caso não 

exista por exemplo MG disponível ou caso o médico restrinja o direito de opção do utente pelas 

designadas “exceções” [3], [9]: 

 Exceção a) do art.6º: no caso de prescrição de um medicamento com margem terapêutica 

estreita, de acordo com a informação cedida pelo INFARMED; 

 Exceção b) do art.6º: no caso de ter surgido uma suspeita reportada ao INFARMED de 

alguma intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa 

mas com outra denominação comercial; 

 Exceção c) do art.6º: no caso de prescrição de um medicamento destinado a assegurar a 

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

As exceções a) e b) não permitem ao utente ter direito de opção. No entanto, na exceção c), 

o utente pode exercer esse direito caso pretenda um medicamento com preço inferior ao do 

medicamento prescrito [9].  

No que diz respeito ao tipo de RM, estas podem assumir três formas de apresentação: RM 

Manual, RM Materializada (eletrónica em papel) ou RM Desmaterializada (eletrónica sem papel). 

Atualmente, as receitas eletrónicas (com ou sem papel) correspondem à principal forma de 

prescrição, sendo que as RM manuais só são utilizadas em caso de falência do SI, prescrição ao 

domicílio, inadaptação do prescritor e outras situações até a um máximo de 40 receitas por mês (no 

caso do médico abdicar da prescrição eletrónica e se comprometer a não passar mais de 40 receitas 
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por mês). As RM manuais e materializadas podem conter até quatro medicamentos ou produtos de 

saúde diferentes, não podendo no entanto o número de embalagens receitadas ultrapassar o limite de 

duas por medicamento ou produto (à exceção dos medicamentos de dose unitária, cujo limite é 

quatro) nem o total de quatro embalagens. Nas RM desmaterializadas podem ser prescritos diferentes 

medicamentos ou produtos de saúde em linhas de prescrição diferentes, de modo que cada linha de 

prescrição seja referente a um produto ou medicamento até um máximo de duas embalagens cada. 

Tanto as receitas materializadas como as desmaterializadas podem conter até 3 vias (1ª, 2ª e 3ª vias), 

no caso de serem RM renováveis, podendo ter uma validade máxima de 6 meses. Caso contrário, 

tanto as receitas eletrónicas como as manuais têm um PV máximo de 30 dias após a prescrição [7], 

[10].  

Ao longo do meu período de estágio contactei com os diferentes tipos de RM. A maior parte 

das receitas com as quais tive contacto foram as materializadas e desmaterializadas. No entanto, 

surgiam-me diariamente várias receitas manuais, sobretudo devido a consultas ao domicílio ou 

falência informática, que despertavam da minha parte uma atenção redobrada de forma a garantir 

uma correta dispensação. 

4.1.2. Validação da receita médica 

Aquando da receção da RM, o farmacêutico tem de analisá-la cautelosamente de modo a 

garantir que não existem erros na prescrição. No caso das receitas materializadas, estas só são válidas 

caso apresentem o número identificativo da receita e o respetivo código de barras, identificação do 

médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e especialidade (caso a tenha), o local 

de prescrição e o respetivo código, o nome e número de utente, entidade financeira responsável e 

número de beneficiário, a DCI dos medicamentos prescritos, o número de embalagens, dimensão da 

embalagem, forma farmacêutica, dosagem, data de prescrição e data de validade da mesma e, quando 

aplicável, os despachos, as exceções e o regime especial de comparticipação, apresentado pelas letras 

“R” (aplicado aos utentes pensionistas), “O” (aplicado aos utentes com outro regime especial de 

comparticipação identificado por menção ao respetivo diploma legal, nomeadamente utentes com 

doenças crónicas) e “T” (aplicado a utentes abrangidos por taxas). No caso das receitas manuais, os 

critérios são semelhantes aos anteriormente referidos, embora com algumas diferenças: devem conter 

a vinheta identificativa do médico prescritor e o local de prescrição pode ser facultativo. Caso exista 

algum incumprimento ou a ausência de algum elemento, a receita não é aceite pela farmácia pois não 

pode ser validada. No caso das receitas manuais, estas não podem ser aceites se, para além dos fatores 

referidos, estiverem presentes rasuras, caligrafias diferentes ou prescrições com canetas de cor 

diferente ou a lápis [7].  

Durante o meu período de estágio pude detetar alguns problemas associados a prescrições 

médicas, nomeadamente receitas com PV expirado, ausência de vinheta do médico em receitas 

manuais, doses diferentes às habitualmente usadas pelo utente e erros de prescrição associados à 
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forma farmacêutica. Um destes erros encontra-se descrito num dos projetos por mim realizados, que 

consistiu numa intervenção farmacêutica numa utente polimedicada.  

4.1.3.  Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Após a validação da RM, é essencial que o farmacêutico faça uma interpretação e avaliação 

farmacêutica. Assim, o farmacêutico deve questionar o utente sobre a medicação prescrita, fazer uma 

avaliação farmacoterapêutica e intervir para resolver um problema relacionado com a medicação que 

possa ter sido detetado. Para além disso, no final do atendimento, o farmacêutico deve fornecer ao 

utente todas as informações de forma oral e escrita de modo a promover o uso racional do 

medicamento e a maior eficácia possível do tratamento [3], [7], [10]. Na FP, é prática comum aceder 

às fichas dos utentes presentes no SI para verificar qual a medicação normalmente dispensada ao 

utente e, deste modo, realizar um aconselhamento e acompanhamento farmacoterapêutico mais 

seguro. Assim, a primeira coisa que o farmacêutico faz no ato de atendimento é questionar o utente 

se tem ficha de utente e se a prescrição que apresenta contém ou não medicação habitual. Se a 

medicação for habitual, é possível através da ficha ver qual o laboratório ou marca que costuma levar, 

diminuindo a probabilidade de erro de dispensa associada a este fator. Caso seja a primeira vez que 

o utente vai levantar uma medicação, o farmacêutico informa o utente sobre o seu direito de opção, 

o preço e regime de comparticipação e questiona qual a sua preferência. A dispensa de RM 

eletrónicas veio trazer uma maior comodidade e segurança no atendimento uma vez que com a leitura 

ótica do código de barras ou do número da receita, do código de acesso, do código de direito de opção 

e do código dos produtos a dispensar há uma menor probabilidade de erro na dispensa. No caso das 

RM manuais, com a inserção manual dos medicamentos prescritos na receita e do sistema de 

comparticipação, a probabilidade de erro pode ser maior, sendo necessária uma atenção acrescida. 

Para além disso, no final do atendimento deve ser impresso no verso deste tipo de receita o 

documento de faturação que deve ser assinado pelo doente e carimbado, datado e assinado pelo 

farmacêutico.  

No ato de atendimento e dispensação de medicamentos tinha sempre o cuidado de questionar 

o utente se preferia MG ou de marca, se era ou não medicação habitual e para quem era, se se sentia 

bem com a terapêutica, se sabia como tomar e, no caso de RM que continham várias linhas de 

prescrição com várias embalagens, se queria levar tudo de uma vez ou não. Para além disso, acedia 

sempre que possível à ficha de utente para confirmar, por exemplo, o laboratório do medicamento 

que o utente aviava normalmente, já que a maioria dos utentes, fundamentalmente idosos, não 

sabiam dar essa informação. Sempre que era a primeira vez que o utente levantava um determinado 

medicamento, tinha o cuidado de explicar de forma oral e escrita como tomar e fornecia outras 

informações relevantes para o uso seguro do medicamento. Durante o meu período de estágio 

surgiam-me também diariamente utentes habituais da farmácia que necessitavam de uma medicação 

crónica mas que não possuíam no momento RM. Nestes casos, acedia sempre à ficha do utente para 

confirmar a medicação e efetuava uma venda suspensa desse medicamento, emitindo sempre uma 
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fatura simplificada (na qual escrevia sempre “Trazer receita” para permitir distinguir esta fatura 

de outras) e explicando ao utente que dispunha de 30 dias para regularizar a situação.  

4.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP são medicamentos usados para tratar problemas do foro mental, para diminuir 

incapacidades e prevenir recaídas, possuindo assim um risco aumentado de consumo abusivo e uma 

estreita margem de segurança. Por este motivo, todo o circuito deste tipo de medicamentos é bastante 

controlado, estando sujeitos a uma legislação especial e a um controlo rigoroso pelas autoridades 

competentes [11]. Até há bem pouco tempo a OCP Portugal enviava as guias de requisição de MEP 

em papel juntamente com a fatura, em duplicado. Assim, o farmacêutico tinha que carimbar, assinar 

e datar o duplicado, que era enviado mensalmente para o armazenista como comprovativo da receção, 

e o original ficava arquivado na farmácia durante pelo menos 3 anos. No entanto, recentemente todo 

este processo passou a decorrer eletronicamente, sendo necessário gravar no SI as guias de requisição 

de MEP e validar a receção dos mesmos no site do fornecedor. A Cooprofar, o segundo principal 

fornecedor da FP, já tem igualmente implementado este método eletrónico. No que diz respeito à 

dispensa de MEP, o processo é igualmente controlado de forma rigorosa. Para além de puderem 

apenas ser dispensados mediante uma RM, estes medicamentos têm de ser prescritos em receitas 

separadas de outros medicamentos e produtos de saúde caso a receita seja materializada ou manual. 

Durante a dispensa destes medicamentos, é necessário colocar o número da receita, os dados do 

médico que prescreveu (nome e número de cédula profissional), do utente (nome e morada) e do 

adquirente (nome, idade, morada e número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão e respetiva 

data de validade). No final da dispensa, os dados dos medicamentos dispensados são impressos e é 

emitido um documento de psicotrópico que é arquivado numa capa de psicotrópicos ou é anexado à 

cópia da receita caso esta seja manual. Os duplicados destes documentos devem ficar arquivados na 

farmácia durante um período mínimo de 3 anos. Posteriormente, são enviadas mensalmente para a 

ANF a cópia das receitas manuais e materializadas e o registo de saída dos MEP. Para além disso, é 

enviado anualmente para a ANF o mapa de balanço dos MEP [7].  

Ao longo do meu período de estágio tive oportunidade de acompanhar todos os 

procedimentos especiais associados aos MEP, bem como aviar inúmeras receitas dos mesmos.  

4.3. Sistemas de comparticipação de medicamentos, sistemas de preços de referência e 

subsistemas de saúde 

Com apresentação de RM, o utente paga apenas uma parte do PVP do MSRM que pretende 

levantar devido ao facto de o mesmo ser comparticipado. Os PVP máximos são fixados pela Direção 

Geral das Atividades Económicas (DGAE) e a regulação das comparticipações é da responsabilidade 

do INFARMED. O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo 

com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável. O sistema de preços de referência 

é efetuado de acordo com a média do PVP dos 5 medicamentos mais baratos e a sua revisão é feita 
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de 3 em 3 meses por parte do INFARMED. Assim, é da responsabilidade do farmacêutico informar 

o utente sobre os MG e sobre este sistema de preços de referência, que justifica as possíveis alterações 

no preço dos medicamentos e a modificação da lista dos 5 medicamentos mais baratos [12-14]. O 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) divide a comparticipação em Regime Geral e Regime Especial. O 

Regime Geral, por sua vez, é subdividido em quatro escalões: Escalão A (90% de comparticipação), 

Escalão B (69% de comparticipação), Escalão C (37% de comparticipação) e Escalão D (15% de 

comparticipação). No escalão A, o Estado suporta o custo do medicamento uma vez que são 

medicamentos essenciais para a sobrevivência que são prescritos para utentes com situações frágeis, 

nomeadamente doentes crónicos. No caso de pensionistas cujo rendimento anual total não seja 

superior a 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A e 

de 15% nos restantes escalões. O Regime Especial abrange determinadas doenças (tais como a 

psoríase, dor crónica e doença de Alzheimer) ou grupos especiais de utentes, fixado em respetivo 

despacho de comparticipação declarado pelo médico. Existem ainda certos produtos e dispositivos 

médicos que são 100% comparticipados pelo Estado, nomeadamente as agulhas, seringas e lancetas 

utilizadas no tratamento da Diabetes mellitus e os dispositivos médicos para doentes com 

incontinência ou retenção urinária e para doentes ostomizados [15], [16].  

Para além da comparticipação do SNS, existem ainda outros subsistemas de saúde públicos 

e privados, que contribuem para que o utente beneficie de uma comparticipação adicional. A ADSE 

é o principal subsistema de saúde público. O SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários), o SAVIDA (Medicina Apoiada SA, da EDP) e o CGD (Caixa Geral de 

Depósitos) são exemplos de subsistemas privados. No SI é possível ativar o plano de 

comparticipação, que está identificado por um código. Por exemplo, o 01 corresponde ao SNS e o J1 

ao SAMS. No caso de receitas manuais, para além de ser necessário ativar os planos de 

comparticipações, é necessário enviar uma fotocópia da receita validada e o respetivo documento de 

faturação para a entidade correspondente [17].  

Ao longo do meu período de estágio fui compreendendo como funcionam os sistemas de 

comparticipação, de preços de referência e os subsistemas de saúde e pude contactar com os 

mesmos. A maioria dos regimes de comparticipação pertenciam ao plano 01, mas também contactei 

com inúmeros subsistemas de saúde e regimes especiais, nomeadamente com o regime 41 (associado 

a Doenças Profissionais) e J1 (SAMS).  

4.4. Conferência de receituário e faturação 

Sempre que uma RM é dispensada, o SI atribui um número, lote e série a cada uma delas, 

sendo devidamente separadas tendo em conta o plano de comparticipação. Todos os lotes são 

compostos por 30 receitas que devem estar ordenadas numericamente da receita 1 à 30. Para além 

disso, os lotes devem estar igualmente ordenados. No caso das receitas manuais, esta organização 

deve ser feita manualmente ao longo de todo o mês e, ao mesmo tempo, deve fazer-se a conferência 

de cada uma delas, para confirmar que não houve erros de dispensa. No final do mês, deve emitir-se 
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o “Verbete de Identificação do Lote” para todos os lotes completos, uma fatura mensal de 

medicamentos e a “Relação de Resumos de Lote” para cada entidade comparticipante. 

Posteriormente, as RM comparticipadas pelo SNS são enviadas para a Administração Regional de 

Saúde (ARS) e as receitas de outros regimes de comparticipação são enviadas para a ANF, são 

tratadas pela entidade competente e a farmácia recebe o valor de comparticipação [18].  

Durante todo o meu período de estágio tive oportunidade de organizar as receitas nos 

respetivos lotes e organismos e na conferência das mesmas. Para além disso, tive oportunidade de 

assistir a dois fechos de mês e à emissão dos verbetes de identificação de lotes, Relação de resumos 

de lote e fatura final para cada entidade comparticipante.  

4.5. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos não comparticipados e sujeitos a um regime de preço livre. 

Para além disso, estes medicamentos são destinados ao tratamento de problemas de saúde ligeiros ou 

pouco graves que estão inseridos na lista de casos passíveis de automedicação, devendo por isso ser 

devidamente aconselhados e sujeitos igualmente a critérios rigorosos de qualidade, segurança e 

eficácia. De um modo geral, os MNSRM são vantajosos não só para o indivíduo, que pode tratar o 

seu problema de saúde menor de forma mais rápida, barata e sem recurso a consulta médica, mas 

também para o SNS e sociedade em geral, pois evitam a afluência de indivíduos com problemas de 

saúde menores às urgências hospitalares e aos centros de saúde e libertam recursos do SNS para 

doenças mais graves. Estes medicamentos podem ser adquiridos em farmácias ou locais de venda 

devidamente autorizados para a sua comercialização. No entanto, dentro dos MNSRM, existem 

certos medicamentos que são de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) por necessitarem de 

uma avaliação e aconselhamento farmacêutico [19].  

4.5.1.  Indicação Terapêutica 

O farmacêutico assume um papel essencial no aconselhamento de MNSRM uma vez que 

muitas vezes estes são passíveis a automedicação de forma inconsciente por parte dos consumidores, 

resultando por vezes em efeitos adversos desnecessários. Assim, sempre que um utente apresenta 

sintomas ou queixas relativas a um problema de saúde menor, o farmacêutico deve questioná-lo sobre 

a intensidade e duração desses sintomas, avaliar o seu problema de saúde e perguntar se já fez algo 

para o tentar tratar. Para além disso, deve igualmente questionar o utente quanto à existência de 

intolerâncias, alergias ou outros problemas de saúde e quanto à medicação utilizada para o seu 

tratamento. Tendo em conta todas estas informações, o farmacêutico deve escolher qual o MNSRM 

mais adequado para a situação do utente, bem como a respetiva dosagem e forma farmacêutica, ou 

qual a medida não farmacológica mais adequada, de acordo com os protocolos de indicação e guias 

farmacoterapêuticos. No final do atendimento, o farmacêutico deve informar o utente relativamente 

ao modo de administração, frequência e duração do tratamento e deve alertá-lo que caso os sintomas 

persistam por mais de cinco dias, deve dirigir-se novamente à farmácia ou consultar o seu médico 

[3], [19].  
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No decorrer do meu estágio curricular, o aconselhamento de MNRSM tornou-se uma prática 

diária. Tendo em conta que o meu período de estágio coincidiu com a época de inverno, os principais 

tipos de produtos aconselhados estavam relacionados com gripe, constipação, dores de garganta, 

tosse seca ou produtiva. 

4.5.2. Automedicação 

Tal como referido, a automedicação constitui um dos principais problemas relacionados com 

a venda de MNSRM, devido ao excesso de informação e publicidade que, muitas vezes, 

sobrevalorizam os benefícios e relativizam os riscos e os potenciais efeitos adversos. Assim, na venda 

de MNSRM, o farmacêutico deve alertar o utente sobre os perigos associados ao uso irracional destes 

produtos, de forma a consciencializá-lo para o uso responsável do medicamento.  

Assim como o aconselhamento de MNSRM se tornou uma prática diária no meu estágio, 

também a automedicação se revelou uma prática regular em muitos dos utentes que atendi. Sempre 

que me surgiam estes casos, tentava avaliar se os medicamentos utilizados nesse contexto eram 

seguros e consciencializava os utentes sobre os perigos associados à automedicação.  

4.6. Dispensa de outros produtos de saúde 

4.6.1.  Produtos dermocosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos consistem em qualquer substância ou mistura de substâncias que se 

destinam a ser colocadas em contacto com as partes externas do corpo humano, nomeadamente 

unhas, lábios, pele, órgãos genitais externos, sistema piloso e sistema capilar, dentes e mucosas 

bucais, tendo como finalidade, exclusiva ou principal, limpá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-

los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais [20]. Embora estes produtos não sejam 

considerados medicamentos muitas vezes são indicados pelos dermatologistas com uma finalidade 

terapêutica ou estética.  

Na FP encontram-se disponíveis diversas marcas comerciais com uma grande variedade de 

produtos, nomeadamente produtos adequados aos diferentes tipos de pele e destinados a diferentes 

afeções cutâneas (tais como atopia, rosácea, psoríase, acne, despigmentação e antirrugas), bem como 

produtos para uso capilar (para a caspa, alopecia e dermatite seborreica) e produtos para higiene oral, 

íntima e corporal. As principais marcas de dermocosmética e de higiene corporal vendidas na FP são 

a Bioderma®, La Roche-Posay®, Vichy®, Uriage®, Avène®, Caudalie®, Dvine®, Neutrogena® e 

Papillon®, as de produtos para uso capilar são a Papillon®, Vichy® e Klorane®, as de higiene oral 

são a Elgydium®, Corega®, Curaprox® e Bexident® e, por fim, as de higiene íntima são a 

Lactacyd®, Saforelle®, Saugella® e Uriage®.  

Durante o meu período de estágio pude realizar vários aconselhamentos nesta área, 

nomeadamente de produtos antienvelhecimento e antimanchas, produtos para o tratamento da acne, 

da atopia e da rosácea, bem como inúmeros produtos de higiene intima e de higiene oral.  
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4.6.2. Suplementos alimentares 

 Os suplementos alimentares são géneros alimentícios concentrados em determinados 

nutrientes ou outras substâncias com efeitos nutricionais ou fisiológicos, sendo utilizados para 

completar um regime alimentar normal. Ao contrário do que acontece com os medicamentos, o titular 

AIM dos suplementos alimentares não é o INFARMED, mas sim a Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) [21]. O seu consumo tem crescido imenso nos últimos anos devido ao excesso 

de publicidade a que são sujeitos. Desta forma, tal como acontece com os MNSRM, também aqui o 

farmacêutico assume um papel essencial no aconselhamento farmacêutico e na promoção do uso 

responsável deste tipo de produtos. Na FP existe uma panóplia de suplementos alimentares 

disponíveis, sendo que os mais procurados são os produtos de emagrecimento, multivitamínicos, 

estimulantes e tónicos cerebrais, bem como suplementos para ossos e articulações e suplementos que 

auxiliem na indução e manutenção do sono.  

Ao longo do meu período de estágio, esta foi a área em que mais intervim e na qual me sentia 

mais confiante devido ao facto de ser um ramo que sempre me despertou muito interesse por ter 

integrado o laboratório de Bromatologia durante o meu percurso académico. Destaco apenas o caso 

de um utente que se queria automedicar com Triticum® 100 mg (Angelini Farmacêutica, Lda.) 

devido ao facto de ter imensas dificuldades em adormecer e manter o sono ao longo da noite e de 

um colega de trabalho lhe ter dito que esse medicamento “era o melhor para dormir” (sic). Após 

ter questionado o utente sobre uma possível terapêutica instituída para esse problema, o mesmo 

referiu que ainda não tinha feito nada, mas não queria ir ao médico pois tinha receio que lhe 

receitasse uma benzodiazepina e ficasse dependente da mesma. Deste modo, alertei o utente sobre 

os riscos associados à toma de um MSRM sem aconselhamento médico, expliquei que o facto de o 

medicamento ser adequado para o colega não significava que fosse adequado para ele e que não 

lho poderia vender sem RM. Para além disso, tendo em conta que ainda não tinha feito qualquer 

medicação para o tratamento do transtorno do sono, aconselhei-o a tomar 2 cápsulas de Stilnoite®*, 

diariamente cerca de 30 minutos antes de se deitar, durante pelo menos duas a quatro semanas e 

caso após esse período não sentisse melhoras, aconselhei-o a consultar um médico.  

4.6.3. Produtos de puericultura 

A puericultura é uma área com especial destaque na FP pois existem muitas utentes grávidas 

ou recém-mamãs, não só devido à elevada oferta de produtos, mas também devido ao facto de 

promover mensalmente consultas de Ecografia Emocional 4D com um aparelho altamente 

sofisticado. De um modo geral, a FP apresenta produtos de alimentação infantil de marcas como a 

Nutribén®, Aptamil® e Nestlé®, produtos relacionados com a higiene e cuidados do bebé e com a 

amamentação das marcas Mustela®, Uriage®, Bioderma®, Aveeno®, Klorane®, Bambo® e 

Libero®, chupetas, biberões, equipamentos, brinquedos e acessórios da Chicco®, Suavinex® e 

Saro® e cuidados de mamã e pré-mamã da Mustela®, Elancyl®, Medela® e Chicco®.  

* Extrato de Passiflora, melatonina e extrato de Papoila da Califórnia e Melissa. 
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Ao longo do meu período de estágio pude aconselhar vários produtos de puericultura. Na 

época natalícia a procura destes produtos para oferta foi particularmente elevada, principalmente 

de brinquedos, chupetas, acessórios e malas de maternidade.  

4.6.4.  Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo usado isoladamente ou em combinação cuja principal finalidade 

pretendida no corpo humano não seja alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, sendo utilizados especificamente para fins de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

uma doença humana [22]. Na FP existe uma grande diversidade de dispositivos médicos, 

nomeadamente produtos de ortopedia (tais como meias de descanso e de compressão, calçado 

ortopédico, canadianas, bengalas e pulsos, joelhos e pés elásticos), dispositivos para ostomia, 

materiais de penso e sutura, fraldas e pensos para incontinência urinária, preservativos, testes de 

gravidez, seringas e frascos de colheita de amostras e tiras para controlo da glicemia em utentes 

diabéticos. 

Durante o meu período de estágio os dispositivos médicos com os quais tive maior contacto 

foram os materiais de penso e sutura, tiras para controlo da diabetes, sacos de ostomia, testes de 

gravidez e meias de descanso e pés elásticos. Em todos eles tinha o cuidado de questionar o utente 

se sabia como utilizar o dispositivo médico e explicar sempre que necessário a forma de utilização.  

4.6.5. Outros produtos de saúde  

Para além dos produtos de saúde referidos, existem outros que embora existam na FP, não 

são tão procurados quanto os outros, nomeadamente produtos fitoterapêuticos, produtos para 

alimentação especial e produtos homeopáticos.  

Dos produtos referidos, ao longo do meu estágio aconselhei várias vezes tisanas, por 

exemplo, para a prevenção de constipações e infeções do trato urinário e produtos para alimentação 

especial para utentes idosos acamados, com cancro e problemas de deglutição.  

4.7. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário corresponde a qualquer substância ou associação de 

substâncias que apresentam propriedades curativas ou preventivas de doenças ou sintomas em 

animais ou que possa ser administrada em animais de modo a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas [23]. 

Na FP, embora os medicamentos e produtos de uso veterinário não estejam expostos na zona 

de atendimento, são bastante procurados devido ao facto de haver muitos utentes habituais 

provenientes de pequenas aldeias onde a agropecuária é ainda muito comum, bem como utentes com 

animais de estimação. Assim, os produtos mais requisitados foram sobretudo antibióticos 

(particularmente terramicina), produtos anticoncecionais orais para cães e gatos e desparasitantes 

de uso interno e externo.  
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4.8. Medicamentos e produtos manipulados  

Um medicamento manipulado corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [24]. A FP não prepara 

manipulados devido à baixa procura dos mesmos. No entanto, quando surge uma requisição, a FP 

encomenda o produto à Farmácia Guarani, no Porto, por via telefónica ou e-mail.  

Um dos produtos manipulados mais procurados na FP corresponde a um manipulado 

dermocosmético que é usado como despigmentante. Para além deste, poucos mais produtos foram 

requisitados à FP durante o meu período de estágio.   

5. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia  

A FP disponibiliza vários serviços de saúde e bem-estar, nomeadamente consultas de nutrição, 

podologia e cessação tabágica, Ecografia 4D, administração de injetáveis e vacinas não incluídas no 

PNV, determinação do peso, altura e IMC, medição da glicemia capilar, tensão arterial, colesterol 

total e triglicerídeos, depilação a laser, recolha de medicamentos através do VALORMED, programa 

de troca de seringas, entre outros.    

5.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos é rápida e permite aos utentes 

controlar as suas patologias e monitorizar a terapêutica. Para além disso, permite igualmente 

identificar possíveis indivíduos em risco e não diagnosticados. Assim, a prestação destes serviços 

permite igualmente ao farmacêutico ter uma intervenção mais ativa, acompanhar os utentes e 

promover estilos de vida saudáveis e a adesão à terapêutica.  

Durante o meu período de estágio realizei diariamente medições da tensão arterial. Para 

além disso, embora não tão frequentemente, determinei diversos parâmetros bioquímicos, 

fundamentalmente a glicemia usando o método capilar. Sempre que realizava estas tarefas, tinha o 

cuidado de questionar os utentes se faziam estas determinações com frequência, se tinham a sua 

doença devidamente controlada e tentava promover a adesão a um estilo de vida saudável.  

5.2. Recolha de medicamentos através do VALORMED 

A VALORMED é uma associação sem fins lucrativos que é responsável pela gestão de 

resíduos, embalagens vazias e medicamentos fora do PV, garantindo assim o tratamento correto 

destes resíduos em estações de tratamento adequadas. A FP possui contentores de recolha, promove 

a gestão adequada destes resíduos, embalagens e medicamentos junto dos utentes e receciona os 

mesmos e coloca-os no contentor. Quando os contentores estão cheios são selados e recolhidos pelos 

distribuidores, sendo encaminhados para estações de tratamento adequadas [25].  

Durante o meu período de estágio verifiquei uma grande sensibilização e adesão por parte 

dos utentes em relação a este serviço de recolha.  

5.3. Programa de troca de seringas 

O Programa de Troca de Seringas (PTS) foi fundado em 1993 pela Professora Maria Odette 

Ferreira com o principal objetivo de prevenir infeções provocadas pelo vírus da imunodeficiência 
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humana (VIH) e pelos vírus das Hepatite B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica, nas Pessoas 

que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI) [26]. Este programa tem sido reconhecido 

internacionalmente devido ao seu impacto positivo em termos de saúde pública. De facto, na última 

década verificou-se uma redução de 90% no número de casos de infeção por VIH em utilizadores de 

drogas e, segundo o Presidente da ANF, desde a implementação do PTS foram já distribuídas mais 

de 57 milhões de seringas e cerca de 30 milhões de preservativos através dos kits distribuídos no 

PTS, demonstrando assim a eficácia deste programa e a importância da sua implementação junto da 

comunidade, nomeadamente nas farmácias comunitárias [27]. Cada kit é composto por 2 seringas, 2 

toalhetes, 2 ampolas de água bidestilada, 2 carteiras com ácido cítrico, 2 filtros, 2 recipientes e 1 

preservativo [28]. A FP participa no PTS e é a única farmácia na cidade que o integra sendo, por esta 

razão, detentora de um serviço público que a diferencia das restantes.  

Ao longo do meu período de estágio entreguei vários kits do PTS a PUDI. Por cada duas 

seringas que o utente trazia, oferecia um kit e tinha o cuidado de reforçar a importância de utilizar 

todos os componentes do kit e de não partilhar seringas, agulhas ou qualquer outro material 

injetável. No entanto, surgiram-me alguns utentes que não traziam seringas para trocar e, nestes 

casos, entregava no máximo dois kits e tentava educá-los para a importância do princípio “troca 

por troca” estabelecido pelo PTS. No final do atendimento tinha sempre o cuidado de registar no SI 

a saída dos kits para que nunca faltasse stock dos mesmos na farmácia.  

6. Formação complementar  

Tendo em conta a constante evolução da ciência e o contínuo aparecimento de novos produtos e 

novas terapêuticas, o farmacêutico tem o dever de se manter atualizado de forma a acompanhar esta 

evolução e promover o melhor aconselhamento e serviço de saúde possível. No meu período de 

estágio assisti fundamentalmente a formações internas que me permitiram adquirir conhecimentos 

sobre os produtos disponíveis na FP, nomeadamente dos produtos das marcas Absorvit®, 

Advancis®, Valdispert®, Curaprox®, Bioderma® e Ilvico-N®. Para além disso, assisti a uma 

formação intitulada “Futuro da Saúde Respiratória em Portugal: o papel da Farmácia!”, promovida 

pela GSK Consumer Healthcare, no dia 29 de janeiro de 2019 (das 20 às 23h), na sede da ANF no 

Porto e a uma formação da Uriage® no dia 26 de fevereiro de 2019 (das 9h30 às 13h30), no Hotel 

Mercure em Vila Nova de Gaia.  

Parte II - Apresentação dos projetos desenvolvidos em Farmácia Comunitária 

Projeto I – Impacto do exercício físico na redução do risco da Diabetes mellitus 

1. Enquadramento teórico 

1.1. Fisiopatologia da Diabetes  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Diabetes mellitus (DM), 

considerada por esta entidade como a pandemia do século XXI (devido ao contínuo aumento da sua 

prevalência e da morbilidade e mortalidade associadas), corresponde a “um grupo de doenças 
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metabólicas, de etiologias múltiplas, caracterizado por uma hiperglicemia crónica com alteração do 

metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultante de defeitos na secreção de 

insulina, na sua ação ou em ambos” [29]. A insulina, hormona sintetizada pelas células β das ilhotas 

de Langerhans do pâncreas, é a principal hormona responsável pela homeostasia da glicose. Assim, 

quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou a produz em quantidades muito mais baixas, ou 

quando o organismo não responde apropriadamente aos estímulos desta hormona, há uma alteração 

dos níveis homeostáticos da glicose, resultando na hiperglicemia crónica característica da DM. 

Existem fundamentalmente dois tipos de DM: Diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) e Diabetes mellitus 

do tipo 2 (DM2) [30]. A DM1 tem origem autoimune, havendo uma destruição quase total das células 

β pancreáticas, o que resulta consequentemente numa incapacidade do pâncreas produzir insulina. 

Este tipo de DM é mais frequente em crianças e adolescentes, embora possa desenvolver-se em 

qualquer idade [30], [31]. A DM2 é o tipo de DM mais prevalente, correspondendo a cerca de 90% 

dos casos. A DM2 ocorre maioritariamente devido a uma incapacidade do organismo responder à 

insulina, verificando-se normalmente hiperinsulinemia e insulino-resistência. No entanto, pode 

também verificar-se casos de DM2 onde existe uma hipoinsulinemia devido à exaustão das células 

β pancreáticas após hiperinsulinismo e insulino-resistência. A DM2 está muito associada ao estilo de 

vida, nomeadamente obesidade, alimentação hipercalórica e sedentarismo, mas também a uma 

predisposição genética [30], [31]. 

1.1.1.  Sinais e sintomas  

Os sinais e sintomas da DM podem manifestar-se de forma mais ou menos pronunciada ou 

podem até estar ausentes e são causados pelos níveis elevados de açúcar no sangue. Os principais 

sintomas incluem poliúria, polidipsia, xerostomia, polifagia, perda de peso, cansaço, prurido intenso, 

cetoacidose e visão turva. Estes sintomas são mais pronunciados na DM1, dada a incapacidade súbita 

do pâncreas produzir insulina. Na DM2, os sintomas surgem de forma mais lenta, muitas vezes 

durante anos, e só são diagnosticados quando a glicemia está já muito elevada, podendo por isso 

existir já complicações associadas na data de diagnóstico [32], [33].  

1.1.2. Fatores de risco  

Na DM1 os fatores de risco que conduzem ao processo autoimune característico da doença 

são ainda pouco conhecidos. No entanto, pensa-se que possam ser fatores ambientais que interagem 

de forma complexa com certos genes [34]. Por outro lado, a DM2 possui inúmeros fatores de risco, 

podendo estes ser modificáveis ou não modificáveis. Dentro dos fatores de risco modificáveis 

destacam-se o excesso de peso, obesidade (fundamentalmente obesidade visceral), sedentarismo, 

dieta hipercalórica e desadequada, hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, tabagismo e consumo 

de certos fármacos. Através da modificação dos hábitos de vida associados a estes fatores de risco 

podemos prevenir o aparecimento da DM2 ou prevenir e atenuar as suas complicações no caso de a 

doença estar já instalada. Dentro dos fatores de risco não modificáveis estão incluídos fatores como 

a história familiar de diabetes (em primeiro grau), a idade (superior a 45 anos nos europeus ou a 35 
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anos em indivíduos doutra região do mundo), diabetes gestacional prévia e anomalia de glicemia em 

jejum ou tolerância diminuída à glicose prévias [34].   

1.1.3.  Complicações 

Quando a diabetes não é bem controlada podem surgir complicações agudas e crónicas. As 

complicações agudas são graves e podem comprometer a vida, sendo necessária muitas vezes uma 

intervenção médica imediata. Neste tipo de complicações insere-se a hipoglicemia, a cetoacidose 

diabética e a síndrome hiperosmolar não cetónico [34]. As complicações crónicas podem ser 

microvasculares ou macrovasculares e podem surgir a longo prazo, de forma mais lenta e silenciosa, 

devido a lesões de órgãos-alvo, nomeadamente dos olhos, rins, pés, nervos e sistema vascular. Nas 

complicações microvasculares incluem-se a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e a 

neuropatia diabética. Nas complicações macrovasculares incluem-se o Enfarte Agudo do Miocárdio 

(EAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a doença arterial periférica. O pé diabético resulta da 

conjugação de complicações neuropáticas, micro e macrovasculares e é uma das complicações mais 

frequentes na DM, sendo responsável pela maioria das amputações em Portugal [34], [35]. Assim, é 

essencial que o doente diabético realize um controlo rigoroso da glicemia, da tensão arterial e dos 

lípidos, mas também dos órgãos mais suscetíveis a lesões, nomeadamente dos pés, olhos, rins e 

coração, de modo a evitar as complicações referidas [34].  

1.2. Diagnóstico 

O diagnóstico da DM é realizado segundo a Norma da DGS número 002/2011 de 14/11/2011, 

através da determinação de um dos seguintes parâmetros: glicemia de jejum, glicemia ocasional (caso 

exista sintomatologia clássica da DM), prova de tolerância à glicose oral (PTGO) ou hemoglobina 

glicada A1c (HbA1C) (Anexo VIII). Normalmente não se deve usar mais do que um parâmetro no 

diagnóstico da DM. No entanto, caso ocorra uma avaliação simultânea de glicemia em jejum e de 

HbA1c com valores de diagnóstico, o mesmo fica confirmado. Caso contrário, nas pessoas 

assintomáticas, o diagnóstico da diabetes não deve ser realizado apenas com base num único valor 

anormal de glicemia em jejum ou de HbA1c, devendo ser por isso confirmado com uma segunda 

análise, após uma a duas semanas [36].  

Para além do diagnóstico da DM, é também importante identificar indivíduos com 

hiperglicemia intermédia uma vez que estes apresentam um risco elevado de desenvolver a doença. 

Segundo a Norma da DGS número 002/2011 de 14/11/2011, o diagnóstico da hiperglicemia 

intermédia faz-se com base nos parâmetros de anomalia glicemia de jejum (AGJ) e de tolerância 

diminuída à glicose (TDG) (Anexo IX) [36].  

1.3. Tratamento 

O tratamento de doenças endócrinas e metabólicas como a DM é complexo e envolve 

medidas farmacológicas e não farmacológicas. Embora a DM não tenha cura, é possível controlá-la 

caso o doente conheça bem a sua doença e cumpra as medidas referidas em conjunto.  
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1.3.1.  Medidas não farmacológicas  

O aparecimento da DM1 não pode ser prevenido. No entanto, após instalação da doença, as 

medidas não farmacológicas são essenciais no tratamento e na prevenção de complicações que 

podem mesmo resultar numa morte prematura. Por outro lado, na DM2, as medidas não 

farmacológicas são essenciais quer na prevenção da doença quer no tratamento e prevenção de 

complicações. Estas medidas não farmacológicas incluem, para além do conhecimento da doença e 

de uma monitorização constante, uma alimentação adequada, exercício físico regular e cessação 

tabágica [34]. De facto, foi já demonstrado em vários estudos que a perda de peso através da redução 

de ingestão de gorduras e do aumento da atividade física pode reduzir o risco de DM2 em cerca de 

55% a 90%, demonstrando assim a importância das medidas não farmacológicas na prevenção da 

doença, principalmente em indivíduos com um risco elevado [37].  

Tal como já referido anteriormente, é essencial que o doente diabético tenha um bom 

controlo não só da glicemia, mas também do seu peso, da tensão arterial, do colesterol e dos 

triglicerídeos. Assim, é muito importante que o doente reduza a ingestão de sal, gorduras saturadas 

e bebidas alcoólicas e aumente a ingestão de água, fibras, gorduras monoinsaturadas e ómega-3 (ω-

3). As fibras são muito importantes pois para além de aumentarem a saciedade e melhorarem a 

motilidade intestinal, ajudam a reduzir os níveis de glicemia pós-prandial e do colesterol. O pão de 

mistura ou centeio, a aveia, as ervilhas, o grão, a fruta e os legumes são alimentos ricos em fibras e 

que devem constar na dieta de um doente diabético nas porções adequadas. Para auxiliar os 

indivíduos com a doença e os seus familiares, foi desenvolvida uma roda dos alimentos para pessoas 

diabéticas (Anexo X), bem como listas de alimentos organizadas para diferentes quantidades de 

hidratos de carbono equivalentes, permitindo assim que estes indivíduos tenham uma alimentação 

segura e equilibrada. No entanto, para além das porções corretas dos nutrientes, é igualmente 

importante fracionar as refeições durante o dia (mínimo 5-6 refeições) e em horários regulares, mais 

ou menos de 4 em 4 horas, para evitar picos de hipo ou hiperglicemia [37].  

1.3.1.1. O exercício físico como medida não farmacológica essencial 

Para além de uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercício físico tem-se 

revelado cada vez mais um pilar fundamental na prevenção e tratamento da diabetes. De um modo 

geral, alguns dos efeitos benéficos do exercício físico incluem o aumento da sensibilidade à insulina, 

um melhor controlo glicémico, um melhor perfil lipídico (devido à redução do LDL-c e aumento do 

HDL-c), a redução da tensão arterial e a perda de peso. De facto, um estudo revelou que indivíduos 

diabéticos que realizaram exercício físico durante pelo menos 8 semanas apresentaram uma 

diminuição significativa dos níveis de hemoglobina glicada, melhoraram a sensibilidade à insulina e 

reduziram os níveis de triglicéridos séricos. O aumento da sensibilidade à insulina ocorre porque o 

exercício físico estimula o pâncreas a produzir esta hormona. Consequentemente, uma vez que 

durante o exercício físico os músculos precisam de energia, o aumento da concentração da insulina 
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faz com que se aumente a utilização da glicose pelos músculos, reduzindo assim os níveis de glicose 

no sangue (Figura 1) [38], [39].  

 

Figura 1 – Benefícios do exercício físico no aumento da sensibilidade à insulina [39]. 

Segundo a OMS, as recomendações de atividade física para reduzir o risco de DM2 variam 

consoante a faixa etária, podendo variar em termos de duração, tipo de exercício e intensidade do 

mesmo (Anexo XI) [34]. De acordo com a American Diabetes Association (ADA), as pessoas com 

diabetes devem realizar pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbia de 

intensidade moderada a intensa (repartidos em diferentes dias) e, se possível, devem também realizar 

treinos de força e resistência (tais como levantamento de pesos, flexões, abdominais e sprint) duas 

vezes por semana. Contudo, cada indivíduo deve ser capaz de reconhecer as suas limitações, devendo 

sempre controlar os níveis de glicemia antes, durante e após a atividade física e ser orientado pelo 

médico de forma a estipular objetivos realistas. Se um doente sedentário quer iniciar a prática regular 

de exercício físico, deve começar por exercícios aeróbios de intensidade leve (tais como caminhadas 

ou passeios de bicicleta), aumentando progressivamente ao longo dos treinos a intensidade e 

exigência dos mesmos [39], [40]. Os diabéticos tipo 1 requerem cuidados ainda mais redobrados 

devido à incapacidade do seu organismo produzir insulina, da qual resulta um risco acrescido de 

hipoglicemia. De facto, alguns estudos demonstraram que o exercício físico em diabéticos tipo 1 

pode levar a uma destabilização do controlo glicémico devido à grande variabilidade dos níveis de 

glicemia durante e após o exercício físico. No entanto, se se conjugar o exercício físico com uma 

dose adequada de insulina e a ingestão adequada de hidratos de carbono, devidamente instituídas e 

acompanhadas por um médico, é possível que estes doentes consigam obter um bom controlo 

glicémico e realizem quase todas as atividades físicas de forma segura. Uma estratégia para a 

prevenção de hipoglicemia durante o exercício físico consiste em ingerir um snack de hidratos de 

carbono antes de iniciar a atividade física e ter sempre um snack de reserva para durante ou após a 

atividade física. No entanto, no caso de diabéticos que possuam uma bomba perfusora de insulina 
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esta estratégia é desnecessária. Neste caso, os doentes devem simplesmente reduzir a taxa de insulina 

basal durante a atividade física [41], [42].  

1.3.2. Medidas farmacológicas 

Para o tratamento farmacológico da pessoa diabética pode ser necessário insulinoterapia, 

antidiabéticos orais, ou ambos. No caso de um diabético tipo 1 a insulinoterapia é sempre necessária, 

sendo normalmente realizados esquemas terapêuticos de administração de diferentes tipos insulinas, 

adaptados ao estilo de vida e às necessidades de cada doente [43]. Por outro lado, os diabéticos tipo 

2 numa fase inicial normalmente requerem apenas antidiabéticos orais, como a metformina 

(biguanida), que é considerada o fármaco de primeira escolha, salvo esteja contraindicada. No 

entanto, pode ser necessário terapêutica isolada ou combinada de outras classes de fármacos 

(glitazonas, sulfonilureias, metiglinidas, inibidores do DPP-IV, análogos do GLP-1 ou inibidores das 

alfa-glucosidases) consoante o mecanismo de ação pretendido para cada doente, e muitas vezes, a 

longo prazo, é igualmente necessária insulinoterapia devido à diminuição da capacidade do 

organismo produzir a hormona [43], [44].  

2. Intervenção 

A ideia de abordar este tema surgiu logo no início do meu estágio curricular devido à 

celebração do Dia Mundial da Diabetes, a 14 de novembro. No ano anterior, a Farmácia Positiva 

tinha já realizado um rastreio da Diabetes no ginásio BodyStation, em Marco de Canaveses. No 

entanto, tendo em conta a prevalência da doença em Portugal, achei que seria interessante, para além 

da realização do rastreio, a avaliação da prevalência dos fatores risco da doença nos clientes do 

ginásio e uma intervenção mais educativa para os mesmos através da realização de panfletos 

informativos relacionados com a temática. Assim, utilizei o questionário de avaliação de risco da 

DM2 (Anexo XII) realizado pelo Programa Nacional para a Diabetes (PND) da DGS e pelos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) [45] como forma de avaliar o risco de os 

clientes do ginásio desenvolverem a doença num prazo de 10 anos. O questionário era composto por 

8 questões de resposta simples e direta, sendo que para cada questão eram atribuídas diferentes 

pontuações, que eram somadas no final para avaliação do risco total. De modo a agilizar o tempo da 

melhor forma, pedi aos participantes o nome e o contacto telefónico a fim de divulgar mais tarde o 

resultado do questionário. Para além do questionário, foi feita a avaliação do nível de glicemia, a 

determinação do IMC e a medição do perímetro abdominal a todos os participantes. Também elaborei 

um panfleto alusivo ao Dia Mundial da Diabetes, onde fiz uma breve descrição da doença e onde 

abordei a importância da alimentação e do exercício físico na sua prevenção e tratamento (Anexo 

XIII). O rastreio foi promovido nas redes sociais, nomeadamente nas páginas de Facebook e 

Instagram da FP e do ginásio BodyStation (Anexo XIV) e realizou-se no dia 14 de novembro das 

9h30 às 11h00 e das 17h00 às 20h30, uma vez que estas eram as horas de maior afluência de clientes 

do ginásio (Anexo XV). Para a medição da glicemia capilar, utilizei o aparelho Element®Neo.  
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2.1. Resultados e discussão do rastreio da Diabetes mellitus tipo 2 

O rastreio foi realizado a um total de 41 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e os 

75 anos. Todos os indivíduos participantes no rastreio responderam ao questionário. Os resultados 

obtidos no rastreio foram analisados através do programa Microsoft Excel® 2013.  

Todos os participantes apresentaram valores de glicemia normais (70-140 mg/dl) (Anexo 

XVI). Houve, no entanto, uma participante com um valor de glicemia capilar muito próximo da 

hipoglicemia (71 mg/dl), a quem aconselhei a comer um snack de hidratos de carbono antes de iniciar 

o seu treino.  

Dos 41 participantes, 61% eram do sexo feminino e 39% do sexo masculino (Anexo XVII). 

Relativamente à distribuição de idades, a maioria (76%) tinham menos de 45 anos e apenas uma 

pessoa (2%) tinha mais de 64 anos (Anexo XVIII). Estes dados revelam não só a maior preocupação 

das mulheres com a sua saúde e imagem mas também a crescente preocupação e consciencialização 

das faixas etárias mais jovens para a importância de um estilo de vida saudável através da prática de 

exercício físico.  

No que diz respeito ao Índice de Massa Corporal (IMC), foi observado que a maioria (68%) 

possuía um peso normal (IMC inferior a 25 kg/m2), 29% possuía excesso de peso (IMC entre 25-29 

kg/m2) e que apenas uma pessoa (3%) era obesa (IMC superior a 30 kg/m2) (Anexo XIX). Todos os 

indivíduos do sexo masculino apresentaram perímetro de cintura ideal (inferior a 94 cm), enquanto 

que no sexo feminino apenas 36% apresentaram valores inferiores ao ideal (inferior a 80 cm). Para 

além disso, 48% das mulheres apresentou um perímetro de cintura entre 80 e 88 cm e 16% apresentou 

um perímetro de cintura superior a 88 cm (Anexo XX). Estes resultados podem ser considerados 

bons no que se refere à elevada percentagem de indivíduos com peso normal, mostrando que a prática 

de exercício físico promove a perda de peso e o controlo do peso. No entanto, este estudo foi efetuado 

numa população usuária de um ginásio e, consequentemente, praticante de exercício físico, pelo que 

os resultados não traduzem a realidade dos habitantes de uma dada zona geográfica. Contudo, mesmo 

entre praticantes de exercício físico, ainda se encontraram valores elevados de excesso de peso (29 

% dos inquiridos). Para além disso, o facto de a maioria das mulheres apresentar um perímetro de 

cintura superior a 80 cm mostra, segundo valores padronizados pela OMS, que estas apresentam um 

risco aumentado (entre 80 e 88 cm) ou muito aumentado (superior a 88 cm) de complicações 

metabólicas [46].   

No que concerne ao estilo de vida dos participantes os resultados são bastante satisfatórios: 

93% dos indivíduos afirmaram praticar exercício físico diariamente durante pelo menos 30 minutos 

(Anexo XXI) e igualmente 93% afirmaram comer diariamente fruta e vegetais (Anexo XXII). 

Embora a percentagem de indivíduos que pratica diariamente exercício físico seja a mesma de 

indivíduos que ingerem fruta e vegetais diariamente, os indivíduos que admitiram não praticar 

atividade física diariamente não coincidem com os indivíduos que admitiram não ingerir fruta e 

vegetais diariamente, o que é um aspeto positivo uma vez que isto significa que 100% dos indivíduos 
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tem pelo menos uma medida não farmacológica preventiva da DM2 implementada no seu estilo de 

vida.  

 No que diz respeito à existência de problemas de saúde que se consideram fatores de risco 

para a DM2, apenas 5% dos participantes referiram tomar medicação para a HTA (Anexo XXIII) e 

apenas 10% referiram ter tido valores de glicose elevada no sangue nalgum período das suas vidas 

(Anexo XXIV), nomeadamente durante a gravidez. Estes resultados podem estar relacionados com 

o facto de a maioria dos participantes terem menos de 45 anos, praticarem diariamente atividade 

física e terem incluídas na sua alimentação diária frutas e vegetais.  

 Por fim, tendo em conta que a história familiar de DM constitui um fator de risco importante, 

este foi igualmente questionado aos participantes. De todos os participantes, 46% revelaram ter 

familiares diretos (pais, irmãos, irmãs ou filhos) diagnosticados com DM1 ou DM2, 25% revelaram 

ter avós, tias, tios ou primos em 1º grau com algum tipo da doença e 29% revelaram não ter nenhum 

familiar próximo com a doença (Anexo XXV). Este fator de risco revelou-se sem dúvida o mais 

preocupante, pois no total 71% de indivíduos revelaram ter algum familiar com diabetes.  

 Relativamente à análise do risco total de desenvolver DM2 dentro de 10 anos de cada 

participante, obtida através da análise dos questionários, os resultados foram consideravelmente 

satisfatórios (Anexo XXVI). De todos os participantes, felizmente nenhum apresentou risco “Alto” 

ou “Muito Alto” de ter DM2 dentro de 10 anos. De facto, apenas 7% dos participantes apresentou 

um risco “Moderado”, 37% apresentou risco “Ligeiro” e 56% apresentou risco “Baixo”. Estes 

diferentes níveis de risco total foram obtidos a partir das respostas ao questionário e de acordo com 

uma escala de pontuação previamente estabelecida (Anexo XXVII) [45]. Os bons resultados obtidos 

devem-se, em grande parte, ao estilo de vida dos participantes, uma vez que a grande maioria pratica 

diariamente exercício físico e tem uma alimentação adequada. Simulando, por exemplo, que nenhum 

dos participantes tivesse incluído na sua alimentação diária frutas e vegetais (Anexo XXVIII-A), a 

percentagem de indivíduos com baixo risco baixaria de 56% para 49%, a de risco ligeiro aumentaria 

de 37% para 42% e haveria um indivíduo que passava de risco moderado para alto risco. Simulando, 

de igual modo, que nenhum dos participantes praticasse diariamente exercício físico durante pelo 

menos 30 minutos (Anexo XXVIII-B), os resultados seriam ainda mais negativos, uma vez que a 

percentagem de indivíduos com baixo risco passaria de 56% para 34%, a de risco ligeiro e moderado 

aumentaria 14% e 3%, respetivamente, e, em vez de termos um indivíduo a passar de risco moderado 

para alto, teríamos dois. Por fim, simulando que nenhum dos participantes tivesse implementado no 

seu estilo de vida a atividade física diária e a ingestão diária de frutas e vegetais (Anexo XXVIII-

C), a percentagem de indivíduos com baixo risco seria apenas 27%, a de risco ligeiro seria de 54%, 

a de risco moderado seria de 12% e a de alto risco seria de 7%. Assim, através destes resultados, 

pode comprovar-se a importância de um estilo de vida adequado na prevenção da DM2.   
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3. Conclusão 

O feedback obtido pelos participantes e pelos colaboradores do ginásio BodyStation 

relativamente ao rastreio realizado foi bastante positivo e gratificante, uma vez que todos se 

mostraram recetivos a saber não só o seu risco de desenvolver DM2 e o seu valor de glicemia capilar, 

mas também em conhecer um pouco mais sobre a doença e sobre o impacto que um estilo de vida 

saudável pode ter na prevenção e tratamento. De facto, muitos dos participantes admitiram não 

controlar regularmente os seus níveis de glicemia capilar e, portanto, penso que este rastreio foi 

também importante para consciencializar a população relativamente a este tema.  

No que diz respeito à análise dos resultados, pode concluir-se que de facto, a implementação 

de medidas não farmacológicas como a alimentação equilibrada e o exercício físico regular podem 

prevenir de forma significativa a DM2 mas também os seus fatores de risco, nomeadamente o excesso 

de peso e obesidade, a HTA e a glicemia elevada ao longo da vida.  

Projeto II – Papel do farmacêutico na prevenção da osteoporose e dos seus fatores 

de risco 

1. Enquadramento teórico  

1.1. Fisiopatologia da Osteoporose  

A osteoporose é uma doença esquelética que se caracteriza pela perda de massa óssea, pela 

deterioração do tecido ósseo e pela disrupção da microarquitetura óssea, resultando numa diminuição 

da resistência óssea e consequente aumento do risco de fraturas [47]. Esta doença é assintomática e 

na maioria das vezes só se manifesta quando há fratura. Por esta razão, embora a osteoporose seja 

considerada a doença óssea mais prevalente em todo o mundo, encontra-se subdiagnosticada [47]. 

Em Portugal, segundo dados de um estudo epidemiológico das doenças reumáticas (EpiReumaPt), a 

prevalência da osteoporose é de 10,2%, afetando fundamentalmente mulheres (64,1%) [48].  

 Num indivíduo saudável, o osso encontra-se em constante remodelação por ação das células 

ósseas que se encontram em constante atividade. Enquanto que os osteoclastos são responsáveis por 

removerem o osso velho, os osteoblastos atuam na formação de novo osso. Deste modo, este turnover 

ósseo permite a reparação de possíveis microfraturas e a manutenção de um esqueleto saudável, uma 

vez que em cada ciclo a quantidade de osso formada é igual à quantidade de osso reabsorvida. Para 

além das células ósseas, existem igualmente certas hormonas responsáveis pelo normal metabolismo 

ósseo, nomeadamente a hormona da paratiroide (PTH), 1,25-di-hidroxivitamina D3, calcitonina, 

hormonas de crescimento, hormonas sexuais e hormonas da tiroide. O pico de massa óssea é atingido 

entre os 18 e 25 anos. No entanto, com o aumento da idade, a capacidade de remodelação óssea vai 

diminuindo e começa a verificar-se uma reabsorção superior à formação óssea, levando 

consequentemente à perda de massa óssea, da qual pode resultar osteoporose [47], [49].  

Existem fundamentalmente dois tipos de osteoporose: osteoporose primária e osteoporose 

secundária. A osteoporose primária está relacionada com a idade e com a deficiência em hormonas 
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sexuais e pode ainda subdividir-se em dois subgrupos: osteoporose primária tipo I e osteoporose 

primária tipo II [47]. A osteoporose primária tipo I, também conhecida como osteoporose pós-

menopáusica, ocorre em mulheres principalmente entre os 51 e 75 anos e é causada pela diminuição 

na produção de estrogénios decorrente da menopausa, afetando sobretudo o osso trabecular. Tendo 

em conta que os estrogénios inibem a reabsorção óssea, a redução dos seus níveis aliada à diminuição 

da capacidade de remodelação óssea decorrente da idade levam a uma velocidade acelerada de perda 

de massa óssea, aumentando por esta razão a suscetibilidade das mulheres à doença. A osteoporose 

primária tipo II ocorre em indivíduos com mais de 70 anos e é decorrente da perda de massa óssea 

contínua e não acelerada dos ossos trabeculares e corticais [47]. A osteoporose secundária, por outro 

lado, pode ser causada por diferentes doenças (tais como doenças inflamatórias, endócrinas e 

gastrointestinais), fármacos (nomeadamente glucocorticoides, antiepiléticos, anticoagulantes, 

diuréticos da ansa e barbitúricos) ou estilos de vida inadequados (tais como excesso de álcool, tabaco, 

sal, vitamina A, imobilização e deficiência de cálcio e vitamina D) [47-49]. A osteoporose secundária 

induzida por glucocorticoides é o tipo de osteoporose secundária mais comum, uma vez que estes 

fármacos são responsáveis por diminuir significativamente o número e a função dos osteoblastos e 

dos osteócitos, aumentam a sua apoptose, estimulam a reabsorção óssea e alteram o metabolismo 

sistémico do cálcio [50]. Por esta razão, os indivíduos que tomam esta medicação durante um período 

superior a três meses apresentam um risco muito acrescido de desenvolverem a doença e de terem 

fraturas, como iremos ver mais adiante [47].  

1.1.1.  Sinais e sintomas  

Tal como já referido anteriormente, a osteoporose pode ser considerada uma doença 

assintomática, podendo permanecer silenciosa até ocorrer uma fratura. No entanto, existem certos 

sinais que podem indicar a presença de doença, embora já num estado avançado, nomeadamente 

perda de estatura, hipercifose, dificuldade na execução de tarefas diárias e lombalgias [47].  

1.1.2.  Fatores de risco 

Alguns dos fatores de risco da osteoporose já foram anteriormente referidos. No entanto, 

estes podem ser classificados como fatores de risco major ou minor (Anexo XXIX) [51].  

Para além dos fatores de risco de osteoporose, é também importante abordar a presença de 

fatores de risco de fraturas, uma vez que estas, para além de constituírem por si só um fator de risco 

da doença, representam um grave problema de saúde pública dada a sua elevada prevalência e as 

consequências socioeconómicas que acarretam [51]. No sentido de avaliar o risco absoluto de 

fraturas, a OMS elaborou uma ferramenta FRAX® (Frature Risk Assessment) que calcula o risco 

absoluto de fraturas major e da anca dentro de um período de 10 anos através da determinação de 

algoritmos que têm em conta todos os fatores de risco para fratura (sexo, idade, Densidade Mineral 

Óssea (DMO) do colo femoral, IMC, presença de fraturas prévias, hábitos tabágicos e de consumo 

de álcool, corticoterapia, história familiar e presença de osteoporose secundária). No entanto, apesar 

de ser uma ferramenta muito útil por permitir detetar precocemente possíveis indivíduos em risco e 
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encaminhá-los para exames de diagnóstico, o FRAX® apresenta certas limitações que devem ser 

tidas em atenção, nomeadamente o facto de ser apenas válido para indivíduos com idades entre os 

40 e 90 anos que nunca receberam tratamento para a osteoporose bem como o facto de não ter em 

consideração a ocorrência de quedas como fator de risco clínico, o tempo de exposição a certos 

fatores de risco e a existência de certos subgrupos com determinadas doenças ou sujeitos a 

determinada medicação que podem apresentar risco acrescido de fratura. Por esta razão, foi criado 

um fluoxograma de abordagem e intervenção aquando da avaliação do FRAX® (Anexo XXX). 

Embora esta ferramenta tenha incluída no algoritmo a DMO do colo femoral, o risco absoluto pode 

ser calculado com ou sem valores de osteodensitometria. De facto, existem estudos que sugerem que 

a maneira mais eficiente de determinar o risco de fratura não deve incluir os valores de DMO [52].  

1.2. Importância do farmacêutico na referenciação para diagnóstico 

O diagnóstico da osteoporose é feito através da realização de uma absorciometria radiológica 

de dupla energia (DEXA) na coluna lombar ou no colo do fémur, sendo avaliada a DMO (expressa 

em g/cm2) e os valores de Índice T (ou T-score) obtidos no exame, que expressam o número de 

desvios-padrão acima ou abaixo da média da DMO de um adulto jovem do mesmo sexo. Segundo a 

classificação da OMS (Anexo XXXI), considera-se que um indivíduo apresenta osteoporose se tiver 

um T-score menor ou igual a -2,5. Apesar de o DEXA ser considerado o método de eleição para o 

diagnóstico da osteoporose, este deve ser apenas utilizado para identificar e diagnosticar indivíduos 

em risco, nomeadamente indivíduos que apresentem um fator de risco major ou dois minor [51]. 

Deste modo, é fundamental estar atento à presença destes fatores de risco para que se possa 

encaminhar precocemente indivíduos em risco para o exame de diagnóstico. Nesta área, o 

farmacêutico comunitário, que apresenta uma grande proximidade com os utentes e com a 

comunidade, apresenta um papel essencial. Para além disso, hoje em dia é possível em farmácia 

comunitária realizar rastreios de osteoporose à população em geral (e não apenas a indivíduos em 

risco como no DEXA) com um aparelho de medição quantitativa por ultrassons. Este aparelho avalia 

a propagação dos ultrassons através do osso (normalmente o calcâneo), propagação esta que está 

dependente da massa óssea, da estrutura do osso e das suas propriedades físicas e materiais. De facto, 

existem vários estudos que demonstram que a medição quantitativa por ultrassons apresenta boas 

correlações entre as medições e a organização e orientação trabecular e consegue prever o risco de 

fratura, constituindo por isso um método fiável para avaliar a saúde óssea da comunidade e prever o 

seu risco de fratura. Além do mais, este método é simples, portátil e de fácil execução e não utiliza 

radiações nem é invasivo. Alguns dos dados fornecidos pelo aparelho incluem a DMO do calcâneo 

e o T-score. A DMO do calcâneo é inferida a partir de uma combinação linear resultante dos valores 

de atenuação dos ultrassons e da sua velocidade ao longo da propagação no osso. Por sua vez, os 

valores de T-score são obtidos através de um microprocessador integrado no aparelho que compara 

os valores de DMO obtidos com os valores de DMO de referência. No entanto, estes valores nem 

sempre se podem correlacionar com os valores do DEXA pois são avaliados diferentes ossos 
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(calcâneo vs. coluna lombar ou colo femoral). Para além disso, tendo em conta que ainda não existem 

valores de referência para este método nas diferentes populações e que existem diferentes marcas de 

aparelhos que não apresentam resultados interconvertíveis, o valor fornecido pelo aparelho não deve 

constituir um diagnóstico [53]. Deste modo, sempre que o aparelho forneça um valor preditivo de 

osteopenia ou osteoporose, o profissional de saúde deve referenciar o utente para consulta médica.  

1.3. Medidas não farmacológicas como meio de prevenção e tratamento  

A prevenção e tratamento da osteoporose devem incidir sobretudo na manutenção de um 

bom pico de massa óssea mas também na diminuição do risco de quedas das quais possam resultar 

fraturas. A alimentação adequada e o exercício físico são medidas que devem ser implementadas 

desde criança e que devem acompanhar o indivíduo ao longo da sua vida. Para além disso, é 

igualmente essencial educar a população para a importância da prevenção de quedas e para a cessação 

tabágica. O farmacêutico tem um papel fundamental na promoção destas medidas para manutenção 

da saúde óssea e no aconselhamento personalizado de certos suplementos alimentares que podem 

ajudar a prevenir ou tratar a doença.  

1.3.1.  Alimentação e suplementação 

A alimentação pode ser considerada um fator basilar no que diz respeito à prevenção e 

tratamento da osteoporose, uma vez que é a partir desta que adquirimos um dos elementos mais 

importantes dos nossos ossos, o cálcio. De todo o cálcio existente no organismo, 99% encontra-se 

armazenado nos ossos. No entanto, se a quantidade de cálcio ingerida não for a suficiente, o cálcio 

presente nos ossos é mobilizado para a corrente sanguínea para suprir as suas funções vitais, 

resultando numa desmineralização e reabsorção óssea. Assim, é essencial que sejam ingeridas doses 

suficientes de cálcio na dieta para evitar esta mobilização [47], [54], [55]. A dose diária recomendada 

(DDR) varia consoante fatores como o sexo, idade, etnia e absorção intestinal. De um modo geral, a 

DDR para homens entre os 51 e 70 anos é de 1000 mg/dia e para as mulheres da mesma faixa etária 

é de 1200 mg/dia. A mesma dose (1200 mg/dia) é recomendada para todos os indivíduos de ambos 

os sexos com idade superior a 71 anos [47]. Os alimentos com maior teor de cálcio são os lacticínios, 

tais como o leite, queijo e iogurte, pois para além de conterem grandes quantidades deste elemento, 

têm também uma elevada biodisponibilidade. Para além destes, também a sardinha (se for comida 

inteira, com as espinhas), a soja, os vegetais de folha verde escura e a laranja são fontes de cálcio, 

embora a sua biodisponibilidade seja muito mais baixa [56]. A suplementação com cálcio é 

fundamental em indivíduos com fatores de risco major conhecidos, com osteopenia ou osteoporose 

ou com idade superior a 65 anos [57]. Os suplementos de cálcio estão disponíveis na forma de sal, 

nomeadamente na forma de carbonato de cálcio e de citrato de cálcio, e a sua dose por toma não deve 

exceder os 500-600 mg de forma a promover uma máxima absorção. O carbonato de cálcio, embora 

seja mais barato que o citrato de cálcio, provoca mais distúrbios gastrointestinais, nomeadamente 

obstipação, e deve ser ingerido com alimentos de forma a aumentar a biodisponibilidade do mineral. 

Apesar de a suplementação com cálcio ser importante para prevenir e tratar a perda de massa óssea, 
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não deve exceder os 1200-1500 mg por dia e a dose total não deve exceder os 2500 mg por dia. Caso 

contrário, um excesso de cálcio pode aumentar o risco de cálculos renais e de doenças 

cardiovasculares [47]. 

Para além do cálcio, também a vitamina D apresenta um papel fundamental no normal 

metabolismo ósseo pois é responsável pela absorção do cálcio no organismo e pela estimulação da 

função osteoblástica, levando à formação de novo osso. A principal fonte de vitamina D provém da 

luz solar, mas também pode ser obtida pela dieta, através da ingestão de leite enriquecido com 

vitamina D, fígado de boi, peixes gordos e ovos [54]. A dose mínima recomendada de vitamina D é 

de 600 UI/dia para adultos com menos de 70 anos e de 800 UI/dia para adultos com mais de 70 anos 

[47]. Todos os indivíduos com osteoporose, osteopenia ou com idade superior a 65 anos devem fazer 

suplementação oral de vitamina D (com ou sem cálcio) que seja capaz de assegurar um limite mínimo 

de 50 mmol/l de 25-hidroxivitamina D (metabolito armazenado no organismo) [57]. Embora a 

suplementação com vitamina D seja segura, uma vez que o limite máximo de segurança para a 

população em geral é de 4000 UI/dia, deve ter-se especial cuidado em indivíduos imobilizados 

devido ao risco acrescido de litíase renal, bem como em indivíduos que tenham insuficiência renal 

ou prolemas cardíacos e façam suplementação concomitante com cálcio [47], [57]. A deficiência de 

cálcio e vitamina D é particularmente preocupante nos idosos pois para além de estes apresentarem 

um risco acrescido de osteoporose e de fraturas, é também nesta faixa etária que se verifica um 

declínio no consumo energético e nutricional, uma diminuição da capacidade de absorção intestinal 

decorrente do envelhecimento, uma baixa exposição solar (muitas vezes decorrente de 

institucionalização e imobilização) e uma maior deficiência de estrogénios (que conduz ao aumento 

da libertação do cálcio dos ossos e consequente diminuição da produção de PTH e de vitamina D3 

ativa. A suplementação com vitamina D, aliada à suplementação com cálcio, é especialmente 

importante nestes indivíduos não só pelos fatores acima referidos, mas também porque está associada 

a uma diminuição do risco de quedas [47], [54], [55]. 

Apesar de o cálcio e a vitamina D serem fulcrais na prevenção e tratamento da osteoporose, 

o aporte adequado de muitos outros nutrientes na dieta, nomeadamente de magnésio, potássio, boro, 

cobre, zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina K, proteínas e fitoestrogénios é igualmente 

importante para um normal metabolismo ósseo [54], [56]. Dos nutrientes referidos, os fitoestrogénios 

têm ganho especial destaque nos últimos anos. Tal como já referido anteriormente, os estrogénios 

são essenciais para prevenir a perda de massa óssea. No entanto, a suplementação com estrogénios 

aumenta o risco de cancro da mama e do útero. Por outro lado, os fitoestrogénios, nomeadamente a 

genisteína e a daidzeína (presentes em alimentos como a soja, leite de soja, trevo vermelho, alfafa, 

favas e grão-de-bico), embora possuam uma estrutura semelhante aos estrogénios e tenham afinidade 

para os recetores estrogénicos, têm uma ação estrogénica mais fraca, tratando igualmente os sintomas 

da menopausa sem aumentar significativamente o risco de cancro. Para além disso, estes compostos 

têm a capacidade de diminuir a reabsorção óssea por parte dos osteoclastos e de diminuir a excreção 
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urinária de cálcio. Assim, a associação de fitoestrogénios com suplementos de cálcio tem mostrado 

resultados positivos na proteção da perda de massa óssea [56]. 

Por fim, é importante realçar que existem também certas bebidas que devem ser evitadas, 

nomeadamente o álcool e a cafeína em excesso. O consumo excessivo de álcool aumenta o risco de 

quedas, a deficiência em cálcio, inibe a proliferação, número e atividade dos osteoblastos e aumenta 

a atividade osteoclástica devido ao aumento do stress oxidativo. Para além disso, uma vez que o 

consumo excessivo de álcool provoca doença hepática crónica, a síntese de 25-hidroxivitamina D a 

nível hepático fica comprometida [47], [55]. No que diz respeito à cafeina, o seu consumo deve ser 

limitado a uma a duas chávenas de café por dia uma vez que o seu consumo excessivo pode promover 

o aumento da excreção de cálcio [47]. 

1.3.2.  Exercício físico  

O exercício físico tem-se revelado um importante aliado na prevenção da osteoporose, não 

só porque reduz a perda de massa óssea e aumenta a força muscular, mas também porque melhora a 

postura, a coordenação e o equilíbrio e consequentemente reduz o risco de quedas e de fraturas. De 

facto, tem sido demonstrado em inúmeros estudos que quanto mais cedo se implementa a prática de 

exercício físico regular em crianças, maior é o pico de massa óssea atingido na idade adulta e mais 

lenta é a perda de massa óssea (que começa a ocorrer normalmente entre os 30 e 35 anos e que, nas 

mulheres, se acentua na menopausa). Os exercícios que mais contribuem para o aumento e 

conservação da massa óssea são os exercícios de resistência, com carga e impacto, tais como 

levantamento de pesos, caminhadas, corrida, dança e aeróbica [58], [59]. No entanto, embora a 

prática de exercício físico seja muito importante, é necessário ter em atenção que existem certo tipo 

de exercícios que apesar de serem indicados para aumentar a massa óssea, podem constituir um 

perigo para indivíduos com osteoporose ou com fatores de risco. Assim, é importante avaliar para 

cada indivíduo o programa de exercício físico mais adequado, tendo em conta a sua DMO (caso seja 

conhecida) ou a presença de fatores de risco associados (Anexo XXXII). No caso dos indivíduos 

adultos saudáveis, os objetivos do exercício físico passam por manter a massa óssea, a força 

muscular, o equilíbrio e uma boa condição física no geral. No caso de indivíduos com osteoporose 

ou com risco de fratura, os objetivos do exercício físico devem ser fundamentalmente aumentar a 

força muscular, o equilíbrio, a mobilidade, reduzir a dor e, acima de tudo, prevenir quedas e aumentar 

a qualidade de vida [59]. Por exemplo, a prática de Tai chi, uma arte marcial chinesa, tem revelado 

ser bastante útil quer no tratamento da osteoporose quer na prevenção da doença em mulheres pós-

menopáusicas, idosos e indivíduos com risco de fratura uma vez que este regime de exercício tem 

como principal foco a postura e os movimentos suaves e lentos, de baixo impacto, ajudando assim a 

reduzir a carga nas articulações dos membros inferiores (particularmente nos joelhos e tornozelos), 

a fortalecer os ossos, relaxar os músculos, treinar a resistência, melhorar a concentração, o equilibro, 

a flexibilidade e a coordenação e, consequentemente, a diminuir a suscetibilidade para quedas. De 
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facto, num estudo com idosos, a prática de Tai chi conseguiu reduzir o risco de múltiplas quedas em 

47,5% [58].  

1.3.3.  Prevenção de quedas  

A ocorrência de quedas constitui uma das principais causas de fraturas de fragilidade, sendo 

muitas vezes responsáveis por incapacidade, dor crónica, imobilização prolongada e morte. Os idosos 

constituem o principal grupo de risco, não só porque estão mais predispostos à osteoporose, mas 

também devido à maior fragilidade da saúde em geral e ao isolamento e solidão que muitos 

enfrentam. Tendo em conta que um dos principais objetivos na prevenção e tratamento da 

osteoporose consiste em prevenir a ocorrência de fraturas, torna-se imperativo prevenir a ocorrência 

de quedas. Para isso, é fundamental conhecer, avaliar e corrigir possíveis fatores que podem aumentar 

a predisposição para quedas. No caso dos idosos, existem inúmeros fatores de risco, nomeadamente 

doenças (tais como doenças neurológicas ou vasculares, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, 

AVC, hipotensão ortostática, depressão, incontinência urinária de urgência e mobilidade reduzida), 

fármacos (nomeadamente hipnóticos, anticonvulsivantes, barbitúricos, benzodiazepinas, 

antidiabéticos, digitálicos, antiarrítmicos e hipotensores), disfunções de órgãos sensoriais (tais como 

alterações na adaptação ao escuro, baixa acuidade visual, disfunção vestibular e propriocetiva, 

neuropatia periférica e falta de equilíbrio) e fatores ambientais (solos irregulares, escorregadios, com 

degraus e desníveis, tapetes soltos, iluminação inadequada, falta de dispositivos de apoio, armários 

com alturas inadequadas, animais domésticos e obstáculos no caminho) [47], [60]. A avaliação dos 

fatores referidos, bem como a avaliação da ocorrência de quedas no último ano é fundamental para 

se decidir se é ou não necessária uma intervenção para prevenir a ocorrência de quedas no idoso 

(Anexo XXXIII) [51]. A prevenção das quedas passa primeiro de tudo por educar o idoso e o 

cuidador (caso exista) relativamente aos riscos de quedas e às consequências que daí possam advir, 

bem como aconselhar os mesmos a corrigir os fatores ambientais modificáveis. Para além disso, é 

essencial tratar ou atenuar, se possível, os problemas de saúde que podem predispor para as quedas 

e avaliar o risco/benefício dos fármacos usados e, caso necessário, encaminhar o idoso para consulta 

médica. Por fim, outras intervenções que podem ser implementadas incluem programadas de 

exercício adaptados individualmente (tais como marcha, fortalecimento muscular e treino da postura 

e do equilíbrio), suplementação com vitamina D e utilização de protetores das ancas que, embora não 

previnam a ocorrência de queda, podem prevenir a ocorrência de fratura [47].  

2. Intervenção  

2.1. Rastreio da Osteoporose na Farmácia Positiva e na Associação Alegria de Crescer 

O rastreio da osteoporose foi uma oportunidade que surgiu da amabilidade demonstrada pelo 

grupo Teva em disponibilizar à FP durante 2 dias um aparelho de medição quantitativa por ultrassons 

da DMO do calcâneo, oportunidade esta que aceitei com bastante entusiasmo. O aparelho utilizado 

no rastreio foi o Sahara Clinical Bone Sonometer® (Anexo XXXIV) e para a medição foram 

seguidas todas as instruções referidas pelo fabricante. O aparelho fornecia, entre outros dados, a 
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DMO do calcâneo e o T-score, que foram utilizados na análise dos resultados. Para além disso, 

procedi também à avaliação do risco de fratura a 10 anos através da realização do questionário 

FRAX® (Anexo XXXV). Para o cálculo da probabilidade de fratura não utilizei o valor de DMO do 

colo do fémur uma vez que o seu valor não era conhecido. O rastreio foi promovido nas redes sociais, 

nomeadamente nas páginas de Facebook e Instagram da FP (Anexo XXXVI) e foi realizado nos dias 

12 e 13 de dezembro na FP mas também na Associação Alegria de Crescer, uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social (IPSS) do Marco de Canavezes que acolhe maioritariamente idosos durante 

o dia (Anexo XXXVII). Ao longo do rastreio fui transmitindo aos participantes alguns 

conhecimentos sobre a doença e os seus fatores de risco, dei alguns conselhos relativamente a 

medidas não farmacológicas que poderiam implementar no seu estilo de vida para prevenirem a 

doença e aconselhei os indivíduos que me pareceram apresentar um risco elevado de osteoporose a 

consultarem o seu médico, reforçando a ideia que o rastreio permitia apenas identificar possíveis 

indivíduos em risco e que o valor obtido não constituía um diagnóstico.  

2.1.1.  Resultados e discussão 

O rastreio foi realizado a um total de 61 pessoas, de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 23 e os 95 anos. No entanto, o cálculo da probabilidade de fratura a 10 anos 

foi realizado em apenas 43 indivíduos uma vez que o FRAX® é apenas válido para indivíduos com 

idades entre os 40 e 90 anos e que nunca receberam tratamento para a osteoporose. Apesar disso, a 

presença dos fatores de risco para fraturas que estão incluídas no questionário foi avaliada em todos 

os participantes do rastreio. Os resultados obtidos foram analisados através do programa Microsoft 

Excel® 2013.  

Dos 61 participantes, 84% eram do sexo feminino e 16% do sexo masculino (Anexo 

XXXVIII). Destes, 16% tinham menos de 40 anos, 48% tinham entre 40 e 65 anos e 36% tinham 

mais de 65 anos (Anexo XXXIX), sendo que a média de idades foi de 58 anos. No entanto, a maioria 

da população idosa participante pertencia à Associação Alegria de Crescer. Se nos cingíssemos 

apenas aos utentes da FP, a média de idades baixava para os 49 anos. Estes dados espelham a maior 

adesão das mulheres peri e pós-menopáusicas possivelmente por apresentarem uma maior 

preocupação com a sua saúde óssea comparativamente com os utentes homens, que, quando 

convidados a realizar o rastreio, revelaram pouco interesse em querer participar por considerarem 

“ter os ossos fortes”.  

No que diz respeito ao IMC, foi observado que 49% dos participantes são saudáveis em 

relação à gordura corporal (entre 19 e 25 kg/m2), 31% possui excesso de peso, 15% é obeso e 5% 

estão em estado de magreza (Anexo XL). Tendo em conta que um IMC inferior a 19 kg/m2 constitui 

um fator de risco acrescido para fratura e um fator de risco minor para osteoporose, os resultados 

apresentados são positivos. No entanto, é importante realçar que o excesso de peso e obesidade 

podem ser um fator de risco para outras doenças.  
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Relativamente à existência de fraturas, uma percentagem consideravelmente elevada de 

indivíduos (38%) revelou já ter tido pelo menos uma fratura (Anexo XLI). Contudo, apenas 5% dos 

participantes tinham pais com fratura da anca (Anexo XLII). Estes indivíduos, por apresentarem 

estes fatores de risco major deveriam idealmente consultar o seu médico e realizar exame de 

diagnóstico.  

Quanto ao estilo de vida dos participantes, os resultados aparentaram ser favoráveis: apenas 

5% dos participantes admitiu ser fumador (Anexo XLIII) e apenas 3% afirmou consumir diariamente 

3 ou mais unidades de álcool (Anexo XLIV). Para além disso, nenhum dos participantes apresentou 

estes dois fatores de risco em simultâneo, o que também é positivo. Estes resultados permitem 

também presumir que, de modo geral, os utentes da farmácia, muitos deles polimedicados, têm em 

atenção que estes dois fatores podem agravar o seu estado de saúde e acarretar consequências 

negativas.  

Os resultados mostram-se igualmente otimistas quando observamos a presença de doenças 

que podem predispor para um risco aumentado de quedas. Dos 61 participantes, somente 2 deles 

(3%) tinham osteoporose secundária diagnosticada (Anexo XLV) e um destes 2 (o único de todos os 

inquiridos) possuía igualmente artrite reumatoide (Anexo XLVI). Este participante, do sexo 

feminino, com 85 anos era utente da Associação e apresentou um valor de T-score de -3,7, o que 

significa que presumivelmente já se encontra num estadio grave de osteoporose. A utente não foi 

incluída nos 43 participantes a quem foi avaliada a probabilidade de fratura a 10 anos uma vez que 

estava medicada com carbonato de cálcio + colecalciferol 1500 mg/400 UI. No entanto, parece 

evidente não só facto de o tratamento não estar a ser eficaz como também o facto de a utente 

apresentar um risco muito elevado de fratura, mesmo com terapêutica implementada. Por fim, ainda 

relativamente ao estado de saúde dos participantes, 3% deles tinham implementada uma terapêutica 

com glucocorticoides superior a 3 meses (Anexo XLVII), apresentando por isso um risco acrescido 

para quedas e um fator de risco major para osteoporose.  

No que diz respeito aos valores de T-score obtidos pelo método de medição quantitativa por 

ultrassons do calcâneo, os resultados não foram tão animadores. Embora 39% dos participantes 

tenham apresentado valores normais de T-score, a maior parte da população estudada (61%) 

apresentou valores osteopenia (44%) ou de osteoporose (17%) (Anexo XLVIII). Para além disso, 

apesar de terem participado apenas 10 homens no rastreio e de não ser totalmente possível comparar 

os resultados obtidos por sexo, pode dizer-se que as mulheres, tal como esperado, apresentam maior 

prevalência de osteopenia (47%) e de osteoporose (18%) em relação aos homens (30% e 10%, 

respetivamente) (Anexo XLIX). Se se analisar os resultados por faixa etária, é possível observar que 

em todas elas existe uma grande percentagem de população com valores de osteopenia e que, tal 

como esperado, à medida que a idade aumenta, aumenta igualmente a percentagem de indivíduos 

com valores de osteoporose (Anexo L).  
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 Por fim, resta apenas analisar o risco de fratura major osteoporótica e de fratura da anca a 10 

anos dos 43 indivíduos passíveis de serem analisados. Os diferentes níveis de risco foram estipulados 

pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia e variam consoante as probabilidades de fraturas, 

expressas em percentagem, obtidas no FRAX® (Anexo LI) [52]. Dos 43 indivíduos analisados, 21% 

apresentou um risco elevado de fratura major osteoporótica (Anexo LII-A) e 25% apresentou risco 

elevado de fratura da anca (Anexo LII-B). Embora a maioria da população estudada tenha 

apresentado baixo risco de fratura major osteoporótica (67%) e de fratura da anca (63%), é 

importante ter em consideração que muitos dos indivíduos que foram excluídos da análise 

apresentavam fatores de risco de fratura e faziam já tratamento para a osteoporose mas apresentaram 

valores de T-score preocupantes, dando a entender que a terapêutica anti-osteoporótica poderia não 

estar a ser eficaz e que o seu risco de fratura, apesar de não ter sido diretamente avaliado, era 

igualmente elevado. Se analisarmos apenas a população com idades compreendidas entre os 65 e 90 

anos (Anexo LIII), os resultados mostram-se mais alarmantes, já que 47% dos indivíduos apresentou 

risco elevado de fratura major osteoporótica e 65% apresentou risco elevado de fratura da anca. Isto 

demonstra que grande parte dos indivíduos idosos estudados, por apresentarem também um risco 

acrescido para quedas deveriam ser monitorizados e acompanhados cautelosamente e ser 

considerados para tratamento. Analisando as probabilidades de fratura dos indivíduos da Associação 

Alegria de Crescer, constituída maioritariamente por indivíduos idosos, os resultados são 

semelhantes aos referidos anteriormente para a população entre 65 e 90 anos (Anexo LIV). Apesar 

destes indivíduos serem acompanhados diariamente pelos cuidadores que fazem parte desta 

instituição, este acompanhamento ocorre apenas durante o dia, já que à noite os indivíduos retornam 

às suas casas e, portanto, tendo em conta que muitos destes idosos vivem sozinhos, o risco de queda 

e consequente fratura é ainda mais elevado.  

2.2. Ação de sensibilização na Associação Alegria de Crescer 

Com a análise dos resultados obtidos no rastreio da osteoporose, constatei que muitos dos 

utentes da Associação Alegria de Crescer apresentavam uma acentuada perda de massa óssea e um 

risco muito elevado para fraturas. Assim, achei importante realizar uma ação de sensibilização para 

os utentes da Associação de modo a sensibilizá-los para a importância de certas medidas não 

farmacológicas e de certos cuidados que devem ser tidos em consideração nas suas casas para 

prevenirem quedas e manterem a sua qualidade de vida. A proposta para a realização desta ação foi 

aceite com satisfação pela Diretora do Lar, que achou a ação bastante pertinente devido ao facto de 

muitos dos idosos da Associação viverem sozinhos. Deste modo, realizei uma apresentação em 

Powerpoint intitulada “Prevenção de quedas no idoso” (Anexo LV) direcionada para os utentes e 

cuidadores que fazem parte da instituição, onde abordei a prevalência de quedas no idoso, os fatores 

de risco e as complicações das quedas e a importância da alimentação, do exercício físico, de um 

ambiente doméstico seguro e do uso de roupa, calçado e auxiliares de marcha adequados na 

prevenção de quedas. Durante a apresentação dei também algumas sugestões que podem ser 
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implementadas para se criar um ambiente seguro e dei algumas instruções para os idosos e também 

para os cuidadores sobre o que fazer em caso de queda. De modo a tentar atingir os familiares ou 

cuidadores domésticos dos utentes da Associação, realizei também um pequeno questionário 

intitulado “Casa Segura para idosos: Ajude-nos a prevenir quedas!” (Anexo LVI) que no fundo 

continha uma lista de verificação de certas características ambientais da casa do idoso que podem 

constituir perigos para este e que podem levar à ocorrência de quedas. No caso dos idosos que viviam 

sozinhos, sugeri às cuidadoras da Associação responsáveis pelo transporte dos mesmos para 

verificarem as condições ambientais do idoso e, se possível, corrigir alguns perigos identificados por 

elas. Por fim, realizei igualmente um panfleto informativo intitulado “Casa segura: Guia prático do 

idoso para prevenção de quedas” (Anexo LVII), que continha todas as sugestões que podem ser 

implementadas para criar condições de segurança na casa do idoso. Este panfleto, embora tenha sido 

mais direcionado para os idosos, já que muitos deles viviam sozinhos, foi também realizado com o 

intuito de os seus cuidadores domésticos o lerem e implementarem essas sugestões. Tanto o 

questionário como o panfleto foram entregues a cada utente da Associação de modo a que cada um, 

vivendo ou não sozinho, tivesse acesso a ambos os documentos.  

3. Conclusão  

O rastreio da osteoporose trouxe resultados bastante positivos não só para a FP, que 

proporcionou mais um serviço de saúde e de confiança aos utentes da farmácia e da Associação, mas 

também aos próprios utentes que ficaram a conhecer o seu estado de saúde óssea, bem como alguns 

aspetos essenciais para a sua manutenção. No que diz respeito à análise dos resultados, ficou 

demonstrado que as mulheres, particularmente as que se apresentam numa idade peri ou pós-

menopáusica, constituem a principal população em risco de osteoporose e de fraturas, bem como os 

indivíduos idosos em geral.  

A ação de sensibilização na Associação Alegria de Crescer teve um impacto bastante positivo 

já que os utentes e os cuidadores demonstraram-se bastante interessados, atentos e participativos e 

consideraram a palestra bastante útil e pertinente, uma vez que muitos dos utentes revelaram já ter 

tido uma ou mais quedas no passado que poderiam ter sido evitadas caso tivessem sido 

implementadas algumas medidas que abordei na apresentação.  

Projeto III – Farmacovigilância Positiva   

1. Enquadramento teórico 

A farmacovigilância é definida pela OMS como a “ciência e o conjunto de atividades 

relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de reações adversas ou qualquer 

outro problema relacionado com medicamentos” [61]. Deste modo, os principais objetivos da 

farmacovigilância consistem em garantir a segurança dos doentes no que diz respeito ao uso dos 

medicamentos e monitorizar continuamente a relação risco-benefício dos mesmos. Tendo em conta 

que os ensaios clínicos realizados antes de um medicamento receber Autorização de Introdução no 
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Mercado (AIM) são realizados num pequeno número de pacientes cuidadosamente selecionados, a 

informação existente relativamente à segurança dos mesmos quando estes são aprovados é muito 

limitada. Após a AIM, a população exposta ao medicamento é muito mais alargada e heterogénea do 

que nos ensaios clínicos, podendo envolver não só indivíduos saudáveis mas também indivíduos com 

várias patologias, medicação concomitante ou grupos suscetíveis a um maior risco (tais como 

grávidas, lactantes, crianças e idosos). Deste modo, podem tornar-se mais evidentes Reações 

Adversas ao Medicamento (RAM) que possam não ter sido detetadas em ensaios clínicos, sendo por 

isso fundamental uma farmacovigilância constante e a notificação destas RAM por parte dos 

profissionais de saúde, nomeadamente dos farmacêuticos [61], [62].  

Os sistemas de farmacovigilância começaram apenas a ser criados a nível mundial no início da 

década de 60 por consequência da famosa tragédia da Talidomida. Em Portugal, a farmacovigilância 

só começou a ser implementada no início da década de 90, com a criação do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF) [62]. Atualmente, o SNF é coordenado pela Direção de Gestão do Risco 

de Medicamentos do INFARMED e é constituído igualmente por sete Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (URF), devidamente distribuídas a nível nacional de modo a avaliar as 

notificações de RAM ocorridas nas respetivas áreas geográficas e a promover ações de formação 

junto dos notificadores [63]. A notificação de RAM pode ser realizada quer por um profissional de 

saúde quer pelo utente através do preenchimento de um formulário online no Novo Portal RAM 

(desenvolvido pelo INFARMED em 2017), em suporte de papel ou pelo telefone, permitindo assim 

detetar precocemente possíveis RAM raras ou inesperadas e consequentemente gerar sinais de alerta 

que podem levar a novos testes e estudos epidemiológicos. No entanto, apesar de esta ferramenta ser 

bastante útil, estima-se que apenas 6% de todas as RAM sejam notificadas, existindo por isso uma 

subnotificação que limita a avaliação do risco do medicamento e atrasa a geração dos sinais de alerta 

referidos [62].  

Existem certos medicamentos que por motivos específicos requerem uma monitorização 

mais apertada, sendo por isso denominados por Medicamentos Sujeitos a Monitorização Adicional. 

Esta denominação aplica-se a todos os medicamentos que contenham uma nova substância ativa 

autorizada na União Europeia (UE) após 1 de janeiro de 2011, medicamentos biológicos (vacinas ou 

derivados de sangue ou plasma), medicamentos que tenham uma autorização condicional (quando a 

empresa que o comercializa é obrigada a fornecer mais dados sobre o mesmo), medicamentos que 

foram autorizados sob circunstâncias excecionais, que necessitam de estudos adicionais ou que, por 

decisão do Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia do 

Medicamento (EMA), requeiram uma monitorização adicional por ter sido identificado um novo 

risco que possa colocar em causa a segurança do medicamento. A UE estabeleceu, em 2013, um 

procedimento que é aplicado em todos os Estados Membro da UE para identificar estes 

medicamentos e que consiste em colocar no Folheto Informativo (FI) ou no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) um triângulo preto invertido seguido de uma frase curta 
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explicativa do triângulo (“  Este medicamento está sujeito a monitorização adicional”). Deste modo, 

os doentes e os profissionais de saúde podem estar mais atentos a possíveis efeitos adversos causados 

pelo medicamento e, consequentemente, fazer uma notificação, permitindo assim obter mais 

informações sobre esse medicamento. Para além disso, de modo a facilitar a consulta dos 

medicamentos que estão sujeitos a monitorização adicional, a EMA criou uma lista que contém todos 

os medicamentos acima descritos e que é revista mensalmente pelo PRAC (Anexo LVIII) [64]. 

2. Intervenção 

A ideia de abordar o tema da importância da farmacovigilância surgiu quando, numa conversa 

entre mim e a Dra. Ana, comentamos uma notícia que referia que o INFARMED pretendia atingir as 

dez mil notificações em 2018 e que havia em todo o mundo e, particularmente em Portugal, uma 

subnotificação das RAM, nomeadamente dos medicamentos sujeitos a monitorização adicional. 

Tendo em conta a proximidade do farmacêutico comunitário com a população e a sua importância 

no que diz respeito à intervenção na saúde pública, consideramos essencial abordar o tema da 

farmacovigilância, que estava pouco implementado como prática regular na FP. Deste modo, assumi 

o comando deste projeto com muito entusiamo e com a convicção que iria ter um impacto muito 

positivo na farmácia e na população, o que felizmente acabou por se confirmar. 

Neste projeto, comecei por criar uma lista de medicamentos sujeitos a monitorização adicional 

disponíveis em farmácia comunitária em Portugal (Anexo LIX), tendo por base a lista de todos os 

medicamentos sujeitos a monitorização adicional e os respetivos anexos dessa lista, disponíveis no 

site da EMA [65]. Uma vez que todos os meses a lista da EMA pode ser atualizada devido à 

introdução ou à retirada de produtos nessa lista, fui igualmente atualizando todos os meses a lista 

realizada por mim. Por exemplo, os medicamentos contendo a substância ativa Ácido valpróico 

disponíveis em Portugal estiveram presentes nesta lista durante quase todo o meu período de estágio. 

No entanto, recentemente, a 30 de janeiro de 2019, a EMA retirou da lista todos os medicamentos 

comercializados em Portugal contendo esta substância ativa, não estando mais sujeitos a 

monitorização adicional. Esta lista encontra-se exposta junto à zona de atendimento, para uma rápida 

consulta, mas também no ambiente de trabalho de todos os computadores da FP. Para além disso, 

criei notificações de alerta no Sifarma®2000 para que no ato de atendimento e venda de qualquer 

medicamento sujeito a monitorização adicional os colaboradores da farmácia questionassem os 

utentes relativamente à possibilidade de terem sentido qualquer reação adversa ou alteração 

fisiológica aquando da iniciação da terapêutica, tentando igualmente explicar aos utentes o porquê 

do medicamento em questão estar a ser sujeito a monitorização adicional, no sentido de não os 

alarmar. Assim, ao longo de todo este projeto fui sensibilizando a equipa da FP para estarem atentos 

e questionarem os utentes no atendimento relativamente à possibilidade de surgirem RAM, não só 

aos medicamentos sujeitos a monitorização adicional, mas sim a todos os medicamentos dispensados 

na farmácia. Em caso de necessidade de notificação, pedi aos colaboradores para me chamarem, caso 

estivesse presente na farmácia, para realizar a notificação ao INFARMED através do Portal RAM. 
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Por fim, tendo em conta que os utentes e a população em geral podem notificar RAM, sugeri a 

partilha nas redes sociais da FP de um vídeo informativo realizado pelo INFARMED [66] sobre a 

notificação de efeitos secundários por parte dos utentes, de forma a sensibilizar os mesmos para a 

importância que eles próprios apresentam no aumento da segurança dos medicamentos.  

No decorrer de todo este projeto, notifiquei 2 reações adversas a dois medicamentos 

diferentes: Rilmenidina Zentiva® 1 mg (Anexo LX) e Amoxicilina Generis® 1000 mg (Anexo 

LXI), que felizmente evoluíram para a cura da RAM após intervenção.  

Projeto IV – Intervenção Farmacêutica numa utente idosa polimedicada   

A polimedicação, definida por muitos autores como o consumo simultâneo de pelo menos 5 

fármacos, é particularmente prevalente em indivíduos idosos, devido ao elevado número de doenças 

crónicas frequentemente observadas nesta faixa etária. Esta população é particularmente suscetível 

a problemas relacionados com a medicação (PRM) não só devido às alterações fisiológicas 

decorrentes da idade, que podem por si só aumentar a incidência de RAM, mas também devido a 

interações medicamentosas, baixa adesão à terapêutica e um risco acrescido de défice nutricional e 

de quedas. Deste modo, é fundamental que todos os profissionais de saúde e, particularmente os 

farmacêuticos, estejam atentos a possíveis PRM na população idosa polimedicada, que muitas vezes 

vive sozinha e não tem condições favoráveis para um bom uso racional do medicamento [67], [68].  

Este projeto é especialmente importante para mim, uma vez que envolve as áreas da geriatria 

e da polimedicação, que sempre me despertaram muito interesse pela atenção acrescida que 

merecem, mas também porque expressa a verdadeira essência de se ser farmacêutico, devido à 

proximidade, acompanhamento e contínua promoção da saúde e do uso racional do medicamento 

que os farmacêuticos apresentam junto dos utentes, criando por isso laços de confiança com os 

mesmos. Foram estes laços que criei particularmente com uma utente de 71 anos, cliente habitual da 

FP, que se dirigiu à mesma juntamente com o seu marido para adquirir uma nova medicação. A 

utente apresentava-se agitada, preocupada e confusa relativamente à elevada quantidade de 

medicação que estava a tomar e era evidente o seu estado de angústia e tristeza perante a nova 

prescrição médica. O seu marido encontrava-se igualmente confuso e preocupado. Deste modo, achei 

por bem acalmar a utente e pedi que me trouxesse no dia seguinte um saco com toda a medicação 

que tinha em casa e que estava a tomar para assim puder analisar mais calmamente o caso. Tal como 

combinado, no dia seguinte a utente dirigiu-se novamente à FP com toda a sua medicação e fiz-lhe 

uma entrevista, na qual fiz o levantamento dos seus problemas de saúde, da sua medicação e respetiva 

posologia (Anexo LXII) e da sua perspetiva no que dizia respeito à eficácia dos respetivos fármacos 

no tratamento dos problemas de saúde que me indicou e se sabia para que eram utilizados para assim 

avaliar também o conhecimento e perceção que a utente tinha quer dos fármacos, quer dos problemas 

de saúde que poderiam estar ou não a ser tratados. A utente tomava, até à data da nova prescrição 

médica que resultou no início da análise deste caso, 10 medicamentos para o tratamento de diversas 
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patologias. Com a nova prescrição, prescrita pelo seu médico psiquiatra, a utente deixou de tomar 2 

desses medicamentos e introduziu 2 novos medicamentos, para o tratamento da depressão não 

controlada. Para além disso, o médico suspendeu a toma de um terceiro medicamento (Victan® 

(Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.)), mas este requer obrigatoriamente uma redução gradual da 

dose dado o risco de síndrome de abstinência e privação. Assim, tendo em consideração este risco e 

em concordância com a Dra. Ana, aconselhei a utente a fazer uma redução gradual da dose em vez 

de realizar a suspensão imediata do medicamento. Na dispensa desta receita do psiquiatra detetei 

igualmente um erro de prescrição médica, uma vez que este prescreveu meio comprimido por dia (ao 

jantar) de Diplexil-R® 500 mg (Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A.), comprimidos estes 

que são gastrorresistentes e que, portanto, não podem ser divisíveis. Deste modo, tendo em 

consideração que estão disponíveis no mercado doses de 250 mg, decidi ligar para o médico 

prescritor, que prontamente prescreveu uma nova receita com Diplexil-R® 250 mg (Tecnifar - 

Indústria Técnica Farmacêutica, S.A.). Posteriormente, avaliei cuidadosamente o caso (Anexo 

LXIII), através da análise dos RCM de todos os fármacos [69-78], das possíveis interações dos 

fármacos com o auxílio da plataforma “Drug Interactions Checker”, desenvolvida pelo site da Drugs 

[79], e da presença de possíveis PRM e realizei um estado de situação da utente (Anexo LXIV). 

Após esta fase de estudo, detetei alguns PRM, nomeadamente problemas relacionados com a 

desnecessidade de um medicamento que a paciente tomava e que poderia estar na origem de alguns 

efeitos adversos, bem como problemas relacionados com a segurança associado ao uso concomitante 

de certos medicamentos, onde. Assim, aconselhei a utente a ir ao seu médico de família para revisão 

da terapêutica instituída e marquei uma nova entrevista após a sua ida ao médico, onde fiz uma nova 

análise do seu estado de situação (Anexo LXV). No final, a utente acabou por deixar de tomar alguns 

medicamentos que de facto não eram necessários e que poderiam estar a causar efeitos adversos na 

utente que comprometiam a sua qualidade de vida (Anexo LXVI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

43 

 

Conclusão reflexiva 

 Terminado o estágio, sinto que consegui colocar em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo destes cinco anos. Fazendo uma retrospeção a estes quatro meses de estágio, 

tenho a consciência do quanto evolui não só a nível profissional como também a nível pessoal. No 

início sentia algum receio e insegurança no ato de atendimento por ser uma tarefa de extrema 

responsabilidade e na qual tinha medo de errar. No entanto, com o auxílio dos colaboradores da 

Farmácia Positiva, que sempre depositaram muita confiança em mim e nas minhas capacidades e 

sempre se mostraram disponíveis para me ajudar, cheguei ao final do estágio segura e confiante no 

aconselhamento aos utentes e nas tarefas a que me propunha a desempenhar. Para além disso, estes 

quatro meses de estágio permitiram-me ter ainda mais certeza do papel essencial que o farmacêutico 

assume na comunidade, não só para prestar cuidados de saúde, mas também para conversar com as 

pessoas e dar-lhes apoio e atenção quando necessitam. De facto, foram muitos os utentes que atendi 

e com os quais demorei algum tempo no atendimento, não por requererem demasiada medicação, 

mas apenas por necessitarem de quem os ouvisse um pouco e lhes desse uma palavra de conforto. 

No fim de cada um desses atendimentos e no final de cada dia de estágio sentia que, de alguma forma, 

tinha melhorado a vida de alguém e, por consequência, também o meu dia ficava melhor.  

 Os projetos que desenvolvi ao longo destes quatro meses permitiram-me também, para além 

de colocar em prática certos conhecimentos teóricos, intervir positivamente na comunidade e 

desempenhar da melhor forma possível as inúmeras tarefas a que um farmacêutico comunitário se 

propõe diariamente. Assim, termino o meu estágio curricular com o sentimento de dever cumprido 

enquanto estagiária e com a esperança que o meu papel ativo na sociedade enquanto farmacêutica 

está ainda a começar. 
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janeiro de 2019]. 

[77] INFOMED: Resumo das Carcterísticas do Medicamento, Vimovo 500/20 mg. Disponível em 

http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=50161&tipo_doc=rcm [acedido a 12 de 

janeiro de 2019]. 

[78] MyHealthbox: Resumo das Carcterísticas do Medicamento, Victan 2 mg. Disponível em 

https://myhealthbox.eu/pt/medicamento/victan/1426651 [acedido a 12 de janeiro de 2019]. 

[79] Drugs: Drug Interactions Checker. Disponível em 

https://www.drugs.com/drug_interactions.php?drug_list=2106-0&interaction_list_id=183274530 [acedido a 

12 de janeiro de 2019].  

  

http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=49778&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=31926&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=40852&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=30693&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2689&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=29131&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=50876&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4904&tipo_doc=rcm
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=50161&tipo_doc=rcm
https://myhealthbox.eu/pt/medicamento/victan/1426651
https://www.drugs.com/drug_interactions.php?drug_list=2106-0&interaction_list_id=183274530
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Anexos  

Anexo I – Espaço exterior da Farmácia Positiva. 

 

 

Anexo II – Área de atendimento ao público. 
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Anexo III – Área de armazenamento de medicamentos. 

 

A – Zona de armazenamento localizada junto à área de atendimento 

 

B – Zona de armazenamento localizada no piso inferior 

Anexo IV – Área de apoio ao atendimento. 

 

Anexo V – Gabinete de atendimento 

personalizado. 
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Anexo VI – Laboratório. 

 

Anexo VII – Gabinete de consultas não médicas. 

 

 

Anexo VIII – Classificação da Diabetes mellitus segundo a Norma da DGS número 002/2011 de 

14/11/2011 [36].  

Parâmetro avaliado (Apenas um serve 

para diagnóstico) 
Valor 

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7.0 mmol/l) 

Sintomas clássicos1 + glicemia ocasional Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou 11.1 mmol/l) 

Prova de Tolerância à Glicose Oral (PTGO) 

com 75g de glicose 
Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou 11.1 mmol/l) às 2 horas 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6.5% 
 

1 Os sintomas clássicos incluem: polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso. 

 

Anexo IX – Classificação da Hiperglicemia Intermédia segundo a Norma da DGS número 002/2011 

de 14/11/2011 [36].  

Parâmetro avaliado Valor 

Anomalia Glicemia de Jejum (AGJ) 
Glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 

mmol/l) 

Tolerância Diminuída à Glicose (TDG) 
Glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 

7,8 e < 11,1 mmol/l) 
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Anexo X – Roda dos alimentos para pessoas com Diabetes mellitus [37]. 

 

 

Anexo XI – Recomendações de atividade física da OMS para reduzir o risco de DM2 [34].   

Faixa Etária Recomendações 

5 – 17 anos Atividade física moderada ou intensa durante pelo menos 60 minutos por dia 

18 – 64 anos 

Mínimo de 150 minutos por semana de atividade física aeróbia moderada 

(hidroginástica, corrida lenta, dança, etc.) de ou mínimo de 75 minutos por semana 

atividade física aeróbia intensa (corrida, ciclismo, natação e jogos coletivos, etc.) ou 

uma combinação equivalente de ambas as atividades 

> 65 anos 
Recomendações semelhantes às da idade adulta, mas adaptadas às circunstâncias de 

cada idoso e que incluam atividades de equilíbrio e de fortalecimento muscular 
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Anexo XII – Questionário de Avaliação de risco de Diabetes mellitus tipo 2. 
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Anexo XIII – Panfleto alusivo ao Dia Mundial da Diabetes direcionado para os utentes do ginásio. 
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Anexo XIV – Cartaz de divulgação do Rastreio da Diabetes nas redes sociais da Farmácia Positiva 

e do ginásio Bodystation.  

 

Anexo XV – Rastreio da Diabetes realizado no ginásio Bodystation.  

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

57 

 

Anexo XVI – Valor de glicemia capilar 

(mg/dl) dos 41 participantes do rastreio.   

 

Anexo XVII – Percentagem de participantes 

do sexo masculino e feminino.  

 

 

Anexo XVIII – Percentagem de participantes 

distribuídos por idades. 

 

 

Anexo XIX – Percentagem de participantes 

distribuídos pelo IMC (kg/m2). 

 

Anexo XX – Percentagem de participantes distribuídos por sexo e perímetro de cintura.   
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Anexo XXI – Percentagem de participantes 

que praticam diariamente exercício físico.  

 

 

Anexo XXII – Percentagem de participantes 

que ingerem diariamente frutas e vegetais.  

 

 

Anexo XXIII – Percentagem de participantes 

que tomam medicação para a HTA. 

 

 

 

Anexo XXIV – Percentagem de participantes 

que já tiveram níveis elevados de glicose no 

sangue em algum momento da vida. 

 

 

Anexo XXV – Percentagem de participantes 

com familiares diagnosticados com DM.  

 

 

Anexo XXVI – Distribuição do risco de DM2 

dos participantes do rastreio.  
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A  C  B 

Anexo XXVII – Nível de Risco Total de desenvolver Diabetes mellitus tipo 2 dentro de 10 anos 

[45].  

Pontuação Nível de Risco Total Significado do valor obtido 

< 7 Baixo 
Estima-se que 1 em cada 100 pessoas irá desenvolver a 

doença dentro de 10 anos 

7 – 11 Ligeiro 
Estima-se que 1 em cada 25 pessoas irá desenvolver a 

doença dentro de 10 anos 

12 – 14 Moderado 
Estima-se que 1 em cada 6 pessoas irá desenvolver a 

doença dentro de 10 anos 

15 – 20 Alto 
Estima-se que 1 em cada 3 pessoas irá desenvolver a 

doença dentro de 10 anos 

> 20 Muito Alto 
Estima-se que 1 em cada 2 pessoas irá desenvolver a 

doença dentro de 10 anos 

 

Anexo XXVIII – Simulações de estilos de vida diferentes da dos participantes para comprovar a 

importância da alimentação e do exercício físico na prevenção da DM2 (a legenda do Anexo XXVI 

serve de legenda dos 3 gráficos abaixo). 

 

A – Simulação do risco de DM2 caso nenhum dos participantes ingerisse frutas e vegetais diariamente.  

B – Simulação do risco de DM2 caso nenhum dos praticasse diariamente atividade física.  

C – Simulação do risco de DM2 caso nenhum dos participantes ingerisse frutas e vegetais diariamente nem 

praticasse diariamente atividade física. 
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Anexo XXIX – Fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose [51].  

Fatores de risco major Fatores de risco minor 

 Idade superior a 65 anos; 

 Fratura de fragilidade depois dos 40 anos 

ou fratura vertebral prévia; 

 História de fratura da anca num dos 

progenitores; 

 Terapêutica glucocorticoide com duração 

superior a 3 meses; 

 Menopausa precoce (em idades inferiores 

a 40 anos); 

 Hipogonadismo; 

 Hiperparatidoismo primário; 

 Propensão aumentada para quedas. 

 Artrite reumatoide; 

 História de hipertiroidismo clinico; 

 Terapêutica crónica com antiepiléticos ou 

com heparina; 

 Tabagismo; 

 Consumo excessivo de bebidas alcoólicas 

(> 3 porções/dia); 

 Consumo excessivo de cafeína (> 2 

chávenas/dia); 

 Baixo aporte de cálcio na dieta; 

 IMC inferior a 19 kg/m2; 

 Imobilização prolongada; 

 Perda de peso superior a 10% 

relativamente ao peso do indivíduo aos 25 

anos.  

 

 

Anexo XXX – Fluoxograma de abordagem e intervenção aquando da avaliação do FRAX® [52].  
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Anexo XXXI – Classificação da Osteoporose segundo a Organização Mundial de Saúde* [51].  

Valor de T-score Classificação 

T ≥ -1 Normal 

-2,5 < T < -1 Osteopenia 

T ≤ -2,5 Osteoporose 

T ≤ -2,5 + Fratura de fragilidade Osteoporose grave 

 

* Esta classificação é valida para mulheres pós-menopáusicas caucasianas e para homens com idade superior a 

65 anos. Para homens com idades compreendidas entre os 50 e 65 anos, o diagnóstico da osteoporose é 

confirmado se para além do índice T ≤ -2,5 o individuo apresentar igualmente fatores de risco para fratura. No 

caso de mulheres pré-menopáusicas com fatores de risco major para fraturas, ao invés do índice T deve ser 

usado o índice Z, que corresponde à expressão em desvios-padrão da DMO do individuo em estudo em 

comparação com a DMO de um indivíduo do mesmo sexo e idade. Neste caso, considera-se que este apresenta 

osteoporose se o índice Z for ≤ -2. 

 

Anexo XXXII – Fluoxograma de avaliação do programa de exercício físico mais adequado tendo 

em conta a densidade mineral óssea e/ou a presença de fatores de risco [58].   
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Anexo XXXIII – Fluoxograma de intervenção na prevenção de quedas [51]. 

 

Anexo XXXIV – Aparelho de medição quantitativa por ultrassons do calcâneo Sahara Clinical Bone 

Sonometer®. 

 

Anexo XXXV – Questionário de Avaliação do Risco de Fratura a 10 anos (FRAX®).  
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Anexo XXXVI – Cartaz de divulgação do Rastreio da Osteoporose nas redes sociais da Farmácia 

Positiva.  

 

 

Anexo XXXVII – Rastreio da Osteoporose realizado na Farmácia Positiva e na Associação Alegria 

de Crescer.  
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Anexo XXXVIII – Percentagem de 

participantes do sexo masculino e feminino. 

 

 

Anexo XXXIX – Percentagem de 

participantes distribuídos por idades. 

 

 

Anexo XL – Percentagem de participantes 

distribuídos pelo IMC (kg/m2). 

 

 

Anexo XLI – Distribuição dos participantes 

mediante a existência de fratura prévia.  

 

 

Anexo XLII – Distribuição dos participantes 

consoante a existência de pais com fratura da 

anca.  

 

 

 

Anexo XLIII – Percentagem de participantes 

fumadores e não fumadores.  
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Anexo XLIV – Percentagem de participantes 

que afirmou consumir 3 ou mais unidades de 

álcool por dia.  

 

 

Anexo XLV – Percentagem de participantes 

diagnosticados com osteoporose secundária.  

 

 

 

Anexo XLVI – Percentagem de participantes 

diagnosticados com artrite reumatoide.  

 

 

 

Anexo XLVII – Percentagem de participantes 

que tomam medicação glucocorticoide com 

duração superior a 3 meses.  

 

Anexo XLVIII – Distribuição dos valores de T-score dos participantes do rastreio. 
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A  B  

C  A  B  

Anexo XLIX – Distribuição dos valores de T-score mediante o género. 

 

A – Distribuição dos valores de T-score do sexo 

feminino.  

B – Distribuição dos valores de T-score do sexo 

masculino. 

 

Anexo L – Distribuição dos valores de T-score por faixa etária (a legenda do Anexo XLVIII serve 

de legenda dos 3 gráficos abaixo). 

  

A – Distribuição dos valores 

de T-score em indivíduos com 

idade < 40 anos.  

B – Distribuição dos valores de 

T-score em indivíduos com 

idade entre os 40 e 65 anos.  

C – Distribuição dos valores 

de T-score em indivíduos com 

idade > 65 anos. 

 

Anexo LI – Nível de risco de fraturas a 10 anos [52]. 

Risco de fratura 

a 10 anos 

Probabilidade de fratura major a 

10 anos obtida no FRAX® 

Probabilidade de fratura da anca 

a 10 anos obtida no FRAX® 

Baixo 7% 2% 

Intermédio 7 – 11% 2 – 3% 

Elevado > 11% > 3% 
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A  B 

A  

A  

B  

B  

Anexo LII – Distribuição do risco de fratura major osteoporótica (A) e da anca (B) a 10 anos dos 

participantes do rastreio passíveis a avaliação por FRAX®. 

 

 

Anexo LIII – Distribuição do risco de fratura major osteoporótica (A) e da anca (B) a 10 anos dos 

participantes do rastreio passíveis a avaliação por FRAX® com idades compreendidas entre os 65 e 

90 anos. 

 

 

 

Anexo LIV – Distribuição do risco de fratura major osteoporótica (A) e da anca (B) a 10 anos dos 

utentes da Associação Alegria de Crescer passíveis a avaliação por FRAX®. 
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Anexo LV – Apresentação sobre Prevenção de quedas no idoso realizada na Associação Alegria de 

Crescer.  
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Anexo LVI – Lista de verificação ambiental da casa do idoso intitulado “Casa Segura para idosos: 

Ajude-nos a prevenir quedas!”, direcionado para os familiares e cuidadores dos utentes da 

Associação Alegria de Crescer.  
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Anexo LVII – Panfleto informativo intitulado “Casa segura: Guia prático do idoso para prevenção 

de quedas”, direcionado sobretudo para os utentes da Associação Alegria de Crescer.  
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Anexo LVIII – Lista de medicamentos sujeitos a monitorização especial desenvolvida pela EMA 

(primeira página) [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Juliana Peixoto 
 

   

80 

 

Anexo LIX – Lista de medicamentos sujeitos a monitorização especial disponíveis em farmácia 

comunitária em Portugal, desenvolvida por mim para os colaboradores da Farmácia Positiva 

(Atualizada pela última vez em fevereiro de 2019).  
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Anexo LX – Notificação de uma reação adversa à Rilmenidina Zentiva® 1 mg.  
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Anexo LXI – Notificação de uma reação adversa à Amoxicilina Generis® 1000 mg.  
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Anexo LXII – Levantamento dos problemas de saúde da utente e respetiva medicação e posologia.  

Problema de saúde 
Medicamento utilizado pela 

utente e respetiva posologia 

“Tensão alta” (sic) Perindopril 4 mg (1+0+0) 

“Sangue gordo” (sic) Sinvastatina 20 mg (0+0+1) 

“Artroses” (sic) 

Glucosamina 625 mg (0+0+2) 

Naproxeno + Esomeprazol 500/20 

mg (1 em SOS) 

Depressão 

Fluoxetina 20 mg (1+0+0) 

Ácido valpróico 250 mg (0+0+1) 

Loflazepato de Etilo 2 mg (1 em 

SOS) 

“Prevenir tromboses” (sic) 
Ácido acetilsalicílico 100 mg 

(0+1+0) 

“Perna inchada devido a uma 

queda à cerca de dois meses” (sic) 

Trimetazidina 35 mg (1+0+1) 

Furosemida 40 mg (½ +0+0) 
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Anexo LXIII – Fase de estudo do Caso Clínico [69-79].  
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Anexo LXIV – Estado de Situação da utente após a primeira entrevista.  

 

 

  

(1) Considerei o medicamento necessário pois a utente passou a tomar apenas em SOS, caso sinta dores esporádicas fortes. 

(2) Não considerei o medicamento seguro devido ao risco de interações medicamentosas. No entanto, tendo em conta que a utente só toma em SOS, não parece haver PRM, não tendo por isso realizado 

nenhuma intervenção farmacêutica.  

(3) Tendo em conta que a utente começou a tomar no dia da primeira entrevista ainda não é possível avaliar a efetividade e segurança. É necessário estar atento a possíveis efeitos adversos decorrentes 

do inicio do tratamento. 

(4) Alertei o marido da utente relativamente à possibilidade de certos efeitos secundários (nomeadamente ideação suicida) decorrentes das primeiras semanas de tratamento.  

(5) Dado ao risco da paragem abrupta do medicamento, aconselhei a doente a fazer uma redução progressiva da dose durante várias semanas.   

(6) Para além de o medicamento não ser necessário, por não corresponder à indicação terapêutica do fármaco, não está sequer a ser efetivo nem seguro porque está a causar efeitos secundários e não 

está a tratar o problema para o qual foi prescrito – edema da perna e prevenção de possível tromboflebite). 

(7) Aconselhei a utente a ir ao médico e explicar o sucedido.  

(8) Apesar de ser seguro devido à baixa dosagem, aconselhei a utente a ter certos cuidados para evitar hipotensão ortostática por uso concomitante com o perindopril).  
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Anexo LXV – Estado de Situação da utente após a segunda entrevista.  

 

 

 

 

 

 

(1) Considerei o medicamento necessário pois a utente passou a tomar apenas em SOS, caso sinta dores esporádicas fortes. 

(2) Não considerei o medicamento seguro devido ao risco de interações medicamentosas. No entanto, tendo em conta que a utente só toma em SOS, não parece haver PRM, não tendo por isso realizado 

nenhuma intervenção farmacêutica.  

(3) Tendo em conta que a utente começou a tomar no dia da primeira entrevista ainda não é possível avaliar a efetividade e segurança pois o efeito terapêutico só se começa a notar ao fim de 3 a 4 

semanas. Continua no entanto a ser necessário estar atento a possíveis efeitos adversos decorrentes do início do tratamento. 

(4) Motivei a utente e o marido, que se apresentaram desmotivados por ainda não terem notado melhorias. Expliquei que estas melhorias podem apenas evidenciar-se ao fim de 1 mês e que deve continuar 

o tratamento tal como indicado para não ter recaídas nem efeitos secundários graves resultantes da privação do medicamento.  

(5) Dado ao risco da paragem abrupta do medicamento, aconselhei a doente a fazer uma redução progressiva da dose durante várias semanas.  

(6) A utente foi ao médico tal como aconselhado na primeira entrevista e ele suspendeu quer a trimetazidina (que considerou de facto não ser necessária), quer o Lasix (uma vez que a utente já tinha o 

seu problema de saúde devidamente controlado à data da consulta e o médico considerou por isso não ser mais necessário tendo em conta o risco de hipotensão ortostática associado à toma concomitante 

deste medicamento com o perindopril).  
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Anexo LXVI – Evolução da terapêutica da utente.  
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Resumo 

Durante cinco anos, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas proporciona aos seus 

estudantes todos os conhecimentos teóricos e científicos necessários para que se tornem “os 

especialistas do medicamento”. De facto, é destes “especialistas do medicamento” que os hospitais 

tanto necessitam para que seja assegurada a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. Para além disso, o farmacêutico hospitalar 

assume igualmente um papel ativo e preponderante aquando da decisão da terapêutica adequada a 

cada doente e deve por isso estar bem integrado numa equipa de profissionais de saúde 

multidisciplinar para que seja garantido o bom funcionamento de qualquer hospital. Este estágio 

curricular deu-me assim a oportunidade de observar a importância que os farmacêuticos apresentam 

em contexto hospitalar e de integrar uma equipa extremamente profissional e qualificada, na qual me 

permitiram desenvolver competências técnicas e científicas que são necessárias em qualquer Serviço 

Farmacêutico Hospitalar.  

O presente relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia, nomeadamente no que diz 

respeito à organização dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, gestão de stocks, seleção, aquisição 

e armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, produção e 

controlo de medicamentos, sistemas de distribuição de medicamentos e importância da 

farmacovigilância.  
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1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é detentor de uma vasta rede de Unidades Hospitalares que têm 

como objetivo melhorar a forma de cuidar dos seus clientes. Por esse motivo, o GTS encontra-se em 

contínua expansão de modo a proporcionar mais cuidados de proximidade à população, 

disponibilizando assim em todos os seus hospitais consultas externas em mais de 45 especialidades 

clínicas, serviços de urgência adulta e pediátrica 24 horas, unidades de neonatologia 24 horas, blocos 

operatórios, maternidades, medicina física e de reabilitação e meios complementares de diagnóstico 

[1].  

O primeiro hospital do GTS foi o Hospital Privado da Trofa (HPT), encontrando-se em 

funcionamento desde 1999. Atualmente o grupo é já constituído por mais onze unidades hospitalares 

– Hospital Privado de Alfena (HPA), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de 

Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital 

de Dia de Famalicão (HDF), Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM), Hospital de Dia da 

Maia (HDM), Hospital Privado de Vila Real (HPVR) e, mais recentemente, Hospital Senhor do 

Bonfim (HSB) e Hospital de Dia de Guimarães (HDG) – servindo assim mais de 2,5 milhões de 

habitantes essencialmente do Norte do país. No entanto, encontram-se já em construção mais três 

unidades hospitalares – uma em Loures,  uma em Aveiro e uma  no Porto – e prevê-se para breve a 

construção de mais uma unidade em Sintra, permitindo assim oferecer cuidados de saúde a um maior 

número de pessoas a nível nacional [1], [2].  

1.1.  Hospital Privado de Gaia 

O HPG (Anexo I) é uma unidade hospitalar relativamente recente que se encontra em funções 

desde janeiro de 2015 e que possui uma grande oferta de cuidados de saúde à população nas mais 

diversas áreas, nomeadamente Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Bloco Operatório (BLO), 

Bloco de Partos, Endoscopia (END), Exames Complementares de Diagnóstico, Fisioterapia (FST), 

Imagiologia (IMAG), Internamento (INT), Medicina Dentária (DENT), Unidade de Cuidados 

Intermédios (UCI), Unidade Integrada de Convalescença (UICRM), Urgência (URG) 365 

dias/24horas e Consulta Externa (C.EXT) em inúmeras especialidades. Situado no centro de Vila 

Nova de Gaia, na Rua Fernão de Magalhães, nº 2, Fração E, o HPG tem como objetivo dar resposta 

à crescente procura de serviços de saúde privada, especialmente à população residente nas cidades 

de Vila Noa de Gaia, Espinho, Arouca, São João da Madeira, Ovar e Aveiro Norte [3], [4].  

A equipa do HPG é atualmente liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor Clínico) e pelo Dr. Tiago 

Afonso (Administrador) [3].  

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) assumem um papel crucial para o bom 

funcionamento de um hospital uma vez que, sendo o farmacêutico considerado o especialista do 

medicamento, é essencial que seja responsável por garantir que todo o circuito do mesmo seja 
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realizado de forma consciente e segura. Assim, o farmacêutico hospitalar (FH) é responsável pela 

gestão de medicamentos, que inclui toda a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição destes 

e de outros produtos farmacêuticos de forma a oferecer sempre que possível o melhor tratamento ao 

menor custo possível. Para além disso, é também da responsabilidade do FH garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos, promover ações de ensino e investigação científica e integrar 

equipas de cuidados de saúde uma vez que aquando de uma prescrição hospitalar é necessária uma 

revisão das doses, confirmação da indicação terapêutica e posterior validação da mesma por parte do 

FH, tornando-se essencial o diálogo com médicos e enfermeiros de forma a diminuir erros e 

problemas relacionados com os medicamentos e, assim, garantir a segurança dos doentes. Por fim, o 

FH é ainda responsável pela implementação e monitorização da política de medicamentos, pela 

colaboração na prescrição de nutrição parentérica, bem como pela sua preparação e preparação de 

medicamentos manipulados e citotóxicos, pela preparação e análise de matérias-primas e produtos 

acabados e pela gestão de medicamentos autorizados para a realização de ensaios clínicos. Em suma, 

os SFH atuam na seleção, aquisição, receção e armazenamentos de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, na sua preparação, controlo e distribuição, na informação e na farmacovigilância, 

farmacocinética e farmácia clínica [5].  

Os SFH de cada uma das unidades do GTS são compostos exclusivamente por um Farmacêutico 

responsável, que assume a direção técnica. No entanto, os hospitais de dia do GTS, ou seja, o HDF, 

o HDM, o HDSJM e o HDG não possuem integradas nas suas instalações uma unidade de SFH, pelo 

que os seus serviços farmacêuticos são geridos, respetivamente, pelo HPT, HPBN e HPG e HPB. O 

GTS possui ainda uma Farmácia Central (FC), localizada no HPA, que é responsável pela receção 

de encomendas diretamente dos fornecedores e consequente satisfação de pedidos provenientes de 

cada um dos hospitais. A FC é constituída por um maior número de funcionários de forma a conseguir 

assegurar a boa gestão de encomendas e respetiva distribuição das mesmas aos hospitais.  

Os SFH do HPG têm como Diretora Técnica a Dra. Nádia Varela, que é responsável por garantir 

a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos a todos os serviços clínicos, a 

preparação e distribuição da medicação unidose e toda a restante gestão de todo o circuito dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos do HPG e do HDSJM. Assim, de modo a garantir o bom 

funcionamento dos serviços farmacêuticos, é seguido um plano operacional semanal que contém 

todas as tarefas realizadas de manhã e de tarde para cada dia da semana.   

O plano operacional dos SFH do HPG estava já previamente definido e incluía todas as tarefas 

realizadas de manhã e à tarde em cada um dos dias da semana, assim como as tarefas realizadas 

diariamente. No entanto, uma vez que tem aumentado o número de internamentos no HPG e que a 

direção técnica dos SFH do HPG mudou em julho de 2018, durante o meu período de estágio ajudei 

a Dra. Nádia Varela a fazer algumas modificações ao plano operacional existente, no sentido de 

melhorar o funcionamento dos SFH, tornando-os mais adaptados à gestão de trabalho da Dra. 

Nádia Varela (Anexo II).    
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2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento  

Os SFH do HPG localizam-se no piso 5 da Torre Azul (edifício 1), juntamente com a 

C.EXT5 e encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, tentando 

assim responder de forma eficaz às necessidades do hospital. No entanto, caso surja algum 

imprevisto durante o período de encerramento, é possível entrar em contacto com a 

Farmacêutica Coordenadora dos Serviços Farmacêuticos do GTS, Dra. Patrícia Moura, que 

se encontra disponível 24h. O seu contacto telefónico consta na lista de contactos de urgência 

do hospital.   

2.2. Organização e caracterização do espaço físico e funcional dos Serviços Farmacêuticos 

A Farmácia Hospitalar do HPG encontra-se implantada num espaço amplo, bem organizado e 

com boa luminosidade de modo a facilitar não só o trabalho do FH, mas também a limpeza do espaço. 

Para além disso, localiza-se próxima de sistemas de circulação vertical, como elevadores, que 

facilitam o acesso interno e externo. Assim, os SFH do HPG satisfazem os pressupostos descritos no 

“Manual de Farmácia Hospitalar” no que diz respeito à sua localização [5]. 

A Farmácia Hospitalar do HPG é constituída por uma área de receção de encomendas, área de 

satisfação de pedidos, área de gabinete, zona de reembalamento e etiquetagem, lavatório, armazém, 

área de apoio à distribuição (clássica e unitária) e área de saída de encomendas (Anexo III). A área 

de satisfação de pedidos encontra-se subdividida em catorze partições, de acordo com os serviços 

clínicos (SC): UICRM9, UICRM10, INT9, INT10, INT11, DENT, URG, Esterilização (EST), BLO, 

C.EXT5, C.EXT7, FST, END e IMAG (Anexo IV-A). Existe ainda uma área exclusiva à satisfação 

de pedidos para os serviços do HDSJM (Anexo IV-B). O armazém contém grandes volumes (soros, 

água destilada, entre outros), produtos farmacêuticos (PF) inflamáveis, produtos de nutrição, 

medicina dentária, imagiologia, desinfeção, materiais de penso e hemostáticos locais, estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos de diversas formas farmacêuticas, tais como 

comprimidos, cápsulas, soluções orais, pomadas, cremes, saquetas, colírios, enemas e ampolas.  

O armazenamento de todo o stock existente na farmácia encontra-se devidamente organizado. 

Assim, os medicamentos e PF encontram-se armazenados em estantes devidamente identificadas de 

acordo com a sua forma farmacêutica, substância ativa e dosagem. Alguns medicamentos e PF 

encontram-se numa área de armazenamento de stock avançado. Os estupefacientes e psicotrópicos 

encontram-se armazenados no cofre e todos os produtos termolábeis encontram-se armazenados no 

frigorífico, a temperaturas devidamente controladas e situadas entre os 2-8°C (Anexo V) [5].  

2.3. Gestão de Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem a base essencial para o bom funcionamento de um hospital e, 

em particular, dos SFH [5]. Assim, o GTS apresenta para cada um dos seus hospitais um farmacêutico 

que assume a direção técnica, sendo responsável por toda a gestão, coordenação e organização do 

circuito do medicamento em cada hospital do Grupo. Para além disso, a supervisão de todos os SFH 
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do GTS é realizada pela Dra. Patrícia Moura, FH Coordenadora que se encontra em funções na FC. 

Para além disso, os SFH do GTS têm também assistentes operacionais e assistentes técnicos que 

contribuem para o bom funcionamento dos serviços prestados.  

Tal como já referido anteriormente, a Diretora Técnica dos SFH do HPG e do HDSJM é a Dra. 

Nádia Varela. Recentemente, devido à contínua expansão dos serviços do HPG, foi contratada uma 

Técnica Auxiliar de Saúde, Isabel Almeida, para auxiliar a Dra. Nádia Varela durante quatro horas 

por dia.  

2.4. Sistema Informático 

Os Sistemas Informáticos vieram revolucionar e facilitar o trabalho dos FH, sendo hoje em dia 

muito mais fácil gerir os SFH e garantir a qualidade dos mesmos, adaptados ao funcionamento e às 

necessidades dos diferentes hospitais. No GTS é utilizado o sistema informático Glintt®- CPCHS 

(Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), que permite, entre outras coisas, 

fazer a gestão de stocks, pedidos semanais, realização e satisfação de pedidos dos serviços, consulta 

de prescrições médicas e criação de mapas de dose unitária. Para além disso, na FC, existem mais 

dois sistemas informáticos – o PHC® Software e o Intranet. O PHC® Software é utilizado para a 

emissão de guias de transporte e para a receção informática de encomendas na FC. O Intranet é 

utilizado para a validação do stock e satisfação de pedidos dos SFH das diferentes unidades 

hospitalares.  

2.5.  Sistema de Gestão de Qualidade  

Os sistemas de gestão de qualidade correspondem a procedimentos padronizados, devidamente 

documentados e regularmente atualizados que visam assegurar as condições de segurança dos 

medicamentos, dos instrumentos e aparelhos utilizados, da equipa de trabalho e das instalações [5]. 

O GTS implementou em todos os seus hospitais as Normas EN ISO 9001:2008 da Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER) de modo a garantir a qualidade dos serviços de saúde prestados 

[1]. Para além disso, as unidades hospitalares do GTS são sujeitas periodicamente a auditorias 

internas e externas, aumentando assim o grau de segurança, qualidade e excelência dos serviços.   

Durante o meu período de estágio pude assistir a duas auditorias, uma externa e uma interna.  

3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

3.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é um processo 

multidisciplinar e contínuo que requer especial atenção e profissionalismo de modo a garantir não só 

a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos, mas também o uso racional do medicamento e uma 

boa relação custo-benefício. Assim, a seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos nos hospitais deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [5-7]. Nos hospitais 
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do GTS, este processo de seleção é da responsabilidade da Coordenadora dos SFH do Grupo e do 

diretor clínico.  

Anualmente é realizado um concurso onde todos os laboratórios fornecedores de medicamentos 

podem concorrer enviando um e-mail com as suas propostas, que incluem informações sobre preços 

e condições de entrega de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. 

Posteriormente, o responsável do departamento de compras compila as condições de compra de todos 

os laboratórios concorrentes num ficheiro Excel e, juntamente com a Coordenadora dos SFH do GTS, 

organizam por ordem crescente de preferência os laboratórios com as condições de compra mais 

favoráveis, selecionando assim aqueles que ocupam as primeiras posições da lista com maior 

preferência. Caso um produto esteja esgotado no laboratório de referência, é realizada a encomenda 

ao fornecedor classificado em segundo lugar na lista, caso este tenha disponível em stock o produto 

em questão [5-7]. 

3.2. Aquisição e gestão de stock de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos  

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos do GTS é efetuada 

pela coordenadora dos SFH, em articulação com o FH de cada hospital do grupo, que avalia os stocks 

e consumos de cada hospital e gere a aquisição de forma a garantir que as necessidades de todos eles 

sejam satisfeitas [5].  

A gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento dos SFH, de modo a evitar possíveis 

ruturas de stocks ou a existência de produtos sem rotação. Esta gestão é realizada pelos SFH a nível 

informático através da existência de um stock ideal para cada produto. Por exemplo, no caso do HPG, 

os stocks ideias estão definidos de modo a assegurar as necessidades do hospital por um período de 

14 dias. Todas as quintas-feiras ao fim do dia, cada FH de cada unidade hospitalar é responsável por 

realizar o pedido semanal à FC. Este pedido é automaticamente gerado tendo em conta os consumos 

semanais e o stock informático de cada produto, sendo posteriormente analisado pelo farmacêutico 

e, caso necessário, alterado de acordo com as necessidades hospitalares semanais. O pedido é então 

enviado para a FC, que posteriormente compila os pedidos de todas as unidades hospitalares do GTS 

e envia o pedido de encomenda para o departamento de compras, que é responsável por efetuar o 

pedido ao laboratório por e-mail, num período máximo de 24 horas após a receção do pedido semanal 

compilado. No caso dos produtos citotóxicos, estes são controlados manualmente, isto é, o FH avalia 

o que vai precisar para um dado período de tempo, segundo a terapêutica dos doentes. Para além 

disso, existem certos produtos cuja aquisição e gestão de stocks é realizada de forma ligeiramente 

diferente, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP), e que irá ser 

abordada mais adiante [5-7]. 

3.3. Receção e conferência de encomendas   

Após a realização do pedido semanal, os produtos requeridos chegam à FC num prazo de 24 a 

48 horas, sendo rececionadas por um funcionário da FC, que deve assinar a fatura e/ou a guia de 
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transporte que acompanham a encomenda. Posteriormente, os medicamentos e PF entregues à FC 

são verificados manualmente, bem como a respetiva quantidade, integridade e prazos de validade 

(PV). Por fim, os produtos rececionados e as respetivas quantidades são introduzidos no programa 

PHC® e a encomenda é confirmada e gravada no programa Intranet para que os produtos 

rececionados entrem em stock no CPC®. No que diz respeito às faturas, a FC arquiva o duplicado e 

entrega o original ao departamento de compras. Por outro lado, no caso das guias de transporte o 

duplicado é rejeitado e o original e arquivado [5-7].  

Findada a receção da encomenda semanal na FC, segue-se a distribuição dos produtos 

rececionados às diferentes unidades hospitalares consoante os pedidos semanais realizados por cada 

uma. O pedido semanal de cada unidade é satisfeito no CPC® e é emitida uma guia de transporte. 

Os produtos e as guias de transporte são então entregues em cada unidade hospitalar pelo 

departamento de logística e o FH, no ato da sua receção, é responsável por verificar se os 

medicamentos e a sua quantidade estão de acordo com o descrito na guia de transporte, por arquivar 

essa guia de transporte numa capa destinada a este fim e por armazenar os produtos em locais 

adequados. Nos SFH do HPG, a área reservada para as descargas de encomendas (designada por 

“Receção de Encomendas”) encontra-se junto à entrada e a conferência de encomendas é efetuada 

na área de “Conferência de Encomendas” localizada na mesa de trabalho (Anexo VI). No momento 

de receção de encomenda, é sempre dada prioridade aos produtos refrigerados, hemoderivados e 

estupefacientes e, no caso dos produtos refrigerados, o FH deve assegurar-se de que as condições de 

refrigeração foram adequadas durante o seu transporte. Para além disso, no HPG, à medida que os 

produtos são conferidos, é também verificado o seu PV para posterior introdução num ficheiro de 

Excel. Deste modo, a gestão do controlo dos PV torna-se mais fácil [6].  

No caso das encomendas que envolvem grandes volumes, tais como os soros, estas são entregues 

diretamente ao hospital (sem passar pela FC). Neste caso, o FH deve conferir a documentação que 

acompanha a encomenda, assinar a nota de entrega e devolver o triplicado ao transportador. A cópia 

da fatura é enviada para a FC por e-mail e o original é enviado por um transportador do departamento 

de logística do GTS assim que possível [6].  

3.4. Reembalagem e etiquetagem 

A reembalagem e etiquetagem dos medicamentos unidose deve ser efetuada corretamente de 

modo a garantir a qualidade e segurança dos medicamentos. As formas unitárias podem ser obtidas 

diretamente pela indústria ou por corte de blisters. No entanto, caso estas não estejam devidamente 

identificadas, é necessário efetuar a sua individualização, reembalagem e etiquetagem. Assim, de um 

modo geral, a reembalagem deve ser aplicada a todos os fármacos administrados por via oral, tais 

como cápsulas ou comprimidos, que não possuam identificação da substância ativa, PV ou lote por 

unidade e que, por essa razão, não cumpram os requisitos de segurança e boas práticas exigidos para 

a Distribuição Individual Diária da Dose Unitária (DIDDU). Para além destes, também os 
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medicamentos fracionados e os medicamentos não embalados por unidade devem ser devidamente 

reembalados [5], [6].  

No processo de reembalamento, é necessário primeiramente proceder-se ao corte individual dos 

blisters e, de seguida, ao seu embalamento através de uma máquina de embalamento automático 

stracar. A desblisteração não deve ser efetuada para não diminuir o PV do respetivo fármaco para 6 

meses [5], [6].  

No GTS, o processo de reembalamento é realizado na FC e os medicamentos reembalados são 

encaminhados para os respetivos SFH de cada unidade hospitalar. No HPG, normalmente só são 

reembalados os medicamentos que se pretendem fracionar ou os medicamentos não embalados por 

unidade (Anexo VII). O fracionamento é realizado sempre que se pretende obter doses inferiores às 

comercializadas para um determinado medicamento, sem alterar as suas propriedades físico-

químicas e biofarmacêuticas. No processo de etiquetagem dos medicamentos fracionados, é 

necessário colocar-se a Designação Comum Internacional (DCI), a quantidade reembalada 

correspondente a cada unidade (por exemplo “1/2”, “1/4”, “2/3”), o lote (igual ao da embalagem 

principal) e o PV. Quando o PV da embalagem principal terminar num período até 6 meses após o 

dia de reembalamento deve manter-se essa data aquando da impressão de etiquetas. No entanto, se o 

PV da embalagem principal for superior a 6 meses após a reembalagem, deve colocar-se o PV 

correspondente a um período de 6 meses após o dia de reembalagem. O mesmo se aplica no caso dos 

medicamentos não embalados por unidade [5], [6].  

Sempre que se efetua o reembalamento, é efetuado o seu registo em folhas apropriadas, 

preenchendo as mesmas com a DCI do medicamento, dose inicial, lote e PV da embalagem original, 

marca do medicamento ou laboratório produtor, dose reembalada, número de comprimidos 

reembalados, lote e PV dos comprimidos reembalados, data do dia de reembalagem, assinatura do 

FH responsável pelo reembalamento e um local destinado à colagem da etiqueta impressa (Anexo 

VIII) [5], [6].  

3.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

O armazenamento de medicamentos e PF deve cumprir um conjunto de requisitos legais, quer a 

nível regulamentar quer a nível técnico, bem como as recomendações dos fabricantes em todos os 

locais do hospital em que há acondicionamento de medicamentos. Este procedimento é efetuado de 

acordo com o princípio First Expired First Out (FEFO), o que significa que os lotes dos produtos 

com menor PV devem ser acondicionados à frente para permitirem um acesso mais fácil, evitando 

assim a acumulação de stock de produtos com PV a expirar [5], [8]. 

O armazém dos SFH do HPG está organizado em diversos setores de forma a garantir as 

condições apropriadas para o armazenamento de medicamentos e PF, nomeadamente a proteção 

direta da luz solar, temperatura inferior a 25°C e humidade inferior a 60%. Assim, os produtos são 

arrumados de acordo com as suas necessidades especiais de armazenamento, permitindo assegurar a 

manutenção da sua qualidade, segurança e eficácia [5], [8].  
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De um modo geral, todos os produtos que não requerem condições especiais de armazenamento 

são acondicionados de acordo com a sua forma farmacêutica ou indicação terapêutica e identificados 

e armazenados em armários por ordem alfabética de substância ativa, ordem crescente de dosagem e 

respetivo código. Para além disso, certos medicamentos são igualmente armazenados no “Stock 

avançado”, quando não existe espaço suficiente para todos no local de arrumação a que se destinam 

normalmente. No entanto, existem certos medicamentos ou PF que requerem condições específicas 

de armazenamento, como é o caso dos MEP, dos medicamentos termolábeis, medicamentos 

fotossensíveis, medicamentos infamáveis e gases medicinais [5], [8]. 

3.5.1.  Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os MEP, devido ao risco de consumo abusivo e de dependência, estão armazenados num cofre 

no armazém dos SFH do HPG, tendo acesso restrito a funcionários. O cofre tem um código de 

abertura pré-definido e está devidamente dividido em prateleiras devidamente identificadas e 

organizadas por ordem alfabética. O stock avançado dos MEP está igualmente armazenado no cofre, 

nas prateleiras inferiores. Cada SC tem também um stock pré-definido destes produtos, estabelecido 

entre o responsável desse SC e o FH. Para além dos MEP, também o Sugamadex se encontra 

armazenado no cofre devido ao seu elevado custo de requisição [6].  

3.5.2. Medicamentos termolábeis  

Os medicamentos termolábeis devem ser conservados a uma temperatura entre os 2 e os 8°C 

num frigorífico que tem acoplado um sistema de controlo de temperatura. Este sistema regista 

diariamente o valor da temperatura de modo a permitir a sua análise e controlo. Caso a temperatura 

do frigorífico aumente significativamente, o sistema dispara um alarme automático e o serviço de 

manutenção do HPG é imediatamente notificado. Para além disso, a temperatura ambiente e a 

humidade da farmácia e a temperatura do frigorífico são analisadas uma vez por semana pelo FH, 

através da análise de gráficos enviados por e-mail pelo serviço de manutenção do HPG (Anexo IX). 

Estes gráficos são devidamente assinados e arquivados numa capa adequada. Caso algum dos 

parâmetros analisados saia dora dos limites, é da responsabilidade do FH apresentar uma justificação 

para esse efeito [6], [8].  

3.5.3. Medicamentos fotossensíveis  

Os medicamentos fotossensíveis, tais como a amiodarona, dopamina e ciprofloxacina, são 

armazenados ao abrigo da luz, podendo permanecer em embalagens adequadas ou envolvidas em 

folha de papel de alumínio. Caso sejam envolvidas em folha de papel de alumínio, é necessário 

colocar exteriormente uma etiqueta que contenha a DCI, lote e PV do medicamento [6], [8]. 

3.5.4. Medicamentos inflamáveis  

Os medicamentos inflamáveis são armazenados em bacias de retenção devidamente identificadas 

com o nome do medicamento e número de identificação de GTS, dentro de um armário fechado e 

devidamente separados dos restantes medicamentos e PF [6].  
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3.5.5. Gases medicinais  

Os gases medicinais, por razões de segurança, são armazenados numa sala individualizada, 

localizada num piso diferente dos SFH [6].  

3.6. Controlo dos prazos de validade  

O PV é um dos parâmetros mais importantes de garantia de qualidade e viabilidade de um 

fármaco, sendo por essa razão necessário um controlo rigoroso e apertado do mesmo. Este controlo 

dos PV é da responsabilidade dos SFH, principalmente dos produtos cuja validade termina até 3 

meses após o mês atual. Este procedimento é realizado quer nos SFH, quer nos SC. Assim, quando 

nos SC se encontram medicamentos com PV inferior a 3 meses deve-se em primeiro lugar contactar 

os SFH. No caso de existirem outros exemplares desse medicamento com PV superior procede-se à 

troca dos medicamentos com validade a expirar pelos que têm maior validade. No entanto, se não 

existirem exemplares com PV superior, os medicamentos com validade a expirar permanecem nos 

SC devidamente identificados com a etiqueta “Atenção! Prazo de validade a expirar”. Para além 

disso, caso existam no mesmo compartimento outras unidades com validade superior, devem separar-

se os que têm a validade a expirar num saco de plástico e colocar a etiqueta “Atenção! Utilizar 

primeiro”. Estas etiquetas têm cor branca com sublinhado fluorescente de modo a alertar para o PV. 

Quando a validade dos medicamentos termina antes da sua utilização estes devem ser rejeitados no 

contentor de “Resíduos Hospitalares”. No entanto, para evitar esta situação deve dispensar-se, 

sempre que possível, os medicamentos com PV a terminar na DIDDU (uma vez que são 

administrados imediatamente ao doente) ou então transferir-se estes medicamentos para um serviço 

cuja probabilidade de utilização seja superior [6].  

O controlo dos PV é igualmente realizado com o auxílio de um ficheiro Excel no qual, tal como 

já referido anteriormente, são anotados diariamente os PV dos produtos rececionados. Assim, este 

ficheiro, que é atualizado mensalmente, alerta para a proximidade do final dos PV e é possível 

realizar um controlo mais rigoroso tanto nos SFH como nos SC. Existem igualmente meses 

específicos para o controlo dos PV em cada um dos SC. O controlo dos PV dos medicamentos, soros 

e embalagens é realizado de 6 em 6 meses na END, C.EXT, IMAG, carros de emergência, Bloco de 

Partos e nos SFH e de 3 em 3 meses no BLO, URG, INT e UICRM. Para além disso, a contagem de 

stocks é realizada diariamente nos INT, uma vez por semana na URG e BLO e uma vez por mês na 

END, C.EXT e Bloco de Partos. O mês de dezembro é exclusivamente reservado para a realização 

do inventário anual [6], [9].  

4. Sistemas de distribuição de medicamentos  

A distribuição dos medicamentos é uma função desempenhada pelos SFH que tem como 

principais objetivos racionalizar a distribuição e os custos associados à medicação, monitorizar a 

terapêutica e garantir o cumprimento da prescrição e a administração correta dos mesmos, 

diminuindo assim a ocorrência de erros e de problemas relacionados com a medicação [5].  
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4.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica ou standard baseia-se na reposição de stock por níveis, isto é, no 

fornecimento a cada SC de quantidades previamente estabelecidas de medicamentos e PF através de 

um acordo entre o FH e o Enfermeiro Responsável, de acordo com as necessidades semanais de cada 

SC e com a urgência do pedido. No HPG, a distribuição clássica é realizada na URG, INT (10 e 11), 

UICRM (9 e 10), IMAG, END, DENT, Blocos, EST, FST, C.EXT (5 e 7) e nos serviços do HDSJM 

[5], [6].  

O FH ou o Enfermeiro Responsável deve gerar informaticamente o pedido de cada SC, através 

do CPC®. No caso da URG, INT e Blocos estes pedidos são gerados pelo FH. No entanto, nos 

restantes SC, é o Enfermeiro Responsável que gera o pedido, que posteriormente é avaliado e 

validado pelo FH. Os pedidos são gerados separadamente para medicamentos, soros e embalagens 

vazias. Para a URG, INT e serviços do HDSJM são gerados pedidos três vezes por semana devido 

ao facto de serem serviços que requerem quantidades volumosas e, por vezes, imprevisíveis de 

medicamentos e PF. No entanto, para os restantes SC, o pedido é feito semanalmente. Aquando da 

satisfação do pedido, deve imprimir-se um documento referente a cada um dos pedidos que inclui a 

DCI do medicamento ou nome do PF, quantidade pedida, quantidade existente em stock na farmácia 

e espaço para preenchimento manual da quantidade dispensada (Anexo X). A separação dos produtos 

solicitados é acompanhada pela etiquetagem com uma etiqueta que contém a frase “Data de 

abertura” nas embalagens multidose, materiais de penso e outros produtos suscetíveis a deterioração 

após abertura. Para além disso, os produtos de frio devem ser acondicionados num saco de plástico 

com o nome do SC a que se destinam e colocados num local apropriado no frigorífico designado 

“Zona de Receção” até à transferência para o respetivo serviço em mala térmica. Por último, efetua-

se a satisfação do pedido que permite transferir automaticamente o stock da farmácia para o stock do 

serviço requerido e imprime-se uma guia de entrega que é assinada pelo FH e pelo Enfermeiro 

Responsável na receção. O pedido de antisséticos e detergentes é realizado pelos SC sempre que 

necessário, sendo o processo de satisfação pelos SFH muito semelhante ao anterior. Os pedidos do 

BLO, INT e URG são entregues no respetivo SC num horário pré-definido e é o FH que é responsável 

pelo seu armazenamento. Por outro lado, os pedidos relativos aos restantes SC são armazenados na 

área de satisfação de pedidos do armazém e transportados por um auxiliar, sendo da responsabilidade 

do Enfermeiro a sua receção, conferência e armazenamento. No caso dos pedidos dos serviços do 

HDSJM, o transporte dos mesmos para o hospital é assegurado pelo departamento de logística do 

GTS [6]. 

Apesar dos esforços realizados pelo FH para que nada falte nos SC, podem surgir pedidos 

urgentes, sendo o produto ou medicamento disponibilizado pelo FH caso exista em stock na farmácia. 

No entanto, se o produto não existir em stock, o FH deve consultar informaticamente o stock das 

restantes unidades hospitalares do GTS e solicitar o pedido à que tiver maior quantidade. Caso o 

medicamento não exista em stock em nenhuma das unidades hospitalares, o FH pode solicitá-lo à 
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Farmácia Portela, localizada em Vila Nova de Gaia, que assegura o transporte ao HPG duas vezes 

por dia. Porém, se o medicamento for exclusivamente de uso hospitalar e nenhuma farmácia do GTS 

o possua, o pedido pode ser solicitado a um hospital público [5], [6].   

Caso se verifique uma falha de um produto em stock num SC fora do horário de funcionamento 

da farmácia, o Enfermeiro pode dirigir-se à farmácia juntamente com um técnico de manutenção e 

levantar o medicamento ou produto mediante o preenchimento de uma ficha de registo de 

levantamento de medicação, que se encontra exposta na farmácia e na qual deve registar o nome ou 

a DCI do medicamento, a quantidade levantada, a identificação do doente a quem se destina, a 

assinatura de quem procede o levantamento e a data a hora do levantamento. Diariamente, o FH é 

responsável por verificar se houve levantamento de medicação e proceder à sua regularização [6].   

4.1.1. Empréstimos e devoluções a outras instituições  

Os medicamentos ou PF podem ser emprestados entre Farmácias Hospitalares de diferentes 

hospitais, caso uma das unidades hospitalares não possua o artigo em stock. No entanto, estes 

empréstimos requerem a entrega de um exemplar do mesmo medicamento emprestado ao hospital 

que fez o empréstimo, na mesma quantidade e no período de tempo acordado entre os FH das 

unidades hospitalares envolvidas [5], [10]. 

O FH do hospital que cede o produto deve imprimir um documento relativo à realização do 

empréstimo bem como uma guia de transporte. Ambos devem ser impressos em duplicado e enviados 

juntamente com o medicamento requerido para o hospital requerente. Aquando da receção, o FH 

desse hospital deve assinar e reenviar o documento original para o hospital que forneceu o produto. 

Assim que o hospital requerente possuir stock do fármaco inicialmente em falta, o FH deve imprimir 

um documento correspondente à devolução do empréstimo, em duplicado, e uma guia de transporte. 

Estes documentos são entregues ao hospital que efetuou o empréstimo juntamente com o 

medicamento. Na sua receção, o FH do hospital que efetuou o empréstimo deve assinar e reenviar 

uma das cópias para o hospital requerente. Por fim, todos estes documentos devem ser devidamente 

arquivados em ambos os hospitais envolvidos no empréstimo.  

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

O sistema de DIDDU consiste na dispensa de doses individualizadas de medicamentos após uma 

interpretação e avaliação da prescrição médica pelo FH, permitindo desta forma o acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, a racionalização da terapêutica, o aumento da segurança associada ao 

circuito dos medicamentos e a redução do risco de interações. No HPG este procedimento é realizado 

para os doentes dos INT (10 e 11) e das UICRM (9 e 10) para um período que vai desde as 20h01 de 

um dia até às 20h01 do dia seguinte. O Médico é responsável por efetuar a prescrição médica no 

CPC® e esta fica automaticamente disponível no sistema para que os SFH possam proceder à sua 

interpretação e validação e possam elaborar o perfil farmacoterapêutico do doente. Durante este 

processo, o FH deve identificar e resolver possíveis erros na prescrição, tais como interações 

farmacológicas, posologias inadequadas, duplicação de terapêutica ou a existência de algum 
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medicamento extra-formulário. Caso a prescrição apresente alguma discordância, o FH deve 

contactar o Médico prescritor e, com ele, ajustar a prescrição da melhor forma [5], [6].  

No HPG, o processo de validação das prescrições médicas pelos SFH é realizado todos os dias 

de manhã. Para além disso, ao longo do dia é verificado se existem alterações das prescrições ou se 

há novas entradas de prescrições no sistema. Após as prescrições médicas estarem todas validadas, 

são gerados informaticamente mapas de distribuição em dose unitária, organizados por INT ou 

UICRM e por ordem numérica das camas (Anexo XI). Estes mapas são impressos, assim como as 

etiquetas de identificação dos doentes, que contém o nome, número GTS, cama e serviço onde se 

encontra internado (UICRM 9, UICRM 10, INT 10 ou INT 11). Estas etiquetas são posteriormente 

afixadas na frente das gavetas das cassetes de DIDDU (Anexo XII). A preparação da dose unitária 

por cama e não por medicamento permite ao FH garantir um maior controlo sobre a terapêutica 

medicamentosa de cada doente. No caso das UICRM 9 e UICRM 10, de forma a gerir melhor o 

tempo, a preparação da dose unitária é realizada à 3ª e à 5ª feira devido ao facto de os indivíduos 

internados na convalescença terem maioritariamente medicação crónica e normalmente sem grandes 

alterações de prescrição. Assim, à 3ª feira são preparadas as doses unitárias de 4ª, 5ª e 6ª feira e à 5ª 

feira são preparadas as doses unitárias de sábado, domingo, 2ª e 3ª feira. Antes das cassetes de 

DIDDU serem levadas para as respetivas UICRM, estas são revistas pelo FH e é gerado 

informaticamente um mapa com as possíveis alterações nas diferentes prescrições médicas dos 

doentes. Caso hajam alterações, é necessário proceder à correção das gavetas em questão. 

Posteriormente, as cassetes de DIDDU do dia requerido são então levadas pelo FH às UICRM por 

volta das 17h. No caso dos INT, que contém maioritariamente utentes cirúrgicos ou provenientes da 

urgência e que, portanto, são mais transitórios, a preparação da dose unitária é realizada diariamente, 

mais ou menos entre as 15h e 17h. Tal como acontece com a dose unitária das UICRM, as cassetes 

de DIDDU são posteriormente revistas e alteradas (quando necessário) e são levadas aos respetivos 

internamentos por volta das 17h30. Tendo em conta que os SFH estão encerrados ao fim-de-semana, 

à 6ª feira o FH é responsável por deixar em cima da mesa de trabalho da farmácia as malas 

correspondentes a cada dia do fim-de semana, devidamente identificadas com o serviço e o dia a que 

se destinam. Posteriormente, os auxiliares de cada INT ou UICRM são responsáveis por ir levantar 

as malas correspondentes a cada dia e por deixar na farmácia as malas correspondentes ao dia 

anterior. É importante referir ainda que, por vezes, existem certos produtos cujo tamanho não é 

compatível com os das gavetas. Neste caso, os produtos devem ser dispensados num saco de plástico 

identificado com o nome do doente e o respetivo serviço e número da cama. Para além disso, existem 

igualmente certos medicamentos e PF que não são dispensados na DIDDU, tais como os soros, 

medicamentos usados em SOS, insulinas, hemoderivados, medicamentos de frio e injetados de 

grande volume, sendo dispensados e debitados ao doente a partir do stock do serviço onde se 

encontram internados [6], [10].  
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Após a entrega da DIDDU, um dos Enfermeiros de serviço de cada unidade de internamento é 

responsável por conferir as doses unitárias tendo em conta a folha de cardex e o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. Caso seja verificada alguma inconformidade, o Enfermeiro deve 

preencher uma folha de registo que inclui os medicamentos que foram dispensados incorretamente, 

a assinatura do Enfermeiro, data e hora e deve-se proceder à correção da dose unitária [6].  

Quando o FH entrega as malas de DIDDU, deve igualmente recolher as malas do dia anterior e 

retirar das gavetas toda a medicação que não foi administrada aos doentes. Neste caso, deve comparar 

essa medicação com o mapa de DIDDU do respetivo doente e verificar se o doente ainda continua 

internado ou se já teve alta clínica. Se o doente continuar internado, o FH deve anotar a medicação 

não administrada e a respetiva quantidade e retirar da conta do doente. No entanto, quando este passo 

é realizado pelo Enfermeiro de cada serviço de internamento, o FH deve apenas confirmar se os 

medicamentos não administrados foram ou não debitados na conta do doente. Se o doente teve alta 

clínica, a medicação é arrumada [6], [10].  

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório   

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é destinada a doentes com patologias 

crónicas (tais como Hepatite C, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Cancro, 

Insuficiência Renal, entre outros) e tem como objetivo possibilitar ao doente que realize a sua 

terapêutica em casa e sem custos na aquisição dos medicamentos. Deste modo, o regime de 

ambulatório possibilita uma maior racionalização dos recursos económicos e um maior controlo e 

vigilância da terapêutica. De facto, as principais razões que sustentaram este tipo de atividade nos 

SFH foram a necessidade de adesão à terapêutica por parte destes doentes, a vigilância de efeitos 

adversos graves e a comparticipação de alguns medicamentos a 100% apenas se forem 

disponibilizados pelo hospital [5].  

O Despacho nº 13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de outubro de 

2012, permitiu uniformizar os procedimentos e mecanismos de monitorização dos medicamentos 

dispensados em ambulatório hospitalar [11]. A Circular Normativa nº 01/CD/2012 de 30 de 

novembro de 2012, publicada pelo INFARMED (Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos 

de Saúde, I.P.), refere os procedimentos para a cedência de medicamentos no ambulatório hospitalar 

[12]. O HPG cumpre os procedimentos descritos nesta circular [6]. 

A distribuição em regime de ambulatório deve ser realizada informaticamente, disponibilizando 

informações sobre o doente, o seu diagnóstico e os medicamentos dispensados. Após o 

comparecimento do doente à consulta, o Médico contacta o FH, de forma a fornecer as respetivas 

prescrições médicas. Posteriormente, o FH verifica se a prescrição está dentro do PV, correspondente 

a 4 meses, e efetua a sua validação. Os medicamentos dispensados, bem como as suas quantidades e 

a data de dispensa são registados informaticamente pelo FH, através do número GTS ou nome do 

doente. O doente ou representante do mesmo é contactado e deve dirigir-se ao hospital para o 

levantamento da medicação. Quando o doente ou o seu representante chega ao hospital, o FH é 
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informado, efetua o registo da medicação dispensada na ficha do doente para a poder debitar e dirige-

se à receção para efetuar a entrega. A medicação é fornecida ao doente em quantidade suficiente para 

um determinado período de tempo estipulado pelo Médico prescritor, que corresponde normalmente 

a um mês. O Médico deve requerer aos SFH uma autorização de dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório, caso se verifique alguma alteração na terapêutica do doente ou este inicie a 

toma de um novo medicamento [13]. 

No meu estágio curricular não tive a possibilidade de assistir à distribuição de medicamentos a 

doentes de ambulatório uma vez que durante esse período de tempo o HPG não teve nenhum doente 

a realizar este procedimento.  

5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem certos medicamentos que se encontram sujeitos a circuitos de distribuição e legislação 

especiais, estando por isso submetidos a um controlo mais rigoroso por parte dos SFH. Nesta 

categoria incluem-se os Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE), os MEP, os 

hemoderivados, os imunossupressores, os citotóxicos e os gases medicinais [6], [10].  

5.1. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial  

Para que um medicamento de uso humano possa ser introduzido no mercado e utilizado a nível 

terapêutico em território nacional, é necessário obrigatoriamente que ele possua uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) concedida pelo INFARMED. No entanto, existem certos 

medicamentos que não estão incluídos no FHNM por apresentarem um elevado risco de efeitos 

adversos ou indicações terapêuticas restritas, destinando-se a doentes em geral ou a um doente em 

específico e estando sujeitos a uma farmacovigilância muito apertada. Segundo o artigo 92º do 

Decreto-Lei nº 196/2006, de 30 de agosto, estes medicamentos não possuem AIM, pelo que o FH 

deve requerer ao INFARMED uma AUE. Deste modo, para cada um destes medicamentos é 

necessário efetuar um requerimento individual para AIM, de forma a proceder à sua importação. 

Estes pedidos de AUE ao INFARMED são realizados anualmente, entre os meses de setembro e 

outubro e, para cada requerimento é necessário preencher um documento designado por Autorização 

de Utilização Excecional de Medicamentos de Uso Humano, no qual se coloca o motivo pelo qual 

se quer requerer a AUE, o requerente e a respetiva morada e número de telefone, o número do pedido 

e a data, o nome do medicamento, bem como a substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, 

quantidade, apresentação da embalagem, preço por unidade e estimativa da despesa. Para além disso, 

deve igualmente mencionar o titular da AIM, fabricante, libertador do lote, distribuidor do país de 

procedência e distribuidor em Portugal. No final, coloca-se o e-mail, assinatura e carimbo do 

Coordenador dos SFH do hospital requerente [5, 6, 14-16].  

Caso o INFARMED conceda a AUE, o requerente é informado através de um documento onde 

consta a identificação do estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento e a 

identificação do medicamento autorizado, nomeadamente a sua composição qualitativa e quantitativa 
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em substâncias ativas, forma farmacêutica, PV da autorização e o número de unidades autorizadas. 

A AUE tem a validade de um ano e deve ser renovada no ano seguinte. Para além disso, quer o 

registo do pedido quer a documentação enviada ao requerente a informar a concessão da autorização 

deve ser armazenada pelo menos durante 5 anos. No GTS, é na FC que se realiza e todo o processo 

relativo aos medicamentos sujeitos a AUE e se arquiva a respetiva documentação [6], [15], [16].  

5.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP, tal como já referido, estão muitas vezes associados a um elevado risco de dependência, 

devido aos seus efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC) e, consequentemente, a um risco 

acrescido do seu consumo ilícito e abusivo. Por esta razão, estes fármacos estão sujeitos a um 

controlo muito rigoroso do seu circuito, desde a sua encomenda e transporte até à sua dispensa e 

administração [5], [6].  

No GTS, a encomenda de MEP é efetuada na primeira semana de cada mês, havendo um stock 

ideal para cada medicamento. Este processo é realizado da mesma forma que os outros medicamentos 

e PF, ou seja, pelo departamento de compras via e-mail. No entanto, para que o pedido de encomenda 

possa ser satisfeito pelo laboratório, é necessário que a nota de encomenda seja acompanhada de uma 

requisição (denominada “Anexo VII”), constituída por um original e um duplicado, que deve ser 

preenchida pela Coordenadora dos SFH do GTS (Dra. Patrícia Moura). Nesta requisição é colocado 

o número sequencial da requisição, número da nota de encomenda, laboratório ao qual se efetua a 

requisição, número do código, DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e quantidade 

pedida. Por fim, a requisição deve ser assinada e deve colocar-se o número de inscrição na Ordem 

dos Farmacêuticos, data e carimbo do GTS no modelo original e no duplicado. Após entrega ao 

laboratório, este coloca a quantidade fornecida, assinatura, número de inscrição na Ordem dos 

Farmacêuticos, data e carimbo da entidade fornecedora em ambas as vias. A entidade fornecedora 

arquiva o duplicado e envia o original para a entidade requisitante, que procede ao seu arquivo numa 

capa destinada a este fim. Estes documentos devem ficar arquivados em ambas as entidades durante 

pelo menos 5 anos [6], [17], [18].   

No que diz respeito à administração de MEP aos doentes, esta requer não só a prescrição médica 

mas também o seu registo de administração em impresso apropriado. Assim, o Enfermeiro que 

procedeu à administração de um MEP tem de a registar no livro de requisições, para que se possa 

posteriormente proceder à reposição de stock desse MEP. Cada requisição proveniente de um SC 

(denominada “Anexo X”) corresponde apenas a uma substância ativa, devendo ser preenchida com 

a DCI do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, bem como a identificação do SC, nome dos 

doentes a quem foi administrado o medicamento, número da cama ou do GTS, data de administração, 

quantidade administrada e rúbrica do Enfermeiro. Quando a requisição está parcialmente ou 

totalmente completa, o Enfermeiro envia a requisição para os SFH para que se proceda à reposição 

de stock. O FH é responsável por verificar se o modelo está corretamente preenchido e assinado pelo 

Diretor do Serviço e, caso esteja conforme, procede à validação da quantidade administrada, 
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numerando sequencialmente as requisições e registando a quantidade a fornecer, em numerário e por 

extenso. O impresso da requisição, constituído por um original e um duplicado, deve ser assinado 

pelo FH, pelo profissional que receciona o pedido e pelo responsável pela entrega dos Serviços 

Hospitalares, devendo mencionar a data e o número mecanográfico (Anexo XIII). Após a reposição 

de stock, o original é arquivado pelos SFH e o duplicado é arquivado no SC requisitante [5], [6], 

[10].  

De modo a facilitar o controlo de todo o circuito de MEP no HPG pelo INFARMED, existe ainda 

um ficheiro em Excel no qual são registadas todas as movimentações (entradas e saídas) de MEP no 

hospital. Para além disso, existem também outros ficheiros idênticos no qual são registadas todas as 

movimentações de MEP em cada um dos SC do HPG.  

5.3. Hemoderivados  

Os hemoderivados são produtos derivados de soro ou plasma humano e que incluem a 

imunoglobulina normal, imunoglobulina anti-D (Anti-Rhesus), albumina, plasma humano ativado, 

complexo protrombina e fatores de coagulação (fator VII e fator IX). Assim, por serem integrados 

na classe de medicamentos de origem biológica e possuírem um elevado risco de contaminações e 

de transmissão de doenças por via sanguínea, estes produtos têm que ser sujeitos a um controlo 

bastante apertado [5]. 

O processo de libertação oficial de lotes de hemoderivados é realizado pelo INFARMED e requer 

uma avaliação pormenorizada da documentação referente à produção de cada lote individual e 

ensaios laboratoriais específicos, a fim de detetar doenças transmissíveis. Caso a avaliação 

laboratorial do produto cumpra os requisitos legais e normativos aplicáveis, o INFARMED emite 

um Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lotes (COELL) reconhecido no Espaço Económico Europeu e na União Europeia [19].  

No GTS, a encomenda de hemoderivados é realizada da mesma forma que os restantes 

medicamentos e PF, isto é, pelo departamento de compras via e-mail. Aquando da receção, os 

hemoderivados são acompanhados por uma fatura, pelo COELL e pelo certificado de aprovação do 

INFARMED, que deve ser arquivado numa capa destinada a este fim. Posteriormente, estes 

medicamentos ficam armazenados à temperatura ambiente ou no frio (caso necessário), nos SFH ou 

no BLO [19], [20].  

A dispensa destes produtos aos SC está integrada na distribuição clássica e requer uma prescrição 

médica individualizada, que se destina apenas a um medicamento e a um doente. Todos os 

hemoderivados prescritos e dispensados em contexto hospitalar aos SC são identificados e registados 

num impresso próprio, o modelo nº 1804, que inclui duas vias: a Via Farmácia (original) e a Via 

Serviço (duplicado) (Anexo XIV). O Médico requerente do hemoderivado deve preencher o quadro 

A e B do modelo referido com a identificação do serviço requerente, o nome, número mecanográfico 

e a assinatura do médico, a identificação do doente e do hemoderivado, justificação clínica para a 

sua utilização, a dose ou frequência de administração, a duração do tratamento e a data de requisição. 
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O FH posteriormente deve preencher o quadro C da requisição, que corresponde à validação da 

requisição do medicamento, devendo colocar o seu nome, número mecanográfico, numeração 

sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, número de lote, 

laboratório produtor, número de certificado do INFARMED (CAUL) e data de envio. Por fim, o 

hemoderivado é transportado para o SC que fez a requisição, juntamente com a guia de transferência 

e as duas vias do modelo, e o Enfermeiro é responsável por verificar se este foi transportado 

adequadamente, por colocar o seu número mecanográfico e a data de receção e por assinar no local 

destinado à receção. A “Via Farmácia” é arquivada nos SFH e a “Via Serviço” é arquivada no 

processo clínico do doente no SC requisitante. Ambas as vias devem permanecer arquivadas durante 

pelo menos 5 anos [19], [20].  

5.4. Citotóxicos  

Os citotóxicos, ou citostáticos, são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas, 

sendo responsáveis por provocar a destruição de células tumorais. Estes fármacos podem ser 

utilizados quando a radioterapia ou a cirurgia não se mostraram eficazes ou como adjuvantes a essas 

terapias. Na maioria dos casos são utilizados protocolos de associação de citotóxicos com o objetivo 

de se obter resultados mais eficazes. Contudo, tendo em conta que este tipo de terapêutica pode 

provocar efeitos adversos, é necessário um acompanhamento rigoroso do tratamento do doente a fim 

de lhe explicar estes efeitos e de lhe esclarecer todas as dúvidas [5].  

O circuito dos medicamentos citotóxicos requer o envolvimento de FH, Médicos e Enfermeiros. 

Depois de efetuar o diagnóstico, o Médico decide qual o protocolo quimioterápico mais adequado 

para o doente, Este protocolo é emitido informaticamente juntamente com a prescrição médica e 

arquivado no processo do doente. Na prescrição médica deve constar a informação sobre o doente 

(peso, altura, área sob a curva e superfície corporal), a informação sobre a formulação a preparar 

(DCI, via de administração, dose-padrão e dose ajustada ao doente), a identificação do Médico 

Responsável e do SC, a data de realização do ciclo, o diagnóstico e o protocolo quimioterápico. Esta 

prescrição é posteriormente validada pelo FH e são emitidos os rótulos e o mapa de produção que 

contém o lote, a concentração, o PV e o laboratório de cada um dos fármacos [21].  

No HPG não existe um local com as condições apropriadas para preparar medicamentos 

citotóxicos. Assim, sempre que necessário, estes são preparados na FC, em câmara de fluxo laminar, 

são catalogados com o lote e o PV e são enviados através do serviço de transporte do GTS para o 

HPG. Juntamente com os citotóxicos é enviada a guia de transporte e o mapa de produção emitido. 

Na sua receção, o FH deve assegurar a sua integridade, verificar se corresponde ao doente em questão 

e entregar ao Enfermeiro responsável pela sua administração [6].  

5.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um medicamento utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular induzido pelo 

rocurónio ou vecurónio. Inicialmente, este fármaco não estava incluído nos medicamentos que 

requerem um controlo especial por parte dos SFH do GTS. No entanto, devido a um aumento brusco 
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da sua utilização pelos anestesistas do GTS e dado o elevado custo de aquisição do mesmo, foi 

decidido que seria igualmente necessário proceder a um controlo rigoroso do seu circuito. Deste 

modo, no GTS existe uma folha de preenchimento obrigatório para a utilização deste medicamento, 

na qual o médico deve preencher a informação sobre o doente, identificar o SC, colocar a quantidade 

de ampolas que necessita e motivo para o doente precisar do fármaco (Anexo XV). No final, o 

médico deve assinar, datar e enviar a folha para os SFH [22].  

5.6. Gases medicinais  

De acordo com o “Manual de Gases Medicinais” da Ordem dos Farmacêuticos, os gases 

medicinais podem ser definidos como “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a 

entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem 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” [23].   

No HPG, o manuseamento e o controlo dos gases medicinais é realizado pelos técnicos de 

manutenção. Para além disso, os SFH são responsáveis pelo registo relativo a lotes, PV e garrafas 

novas, incluindo garrafas em utilização e garrafas de reserva (Anexo XVI). Tal como já referido, os 

gases medicinais encontram-se armazenados fora dos SFH, numa sala apropriada de um piso isolado, 

de forma a garantir as condições de segurança necessárias. O oxigénio medicinal, dióxido de carbono, 

protóxido de azoto e ar comprimido medicinal são exemplos de gases medicinais disponíveis no 

HPG, que são distribuídos aos SC através de um circuito fechado de canalizações. Na sala de 

armazenamento, os gases medicinais encontram-se localizados separadamente por rampas, existindo 

três tipos de rampa: rampa direita (à direita do debitómetro), rampa esquerda (à esquerda do 

debitómetro) e rampa de emergência (para caso as garrafas das outras rampas se esgotem e não 

tenham sido substituídas). Sempre que as garrafas de um gás medicinal atingem 50% do stock ideal, 

o serviço de manutenção efetua um pedido de reposição ao fornecedor. Quando as garrafas são 

rececionadas, o técnico de manutenção é responsável por conferir as garrafas e a sua quantidade e 

por devolver as garrafas avariadas ou vazias ao fornecedor. Para além disso, o técnico de manutenção 

é igualmente responsável por registar as quantidades de garrafas existentes, por registar os níveis de 

gases nas rampas e por informar o FH, por e-mail, sempre que uma rampa se esgota e é colocada 

outra em funcionamento. Deste modo, o FH pode efetuar o seu registo e assegurar a qualidade e 

segurança destes gases [6]. 

5.7. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPG encontram-se descritos no Formulário Hospitalar do GTS, 

podendo ser utilizados como modelos para a prescrição, produção e distribuição de medicamentos 

em ambiente hospitalar. No entanto, por vezes podem ser necessários medicamentos que não estejam 

incluídos neste formulário para o tratamento de determinadas patologias, sendo por isso designados 

medicamentos extra-formulário. Nestas situações, o Médico prescritor deve solicitar de forma 
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devidamente justificada a utilização de um medicamento extra-formulário através do preenchimento 

de uma requisição denominada “Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo XVII). 

Posteriormente, o FH é responsável por avaliar esta requisição, assiná-la e decidir se a autoriza ou 

não [6], [24].   

6. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike  

Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são medicamentos cujo nome ortográfico, 

nome fonético e/ou aspeto são semelhantes, mas que possuem indicações terapêuticas distintas [25]. 

De modo a evitar a ocorrência de trocas de medicamentos, o HPG elaborou uma lista de 

medicamentos LASA que está afixada nos SC, sendo do conhecimento de todos os profissionais de 

saúde desta unidade hospitalar. Alguns exemplos de medicamentos LASA incluem o Meocil®, 

Clorocil® e Terricil®, o Lentocilin S1200®, Lentocilin S2400® e o Lentocilin 6.6.3® e o Tropicil®, 

Atropocil® e Elipa® (Anexo XVIII).  

7. Farmacotecnia  

De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a Farmacotecnia 

consiste no “setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis no 

mercado” [10]. Este procedimento resolve diversos problemas associados aos medicamentos 

industrializados, tais como a presença de doses inapropriadas, compostos não tolerados pelo doente, 

associação de substâncias ativas inexistentes no mercado e forma farmacêutica inadequada. No GTS, 

a produção de medicamentos manipulados é da responsabilidade da FC, sendo daqui posteriormente 

distribuídos para os diversos SFH. Após a receção destes produtos nas respetivas unidades 

hospitalares, os SFH são responsáveis por os encaminhar para os SC requisitantes [6], [10].  

7.1. Controlo de qualidade de manipulados 

Na produção de manipulados é fundamental cumprir normas orientadoras descritas em manuais 

de procedimentos de forma a garantir um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” que evidencie qualidade, segurança e eficácia na utilização destas preparações. Na 

FC, os procedimentos para a preparação de manipulados, fichas de preparação e etiquetas encontram-

se arquivados em capas adequadas de modo a garantir a homogeneidade e qualidade em todas as 

etapas de preparação. Para além disso, todos os manipulados preparados são sujeitos a uma avaliação 

de risco de preparação e a uma avaliação da qualidade das matérias-primas e dos materiais de 

acondicionamento utilizados. A área para a produção do manipulado e para o seu controlo de 

qualidade é selecionada de acordo com o tipo de manipulado [5], [10].  

7.2. Manipulação de preparações intravenosas  

7.2.1. Manipulação de citotóxicos  

A preparação deste tipo de fármacos segue um protocolo extremamente rigoroso e que requer 

cuidados e precauções especiais devido ao facto de ser necessário garantir não só a qualidade da 
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preparação mas também a segurança do responsável pela sua manipulação, uma vez que se tratam 

de produtos de elevada toxicidade. Estes manipulados são preparados em câmara de fluxo laminar 

vertical, descendente e unidirecional, localizada num compartimento estéril, de modo a proteger o 

manipulador dos efeitos nocivos dos produtos manuseados. Para além disso, todas as etapas críticas 

da preparação destes fármacos são submetidas a uma dupla verificação e são executadas 

determinadas ações que permitem proteger o operador e zelar pela sua saúde. Na sala de 

manipulação, que deve ser limpa e com condições de assepsia garantidas, apenas podem entrar 

operadores devidamente fardados. De forma a evitar contaminações, estes operadores devem efetuar 

corretamente a higienização e fardamento, isto é, devem retirar todos os acessórios que possuam, 

vestir-se de forma ascendente, utilizar uma touca, óculos de proteção e máscara e colocar as mangas 

por cima da bata [5], [21].  

Após a preparação do manipulado, este deve ser identificado com um rótulo duplamente validado 

e colocado num saco apropriado para o transporte de produtos citotóxicos, de modo a evitar o seu 

derramamento. Em caso de derrame na área de manipulação de citotóxicos está disponível um “kit 

de derramamento de citotóxicos” que permite atuar de forma rápida e segura para reduzir o risco de 

exposição e o número de pessoas expostas [21].  

Na FC, a preparação de citotóxicos é realizada pela Dra. Patrícia Moura de acordo com a data de 

marcação dos ciclos oncológicos.  

7.2.2. Preparações extemporâneas estéreis 

As preparações extemporâneas estéreis consistem no fracionamento ou ajuste de doses 

comerciais, rentabilizando as matérias-primas e individualizando a terapêutica. Estas preparações 

devem ser preparadas conforme os requisitos mencionados na Portaria nº 42/92, de 23 de janeiro, de 

forma garantir a qualidade do produto final e a reduzir o risco de contaminação microbiológica, 

pirogénica ou por partículas. Assim sendo, as preparações extemporâneas estéreis devem ser 

preparadas por técnica assética, em câmara de fluxo laminar e com a supervisão de um farmacêutico 

de forma a garantir a segurança quer do operador quer do manipulado. Para cada preparação existe 

um protocolo que contém instruções para a sua realização e uma tabela destinada ao registo do nome 

do fármaco, lote, PV, data de preparação e nome do operador. O PV destes produtos corresponde a 

24 horas após a sua preparação [5, 10, 26, 27].  

7.3. Manipulação de preparações não estéreis 

A preparação de manipulados não-estéreis é realizada quinzenalmente na FC, após a realização 

do pedido quinzenal, à 2ª feira, pelos FH das diferentes unidades hospitalares. O Técnico Auxiliar 

da FC é responsável por compilar os pedidos das diferentes unidades e por preparar estes produtos. 

A maioria das preparações não estéreis preparadas na FC são preparações asséticas (soluções 

desinfetantes e respetivas diluições).  

A manipulação das preparações não estéreis é efetuada na hotte, sendo utilizadas etiquetas de 

cores diferentes para facilitar a identificação do SC e da unidade hospitalar a que se destinam. 
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Aquando da sua preparação deve ser preenchida uma ficha de preparação do produto em questão, 

que deve incluir a forma farmacêutica, a composição qualitativa e quantitativa, a dosagem, o número 

de unidades preparadas, a técnica de preparação e informação acerca da rastreabilidade e qualidade 

do produto final, nomeadamente o número do lote atribuído, origem e identificação do operador e do 

Diretor Técnico. Para além disso, deve igualmente mencionar-se no registo qual a unidade hospitalar 

e o SC a que se destina o manipulado e o PV correspondente a 30 dias após o dia da preparação. 

Após a preparação devem ser emitidos os rótulos para o manipulado que devem incluir a composição 

qualitativa e quantitativa, o número de lote atribuído, o PV, data de preparação, instruções de 

utilização e de conservação e o nome do responsável pelos SFH. As fichas de preparação dos 

produtos e os seus rótulos devem ficar sempre arquivados numa capa destinada a este fim que se 

encontra na FC. No final da preparação dos manipulados, estes são enviados para as respetivas 

unidades hospitalares. Após a sua utilização, os frascos de acondicionamento devem ser esterilizados 

e enviados novamente para a FC [5], [27].  

7.4. Nutrição parentérica  

Atualmente, as necessidades dos utentes do GTS não justificam a preparação de bolsas de 

nutrição parentérica. No entanto, estão disponíveis em todas as unidades hospitalares bolsas de 

nutrição parentérica pré-fabricadas para caso surja algum doente que necessite deste regime 

nutricional específico. De modo a aumentar a estabilidade e PV do produto, estas bolsas são 

tricompartimentadas com soluções de glucose, aminoácidos e lípidos. No momento antes da 

administração, o Enfermeiro responsável pela administração deve exercer uma pressão suave sobre 

a bolsa de modo a promover a mistura dos três compartimentos. Para além disso, caso seja necessário, 

em cooperação com o FH e após prescrição médica, o Enfermeiro pode igualmente adicionar a esta 

bolsa oligoelementos, eletrólitos e/ou vitaminas.  

8. Farmacovigilância  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (OMS) a farmacovigilância é definida como a 

“ciência e o conjunto de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção 

de reações adversas ou qualquer outro problema relacionado com medicamentos” [28]. O FH assume 

um papel essencial nesta área, uma vez que muitas vezes são usados inúmeros fármacos em contexto 

hospitalar que, para além de possuírem reações adversas e efeitos tóxicos, foram introduzidos 

recentemente no mercado e, por isso, a informação clínica e farmacológica e estes efeitos tóxicos e 

reações adversas são ainda pouco conhecidos. Deste modo, é fundamental que o FH esteja bem 

integrado na equipa clínica de um hospital (cooperando e comunicando com médicos e enfermeiros) 

e que realize um acompanhamento farmacoterapêutico apertado, desde a entrada do doente no 

hospital até ao momento em que o mesmo tem alta clínica. Para além de o FH ser responsável por 

dispensar o medicamento na dose e nas condições adequadas, deve também ser responsável por 

detetar possíveis reações adversas a medicamentos (RAM) e notificá-las à entidade competente. Em 
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Portugal, a entidade responsável pela monitorização de segurança de todos os medicamentos 

detentores de AIM é o INFARMED, que coordena o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), 

criado em 1992. No HPG, todos os profissionais de saúde, incluindo os FH, integram a estrutura do 

SNF e são responsáveis por notificar o SNF sobre todas as RAM que possam decorrer do uso de 

qualquer medicamento [5].   

 

Conclusão reflexiva  

O estágio em Farmácia Hospitalar no HPG revelou-se sem dúvida uma mais-valia para a minha 

formação enquanto futura profissional de saúde uma vez que me possibilitou adquirir conhecimentos 

técnicos e científicos relacionados com a área hospitalar, com a qual nunca tinha tido contacto. De 

facto, este estágio curricular demonstrou-me acima de tudo qual a importância que o farmacêutico 

apresenta em ambiente hospitalar, não só por garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos, mas também por estar integrado numa equipa clínica multidisciplinar, na qual 

apresenta um papel fulcral através da validação de prescrições médicas, da deteção de possíveis erros 

e problemas relacionados com essas prescrições e da resolução dos mesmos de modo a promover o 

sucesso terapêutico.  
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Anexos  

Anexo I – Hospital Privado de Gaia. 

 

Anexo II – Plano operacional semanal dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado 

de Gaia.  

Diário 

Manhã 

 Verificar se houve levantamento de 

medicação na farmácia 

 Confirmar e guardar encomenda 

 Validar prescrições médicas 

Tarde 

 Validar prescrições médicas 

 Preparar malas unidose do INT10 e 

INT11 

 Preparar alterações de medicação da 

UICRM9 e UICRM10 

 Reverter a medicação do dia anterior e 

debitar a unidose 

Segunda-feira 

Manhã 

 Debitar medicação unidose do fim-de-

semana, segundo altas clínicas 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos, soros e embalagens vazias 

da URG 

 Satisfazer os pedidos dos serviços do 

HDSJM 

 Fazer o pedido de manipulados 

(quinzenalmente) 

Tarde 

 Rever a medicação unidose de 2ª e 3ª feira 

da UICRM9 e UICRM10  

 Repor estupefacientes do Bloco 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos e soros do INT10 e INT11 
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Terça-feira 

Manhã 

 Preparar malas unidose da UICRM9 e 

UICRM10 de 4ª, 5ª e 6ª feira 

Tarde 

 Satisfazer pedido de DENT 

 Satisfazer pedido de FST 

 Satisfazer pedido de IMAG 

Quarta-feira 

Manhã 

 Satisfazer os pedidos dos serviços do 

HDSJM 

 Reembalamento e etiquetagem (e 

respetivo registo) de medicamentos 

fracionados utilizados semanalmente pela 

UICRM9 e UICRM10  

Tarde 

 Satisfazer pedido de END 

 Satisfazer pedido da C.EXT5 

 Satisfazer pedido da C.EXT7 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos e soros do INT10 e INT11 

 Rever a medicação unidose de 4ª e 5ª feira 

da UICRM9 e UICRM10  

Quinta-feira 

Manhã 

 Preparar malas unidose da UICRM9 e 

UICRM10 de sábado, domingo, 2ª e 3ª 

feira 

 Reunião quinzenal com a Administração 

Tarde 

 Repor estupefacientes do Bloco 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos, soros e embalagens vazias 

da URG 

 Produzir kits para o Bloco e efetuar 

consumos aos serviços 

 Processar débitos pendentes 

 Fazer encomenda semanal à Farmácia 

Central  

Sexta-feira 

Manhã 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos, soros e embalagens vazias 

do Bloco 

 Satisfazer pedido da Esterilização 

 Satisfazer pedido da UICRM9 e 

UICRM10 

 Satisfazer os pedidos dos serviços do 

HDSJM 

Tarde 

 Rever a medicação unidose de 6ª feira, 

sábado e domingo da UICRM9 e 

UICRM10  

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos e soros do INT10 e INT11 

 Reforçar stock de medicamentos, soros e 

embalagens vazias da URG para o fim-de-

semana 
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Anexo III – Esquema organizacional dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado 

de Gaia. 
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Anexo IV – Área de satisfação de pedidos para os diferentes Serviços Clínicos (A) e para o Hospital 

de Dia de São João da Madeira (B). 

 

 

Anexo V – Cofre para o armazenamento de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (A) e 

frigorífico para armazenamento de produtos termolábeis (B). 

 

 

A B 

A B 
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Anexo VI – Área de conferência de encomendas dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

Hospital Privado de Gaia. 

 

 

 

Anexo VII – Zona de reembalamento e etiquetagem dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

Hospital Privado de Gaia.  
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Anexo VIII – Folha de registo de reembalagem de medicamentos dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares do Hospital Privado de Gaia. 

 

Anexo IX – Exemplo de um gráfico correspondente à temperatura ambiente e humidade (A) e à 

temperatura do frigorífico (B) dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Gaia.  

 

 

A 
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Anexo X – Exemplo de satisfação de um pedido de distribuição clássica de um Serviço Clínico.  

 

 

Anexo XI – Exemplo de um mapa de distribuição individual em dose unitária.  
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Anexo XII – Etiquetas de identificação dos doentes, que incluem nome, número GTS, número da 

cama e o internamento correspondente.  

 

 

 

Anexo XIII – Documento necessário para a requisição de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos por parte dos Serviços Clínicos (comumente designado “Anexo X”).  
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Anexo XIV – Documento necessário para a requisição de Hemoderivados pelos Serviços Clínicos, 

via Farmácia (original).   

 

 

Anexo XV – Folha de preenchimento obrigatório para utilização do Sugamadex.  
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Anexo XVI – Folha de registo e controlo de gases medicinais.  

 

Anexo XVII – Justificação Clínica para a requisição de medicamentos extra-formulário.  
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Anexo XVIII – Lista de medicamentos LASA afixada nos diversos Serviços Clínicos.  
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