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Resumo 

O estágio profissionalizante é a última unidade curricular do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e tem como objetivo, 

consolidar as bases aprendidas ao longo do curso e estabelecer uma ligação 

direta com a realidade do mundo da Farmácia Comunitária.  

Após a realização do estágio, o aluno deve ser capaz de executar as tarefas 

desempenhadas por um farmacêutico comunitário, ficando preparado e apto 

para entrar num futuro mercado de trabalho. 

Foi minha opção realizar 4 meses de estágio em Farmácia Comunitária, mais 

concretamente, na Farmácia Normal em Vila do Conde, no período de setembro 

a outubro de 2018 e de janeiro a março de 2019.  

Neste relatório, irei descrever todas as tarefas que desempenhei na Farmácia 

Normal, explicar o modo de funcionamento de uma farmácia comunitária e para 

além disso, irei abordar os temas dos projetos que concretizei durante o estágio 

e descrever a razão pela qual os realizei. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio na 

Farmácia Normal  

1. Introdução  

O estágio profissionalizante é a última unidade curricular do Mestrado em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto, constituindo uma unidade 

fundamental, onde é possível consolidar e por em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso. Eu realizei este estágio em dois setores 

farmacêuticos distintos: 2 meses em Farmácia Hospitalar e 4 meses numa 

Farmácia Comunitária, tendo escolhido para este último, a Farmácia Normal 

(FN). 

O meu estágio ocorreu entre setembro e março de 2019, com um intervalo de 2 

meses para realizar o estágio no âmbito hospitalar.  

Neste relatório estão descritas as principais atividades realizadas durante os 4 

meses de estágio, sempre sob orientação da Dr.ª Alexandra Soares. 

Tabela 1 Atividades realizadas durante o estágio curricular 

Atividade desenvolvida Setembro Outubro Janeiro Fevereiro Março 

Adaptação ao contexto da 

Farmácia e equipa de 

trabalho 

     

Receção e verificação 

de encomendas 

     

Armazenamento de 

produtos 

     

Etiquetagem de produtos      

Realização de 

determinações de 

físicas e biológicas 

     

Realização de 

encomendas 
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Organização do 

receituário 

     

Conferência de receituário      

Atendimento ao balcão      

Formações internas      

 

Formações externas      

Faturação e fecho do 

mês 

     

 

2. Farmácia Normal 

2.1 Contextualização e Localização. 

A FN, apesar de ter mais de 115 anos de história, só desde julho de 2016, está 

na sua atual localização, na rua 5 de outubro nº 1847. Encontra-se situada em 

frente ao Mcdonald’s® e ao Lidl®, perto de várias escolas e na proximidade da 

estação de metro de Portas Fronhas. Possui ainda diversas formas de acesso e, 

apesar de não possuir parque de estacionamento próprio, existem vários lugares 

de estacionamento gratuito na periferia.  

Nestes mais de 115 anos de história, existem vários clientes que se encontram 

fidelizados a esta farmácia, mesmo com a alteração da sua localização para 

cerca de 2 quilómetros. A faixa etária da população mais habitual da farmácia, 

são os idosos, no entanto esta apresenta um perfil heterogéneo. Para além dos 

clientes fidelizados, a farmácia ainda possui um protocolo com 3 instituições do 

concelho, nomeadamente, o Centro Paroquial de Mindelo, o Vila Dom Bosco e 

a Diferente Harmonia. 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Farmácia Normal 

 

3 
 

2.2 Horário de funcionamento 

A farmácia encontra-se aberta todos os dias da semana, entre as 8:30h e as 

22:00h sem paragens nesse período, e em noites de serviço a FN encontra-se 

aberta durante as 24h. 

2.3 Recursos humanos 

A farmácia possui 10 funcionários, 4 farmacêuticos, 4 técnicos de farmácia, uma 

auxiliar de cosmética e 1 auxiliar de armazém e está sob a direção técnica da 

Dr.ª Maria Alexandra Gajo Amorim Soares há mais de 20 anos. 

A FN faz parte da Sociedade Lda. 4480 Farmácia Lda., sendo que nesta 

sociedade está também integrada a Farmácia Lusitana (FL), por essa razão 

existem elementos que trabalham nas duas farmácias, nomeadamente, um 

funcionário que gere as encomendas e a permuta de produtos entre as duas 

instituições, uma funcionária que faz o fecho de caixa e uma auxiliar de limpeza. 

2.4 Instalações 

A instalação da FN obedece às normas descritas nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) aprovadas pelo Conselho 

Nacional da Qualidade.1 

2.4.1 Área exterior  

A FN está localizada no rés-do-chão de um edifício habitacional. No exterior, a 

FN possui dois painéis luminosos com o símbolo da “cruz verde”. Possui três 

frentes com montras para exposição de produtos e ou cartazes frequentemente 

renovadas de acordo com a época do ano. 

Na entrada da farmácia existe uma placa com o nome “Farmácia Normal” e com 

a propriedade e o nome da Diretora técnica. Também tem afixado na porta o 

horário, o contacto telefónico e um mapa das farmácias de serviço no concelho 

conforme exigências do INFARMED 

2.4.2 Área interior 

No interior da FN, há um grande espaço, constituído por um gabinete onde são 

prestados os serviços farmacêuticos; uma casa de banho; um gabinete onde são 

medidos os parâmetros biológicos; uma sala onde estão armazenados os 
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servidores e a central elétrica; um laboratório; um quarto; uma casa de banho 

para funcionários e um armazém. 

2.5 Área de atendimento ao publico 

O ambiente no interior da FN é bastante calmo, simpático e profissional. 

Normalmente existe uma música ambiente e um aroma no ar diferente todos os 

dias, pois possui um difusor da marca Pranaröm® na sua entrada. 

Existem 6 balcões para atendimento ao público, todos eles preparados para 

pessoas com mobilidade reduzida e equipados com telefone, terminal 

multibanco e leitores de código de barras. Existe ainda um dispensador de trocos 

automático que se encontra ligado diretamente ao sistema informático - 

Sifarma®.  

Por detrás dos balcões 1 a 4 estão expostos medicamentos não sujeitos a receita 

medica (MNSRM) organizado segundo a sua categoria farmacoterapêutica, 

suplementos alimentares e outros produtos com elevado volume de venda. 

Na zona inferior das estantes existem gavetas, onde se encontram produtos 

farmacêuticos de elevada rotatividade tais como suplementos alimentares, 

compressas, gazes, desinfetantes, comprimidos e cápsulas de paracetamol, 

contracetivos orais e terapia hormonal de substituição e produtos de veterinária. 

Na restante zona existem expositores e gôndolas que possuem de forma 

organizada produtos de perfumaria, produtos de puericultura, produtos 

ortopédicos, produtos de higiene oral e higiene íntima, e produtos de cosmética 

e de saúde sexual. 

Na entrada da farmácia existe ainda uma balança que determina não só o peso, 

como a altura da pessoa, calculando também o seu índice de massa corporal. 

2.6 Sistema informático  

O sistema informático da FN no início do meu estágio, era o Sifarma 2000® 

(Glintt® - Global Intelligent Technologies). Este sistema é bastante importante 

tanto no circuito do medicamento como sendo um instrumento de suporte ao 

farmacêutico, uma vez que permite o registo do utente com os seus dados 

pessoais (mediante declaração de consentimento informado assinada) e 

informações medicamentosas. Para além disso, permite também a gestão e 
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receção de encomendas, gestão de stocks, devoluções, faturação, conferência 

de receituário e controlo de prazos de validade. 

No entanto, desde o dia 14 de fevereiro, a FN adotou o novo Sifarma®, ainda 

numa fase inicial com apenas o módulo de atendimento ativo. Antes deste 

sistema começar a ser utilizado na farmácia, foi feita uma formação previamente 

via e-learning para os farmacêuticos e técnicos de farmácia, sendo-me dado 

igualmente acesso para poder aprender o modo de funcionamento deste novo 

sistema.  

Este software trouxe várias mudanças, uma delas é o aspeto visual, tornando-

se bastante mais apelativo e intuitivo, pois assim que começa o atendimento, o 

sistema pede imediatamente para identificar o utente, facilitando o seu 

acompanhamento farmacoterapêutico. Relativamente ao processamento de 

receituário este é mais rápido e simples, permitindo fazer a faturação de produtos 

separada num único atendimento. Outra grande mudança foi o término das 

vendas suspensas, passando este sistema a incluir todos os produtos sujeitos a 

receita médica e comparticipáveis como produtos comparticipáveis a qualquer 

momento. Para facilitar o atendimento com este novo sistema e como ainda está 

numa fase de adaptação até dezembro deste ano, sempre que fosse feita uma 

venda em que o utente garantisse que iria posteriormente trazer receita médica 

para esse produto comparticipável, era escrito no cabeçalho do talão “Receita, 

novo sistema” de modo a ajudar a equipa a resolver a suspensão. 

Por ainda não existir a recolha de assinatura para o consentimento informado 

eletrónico, a criação de fichas de utentes era sempre feita no Sifarma 2000®, 

pois só assim era impresso o documento completo para posteriormente o utente 

assinar e ser arquivado. 

3. Gestão de produtos na farmácia 

Os produtos em stock na farmácia são um investimento bastante significativo. 

No entanto, os níveis de stocks podem ser vistos por duas perspetivas, por um 

lado, se forem elevados conseguem suprimir as necessidades dos utentes, 

reduzindo o risco de rutura de stocks e conseguem cobrir as flutuações sazonais 

ou a procura aumentada inesperada. No entanto, se os níveis forem baixos, 
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exigem um menor esforço económico, existindo um maior controlo dos produtos 

existentes e reduzem o risco de perdas financeiras.  

Para haver uma boa gestão de todos os produtos presentes na FN, há 

mensalmente um controlo rigoroso dos prazos de validade (PV), estando esta 

função atribuída a dois funcionários. Todos os produtos que expirem no prazo 

de 6 meses, é colocada uma indicação sobre os mesmos e no caso de faltarem 

3 meses para expirarem são, se possível, devolvidos ao fornecedor, caso 

contrário são colocados numa prateleira específica de prazos de validade com 

referência ao seu mês de expiração.  

Participei ao longo dos 4 meses, não só no controlo de validades como no auxílio 

à gestão de stocks, analisando produtos que tinham grande procura e baixo nível 

de stocks para serem posteriormente aumentados esses níveis. Participei 

também na correção de erros de stocks, fazendo a prévia verificação física e 

corrigindo informaticamente para os valores reais. 

3.1 Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

3.1.1 Fornecedores e grupos de compra 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde, é feita de acordo com 

as encomendas dos utentes, a capacidade económica da farmácia, capacidade 

de armazenamento, histórico de compras e vendas de produtos, sazonalidade 

dos mesmos e níveis de stocks mínimos e máximos. 

Na compra de produtos, há várias condições a ter em conta, como por exemplo, 

qualidade do produto, promoções, rapidez na entrega dos produtos, condições 

de pagamento, menores falhas de stock e facilidade na devolução. 

Atualmente a FN tem 3 distribuidores grossistas, Empifarma®, Alliance 

Healthcare® e a OCP Portugal®. O principal é a OCP Portugal®, uma vez que 

distribui 3 vezes por dia, sendo uma entrega de manhã, uma de tarde e outra à 

noite. A FN está também integrada no grupo de compras, Holon®, obtendo assim 

condições comerciais especiais, sendo essas condições aplicadas às entregas 

efetuadas pela OCP Portugal®. 

A FN trabalha também em parceria com laboratórios, sendo estes usados 

frequentemente para compras pontuais, normalmente referentes a grandes 
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quantidades de produtos, de modo a obter preços mais vantajosos. Estas 

encomendas são feitas maioritariamente para produtos de cosmética e 

medicamentos genéricos e de marca. 

3.1.2 Realização de encomendas. 

Existem várias formas de fazer encomendas aos distribuidores grossitas, através 

do Sifarma 2000® B2B; via telefónica onde é também possível confirmar, em 

casos particulares, preços e prazos de entrega e através do gadget, onde são 

feitas encomendas diretamente à OCP Portugal®. 

3.1.2.1 Encomenda diária 

As encomendas diárias são criadas automaticamente pelo Sifarma®, com base 

nos níveis de stocks definidos na ficha de cada produto. Posteriormente, a 

pessoa responsável pelas encomendas revê tudo e envia o pedido ao 

fornecedor.  

Nessa revisão, é feita uma avaliação dos produtos a pedir e a escolha dos 

fornecedores aos quais se vai fazer a encomenda, analisando se é possível 

usufruir de alguma campanha nesse sentido, pedindo uma maior quantidade de 

produtos de forma a rentabilizar essa compra. 

3.1.2.2 Encomenda instantânea 

Todos os utilizadores do Sifarma® na FN, têm acesso a realizar este tipo de 

encomenda. Esta é usada em casos pontuais de produtos que não existam em 

quantidade suficiente para satisfazer o pedido do utente ou caso não exista 

mesmo o produto na farmácia. Neste modo de encomenda é possível ver a 

disponibilidade do armazenista, o valor que será cobrado à farmácia e a data e 

hora de receção do produto. 

Existe ainda a modalidade “via verde”, que é um tipo especial de encomenda, 

que se destina a produtos que possuem quantidades de envio limitadas, estando 

apenas destinados a pedidos com receita médica que provem a necessidade 

desse produto na farmácia. Mesmo que a receita indique uma quantidade 

superior a duas unidades, esta não é autorizada estando limitada a duas 

unidades por pedido. Esta modalidade de encomenda, está disponível para 

todos os fornecedores. 
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3.1.2.3 Encomenda manual 

Para o Sifarma 2000®, as encomendas realizadas por telefone são consideradas 

manuais, neste caso, aquando da receção dos produtos, é necessário criar uma 

encomenda manual para posteriormente ser possível dar entrada da encomenda 

no sistema. Esta encomenda não é enviada ao fornecedor, sendo assinalada a 

opção “enviado para o papel”. 

Sempre que um utente pede um produto e há informação de que o produto não 

disponível na FN, verifica-se se existe na FL por consulta de stock remoto ou 

chamada telefónica, e efetua-se a respetiva reserva ou pede-se o envio para a 

FN. Se a FL não possuir o produto no seu stock, é feita uma consulta no gadget 

ou uma chamada telefónica à OCP Portugal® para esta poder fornecer uma data 

prevista para a entrega, e assim fornecer todas as informações necessárias ao 

utente. 

Durante os quatro meses de estágio realizei inúmeras encomendas 

instantâneas, por via verde e telefonicamente. Em relação à realização de 

encomendas diárias, apenas assisti à realização das mesmas por parte do gestor 

das encomendas da Sociedade Lda. 4480 Farmácia Lda. 

3.2 Receção e conferência de encomendas 

As encomendas de produtos são entregues à FN em contentores e caixotes, 

estando estes devidamente identificados e acompanhados pela respetiva fatura. 

Os produtos que necessitam de armazenamento no frio, tanto na OCP Portugal® 

como na Alliance Healthcare®, são acondicionados em contentores térmicos que 

são facilmente distinguidos por possuírem uma cor azul. Estes produtos são 

sempre os primeiros a ser conferidos, é anotado o seu prazo de validade e 

quantidade na fatura a que pertencem, sendo posteriormente armazenados. 

Nas faturas anexas às encomendas, estão incluídos, o nome do fornecedor, o 

número da fatura, a identificação da farmácia, preço de custo, os produtos 

enviados, os produtos em falta e o valor total da encomenda.  

A receção da encomenda não é exclusivamente feita pelo o auxiliar de armazém, 

podendo ser rececionada por toda a restante equipa. O primeiro passo é verificar 

se a encomenda já se encontra introduzida no Sifarma 2000® e caso não esteja, 
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é necessário criar uma encomenda manual e selecionar a opção “enviar para o 

papel”.  

É então selecionado o separador “Receção de encomendas”, onde se 

selecionada a encomenda e é então identificado o número da fatura e o valor 

total da mesma. Procede-se então à leitura ótica dos Códigos Nacional de 

Produto (CNP), um a um e caso o produto não possua ficha criada, esta é então 

criada nesta altura. No momento em que é lido o CNP, é verificado o PV e caso 

este seja inferior ao introduzido no Sifarma 2000®, ou caso o stock esteja a zero, 

é então atualizado. Caso o produto possua códigos alternativos estes também 

devem ser atualizados no sistema.  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, possuem uma regra 

diferente. Logo após serem lidos os seus CNP, devem ser imediatamente 

arrumados em armários fechados. Estes fármacos no início do meu estágio, 

eram acompanhados de uma requisição enviada em duplicado pela OCP 

Portugal® que era assinada, datada, carimbada e armazenada. No entanto, 

posteriormente, sob forma de reduzir o papel gasto, a OCP Portugal®, deixou de 

enviar a requisição por cada encomenda, passando a fazer como os restantes 

fornecedores e enviá-la mensalmente. Estas requisições eram posteriormente, 

assinadas pela DT, carimbadas e no final do mês eram todas agrupadas, sendo 

os duplicados enviados para os fornecedores e os originais arquivados durante 

3 anos na farmácia. 

Quando um produto, aquando da sua verificação do CNP se encontra com stock 

negativo, este é colocado de parte para posteriormente ser verificado na capa 

de medicamentos pagos e ser guardado nas gavetas respetivas aos 

medicamentos já pagos, organizados alfabeticamente segundo o nome do 

utente. 

No final de verificar os CNP, é então conferido o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF), onde são verificadas as margens de rentabilidade dos produtos que não 

possuam o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e onde são aplicados os 

descontos que estão apresentados nas faturas. Por fim, verifica-se se o valor 

final da encomenda coincide com o que o Sifarma 2000® apresenta. 
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No momento da receção, o operador tem que ter atenção e espírito critico para 

avaliar o PVF, pois, caso este venha bastante mais elevado do que as últimas 

compras e exista outro fornecedor a praticar preços mais vantajosos, este deve 

proceder à sua devolução após receção. Para além disso, caso o produto se 

encontre danificado, o distribuidor deve ser informado e procede-se à devolução 

do produto. A regularização das devoluções é feita através da troca de produto, 

ou através de uma nota de crédito. 

Foi nesta etapa que iniciei o meu estágio curricular e considerei-a bastante 

importante, pois foi assim que comecei a associar princípios ativos a nomes 

comerciais de medicamentos. Durante esta etapa, quando me surgia alguma 

dúvida, consultava a ficha do produto e tinha acesso a variadas informações 

sobre o mesmo. Para além disso, foi bastante vantajoso, identificar quais os 

produtos que possuíam maior rotação e perceber quais eram aqueles 

medicamentos que se apresentavam em maior quantidade no stock da farmácia, 

sendo isto bastante importante para realizar melhores atendimentos. 

3.3 Armazenamento 

No final da receção dos medicamentos e outros produtos, entramos na fase de 

armazenamento, também esta realizada por qualquer funcionário da FN. É uma 

fase bastante importante para reduzir o tempo de demora a ir buscar um 

medicamento durante o atendimento e proporcionar mais tempo de atenção aos 

utentes. 

No armazém, que é um espaço com temperatura e humidade controladas, existe 

um armário de gavetas que possui medicamentos de marca comercial 

organizados por ordem alfabética, enquanto que os medicamentos genéricos se 

encontram em prateleiras, também por ordem alfabética. Os produtos otológicos, 

oftálmicos, benzodiazepinas e fármacos usados na terapêutica da disfunção 

erétil possuem gavetas próprias. Fármacos que se encontrem em enemas, 

xaropes, ampolas, pós para suspensão oral e produtos para uso tópico, estão 

também eles armazenados em prateleiras bem definidas consoante a sua forma 

farmacêutica. 

Relativamente aos antibióticos, estes encontram-se no final da última prateleira 

dos medicamentos genéricos, estando bem separados dos restantes 
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medicamentos. O excedente de produtos tem um local apropriado para serem 

armazenados consoante o seu local de arrumação.  

Em relação aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, estes são 

armazenados num local diferente, estando confinado a um armário com chave e 

com acesso restrito. Todos os produtos que necessitem de ser conservados no 

frio, são colocados por ordem alfabética no frigorifico que possui a sua 

temperatura altamente controlada, separando as insulinas dos restantes 

produtos. 

No ato de colocar os produtos nos seus locais é sempre respeitado o princípio 

First expired, First out (FEFO), fazendo com que os produtos com menor prazo 

de validade sejam os primeiros a ser vendidos ao utente. 

Ao longo do meu estágio, fiz o armazenamento de produtos, que considero sem 

dúvida essencial para conhecer, não só os sítios específicos dos medicamentos, 

mas também o aspeto das várias embalagens, ajudando-me na redução do 

tempo nos atendimentos e a conhecer os medicamentos que possuem maior 

rotatividade. 

3.4 Controlo de Prazos de Validade 

O controlo de PV é um processo importante, não só por motivos de segurança 

para os utentes, como para ajudar a reduzir o desperdício monetário da farmácia. 

Existem duas pessoas responsáveis, por mensalmente, procederem à emissão 

da listagem de produtos que expiram nos próximos 6 meses, usando o Sifarma 

2000®. Posteriormente, é feita a sua verificação física e as validades são 

atualizadas. 

Caso o produto expire nos próximos 6 meses, é deixada uma anotação no local 

para vender primeiro, ou é colocado numa prateleira consoante o mês em que 

expira. Quando faltam menos de três meses para o produto expirar, procede-se 

então à devolução ao fornecedor.  

Durante o estágio assisti de perto e participei na função de controlo de PV e 

atribuição de um fim aos produtos analisados, bem como a sua atualização de 

PV no sistema informático. 
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3.5 Devoluções e regularização de devoluções 

As devoluções podem ser realizadas por vários motivos, não só os já referidos 

anteriormente, como prazos de validade próximo do final, PVF elevado ou 

embalagem danificada, também podem ser efetuadas, caso haja uma circular 

emitida pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED) com ordem de suspensão da comercialização, ou simplesmente 

por engano da encomenda do fornecedor ou de quem realizou a encomenda.  

A emissão da nota de devolução é realizada no Sifarma 2000®, onde é gerado 

um documento que contém o nome do fornecedor, a identificação do produto, o 

número da fatura e o motivo dessa devolução. A impressão da nota de devolução 

é sempre realizada em triplicado, ficando apenas uma cópia com a farmácia após 

receber uma vinheta do transportador. Em caso de não ser aceite, este produto 

é devolvido à farmácia e caso já tenha expirado o PV é dado como quebra, 

traduzindo-se em prejuízo para a farmácia, sendo posteriormente destruído. Se 

pelo contrário, for aceite, é enviada uma nota de crédito ou troca do produto, 

sendo em qualquer um dos casos resolvida pelo Sifarma 2000®. 

Durante o estágio, observei várias devoluções e raras foram as devoluções que 

vieram com parecer negativo dos fornecedores, normalmente essas devoluções 

deviam-se a PV próximos de expiração. Durante o estágio fiz regularização de 

devolução com notas de crédito e notas de devolução e observei que, um outro 

motivo para os produtos serem devolvidos, apesar de menos frequente, foram 

produtos que eram pedidos pelos utentes, encomendados aos fornecedores e 

colocados no armário dos produtos reservados e que passados mais de 3 dias, 

os utentes não vieram levantar. Se estes produtos tivessem um custo bastante 

elevado, era dada uma margem maior que 3 dias e, posteriormente, era feita a 

sua devolução. 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

Um dos objetivos principais de uma farmácia comunitária é a dispensa de 

medicamentos, no entanto este processo deve comprir requisitos farmacêuticos, 

éticos e legais devendo ser aplicados os conhecimentos e usadas fontes de 

informação sempre que necessário, colocando dessa forma em primeiro lugar a 

promoção de saúde à população. 
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Por esse motivo, no ato de dispensa de medicamentos, esta deve sempre ser 

feita, fornecendo ao utente toda a informação que diz respeito ao medicamento, 

relembrando posologias e cuidados a ter na toma, reduzindo assim os problemas 

que possam estar associados à toma do medicamento. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são dispensados em 

farmácias e é sujeita a apresentação de receita médica prescrita por um 

profissional de saúde habilitado. Os MSRM devem apresentar uma das 

seguintes condições:   

• “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

sejam utilizados sem vigilância médica;   

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam;   

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas, sejam indispensáveis aprofundar;  

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica.”2 

4.2 Prescrição médica 

A prescrição médica é o primeiro passo para a dispensa de MSRM e outros 

produtos que sejam comparticipados pelo Estado português. Essa prescrição 

deve ser realizada por via eletrónica, mas caso seja uma prescrição ao domicílio, 

haja inadaptação do prescritor ao sistema informático ou haja uma falência do 

sistema informático ou quando o prescritor realiza menos de 40 receitas manuais 

por mês. 3 

A prescrição eletrónica, pode ser enviada por email ou por SMS para o contacto 

do utente, contendo o número da receita, o código de acesso e o código de direito 

de opção.  Esta forma de prescrição é bastante vantajosa para o utente, porque 

pode aviar determinados medicamentos da receita, sem perder a restante 

receita, podendo aviar os medicamentos da mesma receita em farmácias 

diferentes e em dias diferentes. Além disso, deixou de existir o limite de 4 

unidades por receita e apenas duas unidades iguais por receita. Outra vantagem, 
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é a redução dos erros na dispensa de medicamentos, pois todos os produtos 

antes de serem entregues ao utente são validados.  

A principal desvantagem, é que em caso de falha informática, a farmácia não 

pode aviar qualquer receita, algo que eu assisti durante o estágio.  

A prescrição eletrónica deve contar com alguns elementos, o Código Nacional 

para Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), o medicamento descrito 

por Denominação Comum Internacional (DCI), a dosagem, a forma 

farmacêutica, a quantidade de unidades, número de receita, código de acesso, 

código de direito de opção, nome do utente e de beneficiário de subsistema e o 

nome do médico. 

O prescritor pode indicar justificações clínicas que não permitam a substituição 

do medicamento prescrito com denominação comercial, nomeadamente, a 

“Exceção a)” Margem ou índice terapêutico estreito, “Exceção b)” Reação 

adversa prévia e “Exceção c)” Continuidade de tratamento superior a 28 dias.2 

Durante o meu estágio tive contacto com as várias formas de prescrições e 

verifiquei que existem vários utentes que não conseguem mostrar as suas 

receitas eletrónicas desmaterializadas, pois não estão familiarizados com os 

telemóveis. Sempre que verifiquei um caso desses, procedia à impressão em 

talão da receita para ajudar os utentes nas próximas visitas à farmácia. 

4.3 Validação da prescrição 

Para ser feita a dispensa dos produtos farmacêuticos enumerados nas receitas 

médicas, é necessário que estas sejam analisadas e validadas por parte dos 

farmacêuticos e para isso é preciso que estas possuam os critérios de validação 

apropriados, o número da receita, o local de prescrição, a identificação do 

médico prescritor, o nome e número de beneficiário do utente (se aplicável), o 

regime especial (se aplicável), a data de prescrição e a assinatura do prescritor.  

Numa receita manual o médico tem sempre que justificar com uma cruz, a razão 

de ter feito a prescrição sob forma manual, só podendo ser usada uma caligrafia 

e uma só cor de caneta, não podendo conter rasuras e o número de embalagens 

deve estar escrito por extenso e em numerário. 
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4.4 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Durante a dispensa de medicamentos, o utente deve ser informado acerca dos 

medicamentos existentes na farmácia com a mesma substância ativa, na mesma 

forma farmacêutica, apresentação e dosagem à que foi prescrita, assim como os 

que são comparticipados pelo SNS e os que possuem um preço mais baixo. As 

farmácias são obrigadas a ter um stock no mínimo de três medicamentos do 

mesmo grupo homogéneo que pertençam ao grupo dos cinco mais baratos.4 

Durante a dispensa, o farmacêutico deve garantir que o utente fica sem qualquer 

dúvida e possui todos os conhecimentos acerca da sua medicação.  

Na FN, era muito usual a impressão de etiquetas com as posologias, no entanto, 

mesmo com a posologia, era necessário explicar ao utente o modo de tomar a 

medicação para este não ficar com qualquer dúvida. Por vezes, pedia aos 

utentes para me repetirem como era a toma, de modo a verificar se tinham ficado 

esclarecidos. 

Relativamente às receitas manuais, antes de as dispensar, pedia sempre aos 

meus colegas para fazerem uma segunda leitura, para ver se coincida com a 

minha validação. 

4.5 Subsistemas de saúde e entidades comparticipadoras 

Atualmente existem dois regimes de comparticipação de medicamentos, o 

regime geral e o regime especial. 

O regime geral é o mais comum e é onde é exercida uma percentagem de 

desconto conforme o escalão. 

Segundo portaria n.º 195-D/2015, cada medicamento pertence a um escalão 

específico e a uma comparticipação especifica.4 

O escalão com maior comparticipação é referente a patologias crónicas ou 

incapacitantes. 

▪ Escalão A: 90% 

▪ Escalão B: 69% 

▪ Escalão C: 37% 

▪ Escalão D: 15% 
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Existe ainda o regime especial, sendo identificado com uma de duas letras, R ou 

O. A letra R, aplica-se a utentes pensionistas, em que é acrescida uma 

percentagem aos escalões gerais, sendo mais 5% ao escalão A, 15% aos 

restantes escalões e no caso de pretender medicamento genérico com valor 

igual ou inferior ao 5º mais barato, essa comparticipação é de 95% em todos os 

escalões. 

A letra O, aplica-se a doentes com determinadas patologias, sendo obrigatório o 

médico prescritor mencionar na receita o diploma referente ao utente e à 

medicação. Esta comparticipação varia conforme a medicação e o diploma. 

Para além destes regimes, o utente pode ainda usufruir de comparticipação por 

parte de outros órgãos, sendo estes subsistemas complementares ao SNS. Os 

principais subsistemas com que me de deparei foram, nomeadamente, a EDP 

Sãvida e SAMS.  

Reparei também que existiam doentes com o regime especial R, a recusar-se 

usufruir do desconto de 95% por desconfiarem da eficácia dos medicamentos a 

tão baixo custo para estes. Por este motivo, tentei então sempre esclarecer os 

utentes e promovi a mudança para esses medicamentos genéricos. 

4.6 Dispensa de psicotrópicos ou estupefacientes 

A dispensa destes medicamentos está sujeita a um controlo especial, pois são 

medicamentos prescritos em casos muito particulares e que podem acarretar 

certos riscos para a saúde, como habituação e dependência.  

Aquando da dispensa, é necessário haver registo de informações não só do 

doente, como do adquirente (caso se aplique). O Sifarma 2000® faz o pedido 

destes dados que devem ser totalmente preenchidos corretamente, 

nomeadamente, a morada e nome completo do doente e, caso o doente tenha 

menos de 18 anos ou a pessoa que vem levantar a medicação seja outra, é 

necessário preencher os dados do adquirente com o nome completo, morada, 

data de nascimento, número e validade do cartão de cidadão. Aquando do final 

da venda, é impresso um documento de psicotrópicos em duplicado e caso a 

receita seja manual, esta é agrafada à cópia da mesma, sendo arquivada na 

farmácia por um período de 3 anos. Até ao dia 8 do mês seguinte à data da 
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dispensa, a farmácia envia para o INFARMED uma lista de todos os 

medicamentos deste tipo aviados com os dados do adquirente.3 

4.7 Conferência de receituário e faturação 

Após a dispensa de medicação em receitas materializadas e manuais, é 

impresso no verso um documento de faturação, onde consta a identificação da 

farmácia, o número da receita, a data da dispensa, a identificação do(s) 

medicamento(s) dispensado(s), o custo de cada medicamento e o valor total 

faturado, assim como o respetivo valor da comparticipação. O documento deve 

ser assinado pelo utente que avia a medicação e posteriormente o farmacêutico 

carimba, data e rubrica o verso. Se o utente usufruir de uma comparticipação por 

outro organismo, é impresso um documento que também por ele deve ser 

assinado e carimbado, datado e rubricado pelo farmacêutico. 

Na FN, existe uma caixa com a indicação “receituário”, onde os documentos 

anteriormente referidos devem ser colocados, sendo que posteriormente são 

colocados num tabuleiro, no armazém, para que possam ser conferidas e em 

caso de alguma irregularidade procede-se ao contacto com o utente de modo a 

regularizar a situação. Após a verificação, é então feito o fecho do receituário e 

as receitas são organizadas segundo o organismo e o lote referente, sendo que 

cada lote tem um máximo total de 30 receitas. 

O fecho do receituário é feito no final do mês, onde é então impresso um verbete 

de identificação do lote que deve ser carimbado e anexado ao lote respetivo. 

Juntamente, é também impresso um resumo mensal dos lotes e a fatura, sendo 

tudo feito utilizando o Sifarma 2000®. 

O receituário do SNS, é enviado para o Centro de Conferencia de Faturas e as 

restantes receitas são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias.  

Em caso de alguma irregularidade, as receitas são reenviadas para a FN, com a 

devida justificação, ficando a farmácia com a possibilidade de as reenviar com a 

respetiva correção. 

Durante o meu estágio participei em todas as fases da conferencia de receituário, 

nomeadamente, verificar receitas, organizá-las, agrupá-las por lotes, bem como 

emitir verbetes de identificação e a fatura. 
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4.8 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preencham qualquer condição das 

previstas para os MSRM, não estando assim sujeitos a receita médica. Apesar 

de estes poderem ser adquiridos na farmácia ou outros locais de venda 

autorizados, são medicamentos que possuem um perfil de segurança, critérios 

de qualidade e eficácia bem conhecidos. É função do farmacêutico informar o 

utente acerca da medicação que este quer adquirir e tentar perceber o motivo e 

história clínica do utente, sob forma de o aconselhar da melhor forma 

promovendo uma automedicação consciente e segura. 

Durante o meu estágio, por se tratar da época de inverno eram pedidos inúmeros 

MNSRM para aliviar os sintomas de gripes e constipações. O meu 

aconselhamento passou não só pela posologia da medicação aviada, mas 

também por informar relativamente a medidas não farmacológicas que podiam 

ser usadas para aliviar os sintomas referidos. Posteriormente, recomendava 

também MNSRM que continham acido ascórbico ou que reforçassem o sistema 

imunitário como forma preventiva.  

4.9 Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

A FN tem disponível vários produtos de saúde produtos de diagnóstico, 

monitorização, tratamento e reabilitação. Possui ainda uma vasta área de 

produtos de cosmética, higiene corporal, produtos dietéticos, dispositivos 

médicos, medicamentos manipulados e medicamentos para uso veterinário.  

4.10 Dispensa de medicamentos manipulados 

Apesar de não serem atualmente preparados na FN, esta possui um laboratório 

totalmente equipado, tal como estipulado por lei para serem preparados 

medicamentos manipulados.5 

Aquando do pedido para a realização do manipulado, o farmacêutico digitaliza a 

receita e envia para a FL com os dados de contacto do utente em anexo. Uma 

vez preparado, o manipulado é enviado com uma guia de transporte e uma ficha 

de preparação que é arquivada durante um período mínimo de 3 anos. 6 

Aquando da receção do medicamento, é efetuado um contato ao utente para que 

este venha levantar o seu manipulado.  
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de passar um dia com o Dr. Jorge no 

laboratório da FL, onde realizei a preparação de vários manipulados, 

nomeadamente, a solução de minoxidil a 5%, a solução de lugol e cápsulas de 

bicarbonato de sódio. Foi sem dúvida importante para mim este dia, pois coloquei 

em prática vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso, mais 

especificamente das unidades curriculares de Tecnologia farmacêutica. 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia 

A FN dispõe de uma variada oferta de serviços aos utentes, muito para além da 

dispensa de medicamentos, sendo prestados serviços farmacêuticos com 

qualidade e eficácia por profissionais qualificados e usando instalações e 

equipamentos recomendados.7 

Na FN, é possível um utente determinar diversos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, fazer rastreios, ir a sessões de nutrição, participar em campanhas e 

workshops, depositar medicamentos no VALORMED e depositar as suas 

radiografias usadas. É ainda feita a entrega de medicação a 3 instituições do 

concelho. 

5.1 Determinação da Pressão Arterial 

A FN oferece a todos os utentes medições de pressão arterial (PA) totalmente 

gratuitas, utilizando um tensiómetro de braço. Durante o estágio realizei 

inúmeras vezes essa determinação, fazendo com que o utente tivesse um 

previamente período de repouso na ordem dos 5 minutos e tentando perceber 

qual a forma de deslocação que este usou para chegar à FN, se ingeriu bebidas 

com cafeína ou álcool ou se fumou recentemente.  

A determinação da PA, nos últimos meses, passou a ser realizada num gabinete 

fechado, onde existia um ambiente tranquilo e silencioso e após esta 

determinação era escrito no cartão de registo do utente, o valor de pressão 

arterial sistólica e diastólica, bem como o valor da frequência cardíaca, a data e 

a hora da medição. 

Tentei sempre incentivar o utente a fazer uma vida saudável e aconselhava a 

fazer um controlo mais regular da PA, usando também o tempo de repouso para 

conhecer melhor o utente sob forma de o poder ajudar noutras situações que 

pudessem existir. 
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5.2 Determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos 

As determinações de glicemia, colesterol e triglicerídeos eram bastante comuns 

na FN, eram rapidamente realizadas, sendo os resultados apresentados com 

enorme brevidade.  

5.3 VALORMED e Campanha de reciclagem de radiografias 

Na FN os utentes podem deixar os seus medicamentos fora de uso ou as suas 

embalagens vazias, sendo estes colocados posteriormente nos contentores 

VALORMED. Estes contentores, são feitos em cartão e podem transportar até 

um máximo de 9 quilogramas, sendo recolhidos pela OCP Portugal®. 

Na entrada da FN existe um compartimento para os utentes depositarem as suas 

radiografias. Posteriormente, essas radiografias são colocadas nos sacos 

próprios da Assistência Médica Internacional (AMI) e são enviados pela Alliance 

Healthcare®. Durante o processo da reciclagem, o valor monetário de prata 

presente nas radiografias reverte para a AMI, sendo o restante material 

reciclado.8 

Durante o meu estágio, observei que os utentes depositavam com enorme 

frequência os medicamentos fora de uso no VALORMED, fazendo assim a 

escolha certa para dar um fim aos seus medicamentos fora de uso. 

6. FN nas redes sociais 

A FN procura estar cada vez mais próxima dos utentes. Nesse sentido, dispõe 

de uma página na rede social Facebook® e outra página na rede social 

Instagram®, sendo que em ambas as páginas, é possível ao utente ser informado 

relativamente a campanhas, novas linhas de produtos, rastreios e 

aconselhamento para estilos de vida mais saudáveis. Nestas páginas é ainda 

possível os utentes deixarem algumas questões ou sugestões que são sempre 

respondidas com a maior brevidade. 

7. Atividades complementares 

Todos os profissionais de saúde devem estar constantemente atualizados, por 

essa razão foi-me sempre dada a oportunidade de receber formação por parte 

dos delegados comerciais. A maioria das formações foram no interior da FN, 

num gabinete, a primeira formação que assisti foi lecionada por delegados da 

Pranaröm®, no mês de setembro, abrangendo toda a gama, não só a já existente 
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na FN, como a nova. No mês de janeiro, a delegada da Dr. Brown® deu uma 

formação sobre toda a gama disponível na FN. Em março, uma delegada da 

Nuxe® para mostar uma linha que iria entrar no mercado e durante o mesmo mês 

uma delegada da também deu uma breve explicação sobre uma linha da Mi 

Rebótica®. Do grupo L’Oreal®, tive quatro formações da marca Vichy®, La Roche-

Posay® e Cerave®, duas formações na FN uma em outubro e outra em fevereiro 

e fora da FN, uma no mês de setembro e outra em fevereiro, respetivamente, no 

Pestana Palácio do Freixo e na Academia L'Oréal. 

8. Conclusão 

Após este estágio, consigo reconhecer a importância do trabalho do 

farmacêutico na farmácia comunitária, na promoção da saúde da população, 

tanto a nível da educação para a saúde, como na responsabilização do uso 

racional do medicamento. 

Este estágio, para mim, foi crucial para concluir o meu percurso académico, pois 

revelou-se, sem dúvida uma ótima experiência de aprendizagem onde adquiri 

novos conhecimentos e consolidei os mais antigos. 

Para além de desempenhar todas as tarefas inerentes a um farmacêutico 

comunitário, tive a oportunidade de interagir com os utentes, conhecê-los melhor 

e perceber que muitas das vezes, os utentes apenas precisam da atenção do 

seu farmacêutico e que este tenha sempre uma palavra amiga, pronta a ajudar. 

Assim, espero num futuro próximo, poder dar o meu contributo para promover o 

bem-estar da população geral. 
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Parte II – Projetos realizados na Farmácia Normal 

8. Tema 1 – Higiene do sono 

8.1 Contextualização  

Ao longo do meu percurso académico no ensino superior, apercebi-me de que 

não estava a tirar o rendimento devido, porque o meu sono não estava a ser 

reparador, contudo consegui, através de técnicas que me foram lecionadas 

durante o curso, ter uma boa higiene do sono. Quando iniciei o atendimento ao 

balcão durante o estágio, presenciei o facto de vários utentes se encontrarem 

aflitos, pois passavam várias noites sem conseguir adormecer e diziam precisar 

de adquirir uma medicação “muito forte” para os ajudar nesse aspeto. Para além 

disso, apercebi-me de que inúmeras pessoas, apesar de dormirem muitas horas, 

já acordavam cansadas, não tendo um sono reparador ao longo da noite. Por 

ser um problema que era bastante prevalente na comunidade e tendo eu, sofrido 

também do mesmo, decidi realizar um projeto para ajudar os utentes da FN. 

Para isso, realizei um panfleto para os utentes da FN, de forma bastante 

sintética, com dicas para estes começarem a ter uma boa higiene do sono, e 

esclarecendo-lhes sempre que surgia alguma dúvida (anexo 1). 

8.2 O sono 

O sono é uma atividade fundamental para a sobrevivência do ser humano. O 

tempo de sono, a sua qualidade e a própria arquitetura do sono muda ao longo 

da vida. Nos primeiros anos 5 anos de vida, um bebé passa 80% do seu dia a 

dormir, sendo que este tempo reduz para metade em crianças na entrada para 

a pré-escola.9 

O sono é regulado por dois sistemas diferentes que se podem sobrepor, o 

sistema circadiano e o sistema de homeostasia entre o ato de dormir e acordar. 

O sistema circadiano é um sistema endógeno que sincroniza os ritmos 

biológicos, onde se inclui o sono, de forma repetida por ciclos de 24 horas, que 

é ajustado por fatores exógenos. De entre estes fatores exógenos, o mais 

influenciador neste sistema é a luz, pois ela ativa os fotorreceptores da retina, 

inibindo a secreção da hormona que promove o sono, a melatonina, que é 

secretada pela glândula pineal.10 
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O sistema da homeostasia entre o ato de dormir e acordar, explica as ações 

neurofisiológicas que levam o organismo a manter este equilíbrio. Este sistema, 

assume que durante o estado de vigília, vão-se acumulando substâncias 

indutoras de sono, como a adenosina, no Sistema Nervoso Central e explica a 

influência do sono sobre a qualidade do mesmo.10 

O sono pode ser dividido em duas classes diferentes, o sono REM, que vem da 

sigla inglesa (Rapid Eye Movement) e o sono NREM (Non Rapid Eye Movement). 

Estas duas classes podem ser distinguidas usando um eletroencefalograma e 

de acordo com as variações do movimento ocular ou muscular.10 

 

8.2.1 Sono NREM 

O sono NREM, é o primeiro a ocorrer, assim que a pessoa adormece e ocupa 

entre 75% a 80% do seu sono. Esta classe está dividida em 4 fases, estando 

numeradas de 1 a 4, sendo a fase 1, a primeira a ocorrer, situando-se numa linha 

bastante ténue entre a vigília e o sono com a duração de 1 a 7 minutos. Através 

de um pequeno barulho, a pessoa pode ser facilmente despertada, sendo que 

as ondas cerebrais caracteristicamente estão bastante mais lentas.9,10 

A fase 2 dura entre 10 a 25 minutos e ocorre durante 50% do sono, sendo uma 

fase mais profunda do que a anterior. Nesta fase, a temperatura e a frequência 

cardíaca começam a diminuir. Ao nível das ondas cerebrais também há 

diferenças, pois ocorrem tanto ondas de baixas frequências como ondas de 

frequência mista.10,11  
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Figura 1 Diferentes fases do sono registadas num eletroencefalograma10 

Relativamente à fase 3, esta ocorre num período de transição entre o sono leve 

e profundo, sendo que as ondas cerebrais mais baixas nesta fase sofrem um 

aumento na amplitude. A fase seguinte é a 4, a última fase do sono NREM e 

dura em média 30 minutos nela é possível verificar um incremento de amplitude 

das ondas cerebrais no eletroencefalograma.11 

8.2.2 Sono REM 

O Sono REM é também conhecido pela fase 5, como um sono dessincronizado, 

pois apresenta uma mistura de frequências. Nesta fase, há um aumento da 

atividade cerebral, daí esta estar associada ao sonho, e para além, disso é nesta 

fase que os músculos apresentam atonia. Esta fase possui a duração em média 

de até 5 minutos e ocorre a cada 90 minutos de sono de um adulto.10,11 

8.3 Insónia  

A insónia, segundo a classificação internacional do sono, tem como sintoma 

associado a dificuldade do paciente em iniciar (insónia inicial) ou manter o sono 

(insónia intermédia), acordar demasiado cedo (insónia terminal) ou o sono não 

ser restaurador. Esta é uma das patologias do sono mais comuns e das mais 

estudadas a nível mundial, sendo considerada um fator de risco para casos de 

depressão e de ansiedade. A probabilidade de um indivíduo ter este distúrbio é 

maior no género feminino e aumenta com a idade. Existem outros fatores de 

risco para esta patologia, nomeadamente, o trabalho por turnos, um estilo de 
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vida com demasiado stress e distúrbios físicos ou psíquicos, sendo que o que 

possui maior impacto é a morte ou doença de uma pessoa próxima.10,12,13 

A insónia pode ser dividida em dois tipos, a primária e a secundária. A primária 

não é causada por uma condição física ou mental conhecida, enquanto que na 

insónia secundária existe uma causa conhecida como doença psíquica, física ou 

um efeito secundário de alguma medicação.12 

O tratamento da insónia secundária passa pela toma de benzodiazepinas e 

agonistas dos recetores de benzodiazepinas, devendo o paciente começar 

sempre pela dose mínima e com uma duração de tratamento limitada. Deste 

modo, obtém-se uma resposta mais rápida, no entanto, para o tratamento se 

tornar eficaz ao longo do tempo, é importante fazer a associação com tratamento 

não farmacológico, nomeadamente, uma terapia cognitivo-comportamental, não 

esquecendo o tratamento da doença base.14 

Nas terapias cognitivo-comportamentais estão presentes várias recomendações 

não farmacológicas, estando a grande maioria inseridas no âmbito da higiene do 

sono.15 

8.4 Síndrome de apneia do sono 

A síndrome de apneia do sono tem como principal característica a obstrução 

completa das vias aéreas superiores durante o sono e ocorre 

predominantemente no género masculino, pessoas com idades entre os 30 e os 

60 anos e pessoas obesas.16,17 

A apneia pode ser considerada obstrutiva, quando apenas a via respiratória está 

bloqueada, estando o resto do sistema respiratório funcional. Caso ocorra uma 

redução ou mesmo paragem de funcionamento do diafragma, esta é 

considerada uma apneia central. Quando a obstrução da via respiratória não 

ocorre na totalidade, há apenas uma redução de fluxo de ar, que se designa 

como hipopneia.16,17 

Na apneia, devido à obstrução do fluxo respiratório irá ocorrer uma redução da 

saturação de oxigénio a nível sanguíneo, mais especificamente na hemoglobina, 

provocando um aumento da concentração de dióxido de carbono, que leva a um 

aumento da tensão arterial e a arritmias.16,18,19 
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Em situações de apneia, ocorre um bloqueio ao nível da respiração que dura 

pelo menos 10 segundos, no entanto, em média, a sua duração é entre 30 a 60 

segundos. Relativamente à síndrome de apneia obstrutiva, este bloqueio ocorre 

pelo menos 5 vezes por hora enquanto que na síndrome de apneia central ocorre 

no máximo 5 vezes por hora.20 

Os principais sintomas desta patologia são o ronco, o despertar frequente e a 

sensação de sono não reparador acusando sonolência diurna.16 

Esta patologia afeta diretamente a qualidade do sono, sendo também um fator 

de risco para enfartes, ou mesmo para a morte.20 

Uma forma de tratamento desta patologia é o uso de pressão positiva contínua 

por via nasal, promovendo rápidas melhorias, não só no sono, mas também ao 

nível da tensão arterial do paciente, reduzindo tanto a pressão sistólica como a 

pressão diastólica.21 

8.5 Higiene do sono 

O termo “higiene do sono” foi introduzido por Peter Hauri, quando este sugeriu 

algumas recomendações para ajudar pacientes que sofriam de insónia. 

Atualmente, a higiene do sono consiste num conjunto de recomendações 

comportamentais e ambientais com o objetivo de garantir um sono saudável. 

Inicialmente, era aplicado apenas a casos de insónia, no entanto, hoje em dia, é 

bastante usado para melhorar a qualidade e a quantidade de sono da população 

em geral.15 

Na tabela seguinte encontram-se as principais recomendações que foram 

indicadas aos utentes, através do panfleto.12,15,22 

Tabela 2 Recomendações farmacêuticas para uma boa higiene do sono 

Recomendação Descrição 

Manter horário de 

sono e de levantar, 

independentemente 

do dia da semana. 

Os horários de deitar e de levantar, mesmo aos fins-de-

semana devem ser mantidos, para não serem criadas 

alterações no sistema circadiano. 
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Evitar bebidas com 

cafeína. 

A toma de bebidas contendo cafeína perto da hora de 

dormir perturba o sono.  

Não usar televisão 

ou telemóveis no 

quarto. 

São dispositivos que provocam excitação perturbando o 

sono. 

Praticar exercício 

físico regularmente. 

Estão descritas melhorias na qualidade do sono em 

pessoas com ou sem distúrbios do sono. 

Não se deitar com o 

estômago vazio ou 

muito cheio. 

Deitar-se com o estômago demasiado cheio pode levar 

a indigestões, levando a casos de azia que possuem um 

impacto negativo no sono. O estômago vazio também 

possui um impacto negativo no sono, por essa razão é 

recomendada a ingestão de pequenos snacks. 

Adquirir uma cama 

e almofada que 

sejam confortáveis. 

Dormir num ambiente desconfortável demonstra efeitos 

nocivos para a qualidade do sono. 

Eliminar os 

barulhos externos. 

Os barulhos externos provocam um aumento da 

excitação, por essa razão a redução e/ou eliminação 

desses barulhos leva a melhorias na qualidade do sono. 

 

Para além destas, existem outras recomendações, que eram indicadas aos 

utentes em casos mais particulares, como a cessação tabágica e a redução de 

sestas para um máximo de 30 minutos.15 

8.6 Terapia farmacológica 

Durante o atendimento ao público, o farmacêutico, para além de medidas não 

farmacológicas, pode também recomendar a toma de MNSRM. Existem vários 

MNSRM na farmácia, com diferentes vias de atuação, que irei abordar nos 

tópicos seguintes. 

8.6.1 Anti-histamínicos 

Esta classe de fármacos é bastante vendida na farmácia, principalmente a 

Dormidina® que contém succinato de doxilamina. Estes medicamentos, são 

antagonistas seletivos do receptor H1(histamina 1). Na dose de 25 miligramas 

por dia, esta apresenta efeito anticolinérgico moderado e um efeito sedativo, o 
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que irá promover uma redução no tempo de início de sono e uma maior duração 

do mesmo.  Antes de dispensar este medicamento, é importante verificar se o 

utente não possui asma e alertar para o facto de o efeito deste medicamento ser 

potenciado pela ingestão de álcool, sendo a recomendação no sentido de evitar 

a ingestão do mesmo.23 

8.6.2 Melatonina 

Existem na farmácia vários suplementos alimentares que contêm a hormona 

melatonina. Esta hormona atua nos recetores MT1 (recetor de melatonina 1) e 

MT2 (recetor de melatonina 2) a nível cerebral, promovendo assim uma redução 

no tempo de início do sono, pois ocorre uma regulação do ciclo circadiano. 

Normalmente, as formulações de suplementos são ainda enriquecidas com 

vitaminas do complexo B para reduzir a fadiga.10 

A melatonina pode também ser recomendada para casos de jet-lag, permitindo 

assim uma rápida adaptação aos novos horários.24 

8.6.3 Extratos de raiz de valeriana 

Os suplementos contendo extratos de raiz de valeriana são também bastante 

vendidos, estando esta planta espalhada praticamente por todo o mundo, sendo 

mais usadas as espécies Valeriana officinalis e a Valeriana wallichii.25 

Os compostos presentes nos extratos de raiz de valeriana inibem a recaptação 

de GABA (Ácido γ-aminobutírico) e atuam como hipnóticos e tranquilizantes, 

induzindo o sono.26 

8.7 Papel do farmacêutico 

O farmacêutico, como profissional de saúde que está mais diretamente em 

contacto com a comunidade local, tem uma grande responsabilidade e 

importância no aconselhamento farmacêutico ao utente, relativamente a 

MNSRM, bem como na recomendação de medidas não farmacológicas para 

esta problemática, que é cada vez mais recorrente nos dias de hoje, na 

população portuguesa. 

Para além disso, o farmacêutico tem um papel crucial no que diz respeito ao 

controlo da automedicação por parte da população, promovendo o uso racional 

do medicamento. 
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8.8 Considerações finais 

Este projeto, foi sem dúvida importante para perceber o funcionamento do sono, 

permitindo-me aconselhar melhor os utentes. Através da pesquisa bibliográfica 

sobre este tema, adquiri bastantes conhecimentos, bem como com a execução 

do panfleto informativo. 

Durante o estágio, procurei aconselhar, não só os utentes que pegavam no 

panfleto, mas também os utentes que pediam MNSRM para dormir e que nunca 

tinham tomado, tentando perceber se possuíam uma boa higiene do sono e em 

que medida poderiam recuperar, de modo a evitar a toma frequente de 

medicação. 

Muitos utentes, após esta conversa, garantiram que iam mudar os seus hábitos. 

Um caso particular, foi o de uma utente com cerca de 50 anos, que começou a 

ter problemas de sono recentemente. No meu atendimento, relatou que desde 

esse período incrementou o número de cafés diários de 1 para 5, pois dormia 

mal e sentia-se cansada no trabalho. Após esta conversa, recomendei à senhora 

proceder a uma redução do número de cafés para apenas 1 diário, no final do 

almoço. Contudo, após alguma insistência, a senhora acabou por levar 

Dormidina® para ter uma noite descansada nesse dia. 
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9. Tema 2 - Obstipação 

9.1 Contextualização 

A obstipação era desde os primeiros dias de estágio, aquando da observação 

dos atendimentos de outros colegas, um problema bastante frequente na FN. No 

entanto, era um dos temas mais constrangedores para os utentes, por essa 

razão, estes usavam inúmeras expressões que me eram totalmente novas para 

expressar o seu problema. 

Para muitos utentes, a medicação era a única solução para o seu problema e a 

grande maioria, talvez por ser um tema constrangedor para eles, não queriam 

ouvir os conselhos que os farmacêuticos tinham para lhes dar.  

Por esta razão, decidi fazer um panfleto informativo (anexo 2), que as pessoas 

podiam consultar na farmácia, ou levar para casa, com informação acerca do 

seu problema e onde lhes eram dados conselhos de medidas não 

farmacológicas a adotar. 

9.2 Definição 

A obstipação pode também ser chamada de prisão de ventre e é um problema 

bastante comum e existente em todo o mundo, ocorrendo quando há uma 

mudança nos hábitos intestinais basais.27, 28, 29   

Este problema, surge quando há uma diminuição dos movimentos peristálticos 

do intestino, promovendo assim uma alteração no padrão de defecação podendo 

causar dor abdominal, fezes duras, perda de apetite, distensão abdominal, 

sensação de evacuação incompleta e de perda de tempo em demasia na 

sanita.30, 31 

A obstipação pode ser dividida em 3 tipos, a primária, a secundária e a 

iatrogénica.29 

A obstipação primária está associada a fatores externos que alteram a função 

intestinal. Estes fatores, podem ser alimentares, como a ingestão incorreta de 

líquidos ou fibras, mas também podem ser devidos à ausência de exercício 

físico, ao stress, e à falta de tempo para executar a defecação.29  

Em relação à obstipação secundária, esta é o resultado de várias patologias que 

podem estar na sua base, como uma oclusão intestinal parcial ou uma 
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compressão da espinal medula. No entanto, tanto alterações metabólicas, como 

a Diabetes mellitus, como alterações psiquiátricas, como a depressão ou até 

mesmo as alterações hormonais, podem provocar obstipação.29 

Relativamente à obstipação iatrogénica, esta é de origem farmacológica, dado 

que existem várias classes de fármacos que podem levar a casos de obstipação, 

nomeadamente, antiácidos, bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos 

tricíclicos, suplementos de ferro e opióides.29 

9.3 Fatores de risco 

De entre os principais fatores de risco para a obstipação, destacam-se:32,33,34 

• Género feminino; 

• Idade elevada; 

• Baixo nível socioeconómico; 

• Sedentarismo; 

• Dieta pobre em fibras; 

• Elevado número de partos; 

• Polimedicação; 

• Baixa ingestão de calorias. 

9.4 Diagnóstico 

Quando não existe associação a nenhuma patologia, para ser feito o 

diagnóstico da obstipação funcional, são usados os critérios de Roma IV, 

abaixo referidos. Dada a clareza dos tópicos, o profissional de saúde consegue 

através de uma conversa, diagnosticar eficazmente o utente. 

1- “Deverá cumprir dois ou mais dos seguintes critérios: 

a. Esforço defecatório durante mais de 25% dos movimentos 

intestinais 

b. Fezes granuladas ou em caroços (Escala de Fezes de Bristol 1-2) 

em mais de 25% dos movimentos intestinais 

c. Sensação de evacuação incompleta em mais de 25% dos 

movimentos intestinais 

d. Sensação de bloqueio/obstrução anorrectal em mais de 25% dos 

movimentos intestinais 
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e. Manobras manuais para facilitar mais de 25% dos movimentos 

intestinais (manobras digitais, suporte manual do pavimento 

pélvico) 

f. Menos de 3 movimentos intestinais espontâneos por semana 

2- Fezes moldadas raramente presentes sem recurso a laxantes 

3- Ausência de critérios suficientes para o diagnóstico de Síndrome do 

Intestino Irritável 

O diagnóstico de Obstipação funcional requer o cumprimento dos critérios 

nos 3 meses prévios, com início dos sintomas pelo menos 6 meses antes 

do diagnóstico.”34 

Existe ainda uma outra forma de perceber a condição do utente, usando a 

escala de Bristol (Figura 2), onde são apresentadas 7 imagens de diferentes 

tipos de fezes em que o doente as associa com as suas, estando a imagem do 

tipo 1 associada a um caso de trânsito intestinal bastante lento e o tipo 7 a um 

trânsito bastante rápido. Esta associação deve ser efetuada através de uma 

conversa, para também analisar, qual a quantidade de fezes evacuadas, a 

força necessária para as expelir e a existência de vontade para defecar.35 

  

Figura 2 A Escala de Bristol35 

9.5 Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas devem ser sempre recomendadas aos utentes 

aquando da queixa de obstipação.36 
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Estas medidas possuem várias vantagens, em primeiro lugar por possuírem um 

baixo custo e também por serem possíveis aplicar a qualquer pessoa, pois são 

medidas simples que ajudam não só no tratamento como na prevenção. De 

seguida, refiro as medidas mais importantes, que foram apresentadas no folheto 

informativo distribuído na FN. 

• Praticar exercício físico regularmente: a prática de exercício físico regular, 

demonstra melhorias nos padrões de defecação. Para os idosos, dentro 

do que lhes era possível, era recomendada uma caminhada de 30 

minutos;37 

• Aumentar a ingestão de fibras: as fibras tornam as fezes mais macias e 

promovem também a retenção de água a nível intestinal promovendo 

um aumento do peso e velocidade de circulação das fezes. A 

quantidade recomendada de 30 gramas diárias, é ingerida através de 

vários alimentos, como por exemplo, frutas, aveia feijão, alface e 

aveia;36, 38 

• Preferir carnes brancas a carnes vermelhas: pois as brancas são de mais 

fácil digestão, não retardando o funcionamento intestinal; 

• Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia: apesar de não haver ainda 

associação provada entre o aumento da ingestão de água e a obstipação, 

achei bastante útil, pois o público-alvo deste panfleto eram os idosos e 

eram muito poucos os que ingeriam quantidades normais de água 

diariamente;32,39 

• Criar um horário de evacuação: a rotina de defecação é importante, 

principalmente deverá ser criado o hábito de o fazer após as refeições:30 

• Correção de postura: para a postura ser correta é recomendada a 

colocação de um banco debaixo dos pés para o ângulo de defecação ser 

o mais correto, tornando o processo facilitado.30 

9.6 Medidas Farmacológicas 

9.6.1 Expansores de volume fecal 

Os expansores de volume fecal são laxantes de primeira linha, cuja função é a 

de suplementação de fibras para utentes, os quais a quantidade de fibras 

ingeridas é muito baixa. 
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Estes expansores são as sementes de Psyllium, policarbófilo de cálcio e a 

metilcelulose. Todos eles, por serem polissacarídeos ou derivados de celulose, 

absorvem água a nível intestinal, tornando as fezes maiores e mais macias, 

promovendo assim um aumento de velocidade de circulação das fezes.40 

9.6.2 Agentes Osmóticos 

Os principais laxantes deste tipo são: o polietilenoglicol (PEG), o sorbitol e a 

lactulose, ambos açúcares que não são absorvidos, aumentando assim a 

velocidade do trânsito intestinal por formarem fezes mais macias.40,41 

Estes agentes são os de segunda linha de tratamento, pois possuem alguns 

efeitos secundários como cólicas e distensão abdominal.40,41 

9.6.3 Laxantes de contacto 

Esta classe de laxantes também pode ser chamada como laxantes estimulantes, 

os quais são usados quando a terapia com os agentes osmóticos falha. Esta 

classe aumenta os movimentos peristálticos do intestino, promovendo assim um 

aumento na velocidade de circulação das fezes.41 

O seu tempo de ação é menor, em relação às classes anteriores referidas, pois 

esta classe promove uma alteração nos eletrólitos da mucosa intestinal, daí ser 

recomendada uma toma única. Esta classe de fármacos engloba antraquinonas, 

como a cáscara sagrada e o aloé e difenilmetanos, como o bisacodilo e o 

picosulfato de sódio.41 

Esta classe terapêutica possui alguns efeitos secundários frequentes, como dor 

abdominal e cólicas, sendo que para além destes existe ainda a possibilidade, 

de que a toma contínua destes fármacos pode levar à doença do cólon catártico, 

sendo esta ainda motivo de controvérsia.41 

9.6.4 Agentes emolientes 

Esta é a classe de fármacos menos vendida, funcionando através do 

amolecimento das fezes, devido à sua ação detergente que estimula a libertação 

de fluido por parte do intestino, facilitando assim a sua circulação, bem como a 

sua evacuação. Estes compostos são mais seguros que os fármacos 

expansores de volume fecal, no entanto, apresentam menor eficácia.41 
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9.6.5 Probióticos – uma nova abordagem 

Recentemente está a ser estudado o uso de probióticos em casos de obstipação. 

Há já vários estudos que demonstram evolução favorável após a toma destes 

compostos, tanto em adultos, como em crianças.42,43 

Estes novos agentes terapêuticos usam Bifidobacterium lactis DN-173 010, 

Lactobacillus casei Shirota e Escherichia coli Nissle 1917, entre outras bactérias 

que repõe a flora bacteriana do indivíduo, pois em casos de obstipação é 

provável que exista uma redução do número de bactérias em relação a um 

indivíduo saudável.42 

Por enquanto, são necessários mais estudos para que estes compostos sejam 

integrados numa linha de tratamento para a obstipação. 

9.7 Papel do farmacêutico 

Os problemas de obstipação dos utentes são uma constante numa farmácia 

comunitária. 

Após a minha pesquisa bibliográfica e a realização do meu projeto, percebi que 

o farmacêutico possui a capacidade e as competências necessárias para a 

identificação dos problemas que estão na base da obstipação, para o 

aconselhamento farmacológico a este nível, bem como para fornecer as 

recomendações necessárias relativas à prevenção e melhoria dos sintomas 

desta problemática. 

9.8 Considerações finais 

Após a realização do meu projeto e a colocação dos panfletos informativos sobre 

a obstipação nos balcões de atendimento da farmácia, espero ter contribuído 

para a desmistificação deste tema que ainda está um pouco referenciado como 

tema tabu na população portuguesa. 

Através deste panfleto, espero ter conseguido esclarecer aos utentes as suas 

dúvidas, bem como alertar os mesmos para possíveis causas deste problema. 

Espero ainda ter dado o meu contributo para que os utentes comecem a adotar 

as medidas não farmacológicas que referi, de modo a que estas se possam 

traduzir numa melhoria dos sintomas para os mesmos. 
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Conclusão 

O estágio em Farmácia comunitária, mais concretamente, na Farmácia Normal, 

foi sem dúvida, uma mais valia para mim e superou todas as minhas expetativas. 

Este estágio, para além de me ter enriquecido a nível de conhecimentos como 

profissional de saúde, foi um marco na minha vida, tanto pessoal como 

profissional, pois senti que todo o esforço ao longo do curso foi recompensado e 

que pude colocar em prática tudo o que aprendi.  

Toda a equipa da FN foi fundamental e incansável ao longo destes 4 meses. 

Iniciei o meu estágio devagar, sempre em constante formação e até ao final 

deste, toda a equipa esteve disposta a ajudar a qualquer momento, tornando-se 

cruciais na minha aprendizagem e fulcrais nos ensinamentos que me 

transmitiram.  

Por fim, este estágio em farmácia comunitária fez com que eu reconhecesse a 

importância da presença do farmacêutico, como profissional de saúde na 

comunidade local e abriu-me o campo de visão para uma futura entrada no 

mercado de trabalho, considerando a possibilidade de integrar uma equipa 

técnica de uma farmácia comunitária. 
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Anexos 

Anexo 1 – Panfleto Informativo sobre a Higiene do Sono 
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Anexo 2 – Panfleto informativo sobre a obstipação 
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Resumo 

Este relatório de estágio insere-se na unidade curricular de Estágio, no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O meu estágio teve a duração de seis 

meses, sendo que dois desses meses foram realizados em Farmácia Hospitalar, 

nomeadamente, nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – 

Vila do Conde. 

Este Centro Hospitalar está dividido em duas unidades hospitalares, distanciadas cerca de 

três quilómetros, estando os Serviços Farmacêuticos localizados na Unidade Hospitalar 

da Póvoa de Varzim. 

Os Serviços Farmacêuticos são então constituídos por uma equipa bastante completa, 

formada por AO, AT, Farmacêuticas e TSDT, sendo que todos prezam para que o circuito 

do medicamento seja feito com segurança e fluidez, pensando não só na fármaco 

economia, bem como na segurança dos doentes.  

Neste relatório está resumido todo o Circuito do Medicamento, desde a sua seleção até à 

sua distribuição, bem como as variadas funções do Farmacêutico nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim – Vila do Conde.  
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1 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde  

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim -Vila do Conde (CHPVVC), foi criado a 27 de 

abril de 2000, pela Portaria nº 235/2000, tendo o Conselho de Administração (CA) ficado 

completo apenas em dezembro do ano seguinte, ocorrendo a fusão dos dois hospitais 

(Hospital S. Pedro Pescador e Hospital Distrital de Vila de Conde). Foram adaptadas as 

estruturas de ambas as unidades e realizadas obras em ambos os hospitais, originando 

assim melhorias nos serviços com um custo mais reduzido. Um exemplo disso, foi o 

aproveitamento do bloco operatório da Unidade de Vila do Conde para se tornar na atual 

Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA).  

Em 2008, o CHPVVC foi transformado numa entidade pública empresarial (E.P.E.), pois, 

segundo o Decreto-Lei nº180/2008 de 26 de agosto, pensa-se que este modelo é o mais 

indicado para a gestão do CHPVVC porque alia a autonomia de gestão com a sujeitação 

à tutela governamental. Atualmente, para além dos municípios de Póvoa do Varzim e 

Vila do Conde, este centro hospitalar abrange também as freguesias de Esposende, 

Barcelos e Famalicão, o que corresponde a cerca de 150 000 habitantes.1 

1.1 Unidade da Póvoa de Varzim 

A unidade encontra-se organizada da seguinte forma:  

▪ Rés-do-chão: Serviços Farmacêuticos (SF), Consulta Externa e Patologia Clínica, 

Imuno-Hemoterapia, Imagiologia, Serviço de Urgência (SU), Esterilização, 

Gabinete do Utente, sala de Voluntariado e Capela.  

▪ Piso 1: Internamentos de Obstetrícia, Ginecologia e Ortopedia, Bloco de Partos e 

o Bloco Operatório.  

▪ Piso 2: Internamento de Pediatria, Cirurgia Geral, Neonatologia e Medicina 

Interna.  

▪ Sótão: Biblioteca, gabinetes médicos e salas de reuniões.  

Acoplado a este edifício, existe um corpo novo com quatro pisos: 

▪ Rés-do-chão: Aprovisionamento e armazém;  

▪ 1º piso: Bar e o serviço de Nutrição;  

▪ 2º piso: Vestiário central, gabinetes e Serviço de Medicina do Trabalho  

▪ 3º piso: Serviço de Medicina Física e Reabilitação.  

No logradouro situa-se a Casa Mortuária e a Central de Gases Medicinais. 

Anexo ao edifício principal existe o edifício do antigo quartel, onde se localizam o 

Arquivo Clínico, o Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE), os armazéns de soros e 

inflamáveis dos SF e a Rouparia.2 
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1.2 Unidade de Vila do Conde 

A unidade hospitalar de Vila do Conde encontra-se organizada da seguinte forma: 

▪ Rés-do-chão: a Consulta Externa, a Imagiologia, os serviços administrativos, o 

Gabinete de Utente, uma sala do Voluntariado e a Capela; 

▪ 1º piso: UCA e internamento do Serviço de Medicina Interna Homens e de 

Medicina Interna Mulheres; 

▪ Sótão: Auditório e salas de reuniões. 

Anexo ao edifício principal, estão localizadas algumas unidades de apoio, nomeadamente 

o Arquivo Administrativo, a Rouparia, as Oficinas e a Casa Mortuária. 2 

 

2 Serviços Farmacêuticos 

No CHPVVC, os SF têm um papel fundamental pois constituem um departamento que 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes bem como a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos. 

Os SF são constituídos por farmacêuticas, técnicas superiores de diagnóstico e terapêutica 

(TSDT), assistentes técnicos (AT) e assistentes operacionais (AO). Existe ainda um 

manual de Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, que orienta todas as atividades 

praticadas nesses serviços. Apesar da autonomia técnica e científica que estes 

profissionais possuem, estão, no entanto, sujeitos à orientação geral dos Órgãos 

Administrativos do Hospital.2 

2.1 Equipa e funções 

Para cumprir as suas responsabilidades, os SF do CHPVVC contam com uma equipa 

constituída por quatro farmacêuticas, cinco TSDT, duas AT e duas AO. Com esta 

organização prática, cada pessoa tem as suas funções e responsabilidades definidas.2 

2.2 Funções do Farmacêutico Hospitalar 

As funções e responsabilidades das farmacêuticas são: 

▪ Assegurar a gestão do medicamento integrada no Circuito do Medicamento e 

outros produtos farmacêuticos, designadamente a preparação, o controlo, a 

seleção, a gestão, a aquisição, o armazenamento, a distribuição, a validação, a 

monitorização e a sua vigilância; 

▪ Implementar e monitorizar a política de medicamentos, definida no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT); 

▪ Interpretar e validar prescrições médicas; 
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▪ Participar em júris de concursos e de validação; 

▪ Controlar as matérias-primas e produtos acabados; 

▪ Participar em Comissões Técnicas e outras comissões a nomear pelo (CA); 

▪ Colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos; 

▪ Fornecer informação de medicamentos; 

▪ Desenvolver ações de formação; 2 

2.3 Funções específicas 

A farmacêutica responsável pelos SF, Dr.ª Rosa Armandina, para além das funções 

anteriormente referidas acrescenta ainda a responsabilidade de: 

▪ Gerir, coordenar e planificar os SF; 

▪ Elaborar o plano de atividades anual; 

▪ Participar nas aquisições e concursos de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos; 

▪ Gerir o stock de medicamentos; 

▪ Elaborar mapas trimestrais dos registos de aquisição dos Hemoderivados para 

administração Central de Sistemas de Saúde (ACSS); 

▪ Elaborar um registo mensal de entradas e saídas de Estupefacientes, Psicotrópicos 

e Benzodiazepinas controladas pela Autoridade Nacional do Medicamento e dos 

Produtos de Saúde (INFARMED); 

▪ Registar e fornecer Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas aos vários 

Serviços Clínicos (SC) por Distribuição Clássica; 

▪ Realizar Pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) de medicamentos 

ao INFARMED; 

▪ Controlar os Hemoderivados. 

As farmacêuticas assistentes, Dr.ª Irene Coelho, Dr.ª Olinda Melo e Dr.ª Ana Salgueiro, 

também desempenham funções específicas, sendo algumas exclusivas e outras 

partilhadas, destacando-se: 

▪ Substituir a Farmacêutica responsável no caso de esta se ausentar, função 

exclusiva da Dr.ª Irene Coelho; 

▪ Validar prescrições médicas; 

▪ Fornecer informações sobre os medicamentos; 

▪ Orientar estagiários; 

▪ Elaborar pedidos de reposição semanal dos SC; 

▪ Fazer o controlo de Hemoderivados; 
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▪ Controlar mensalmente os consumos de medicamentos por serviço; 

▪ Controlar semanalmente os movimentos de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas.2 

2.4 Espaço físico 

Os SF localizam-se no piso 0 da unidade da Póvoa de Varzim, o que permite uma rápida 

entrada e saída de produtos, bem como um fácil acesso para os utentes e profissionais de 

saúde. Para os utentes, o acesso é feito pela porta principal, sendo indicado por uma seta 

a direção da farmácia e para os profissionais existem elevadores e escadas, havendo dois 

acessos possíveis. (Figura 1)  

 

Figura 1 - Planta dos SF do CHPVVC 1 

1 - Zona de validação da prescrição (local de trabalho das farmacêuticas); 

2 - Gabinete da Responsável pelos SF; 

3 - Gabinete dos Serviços Administrativos; 

4 - Zona de farmacotecnia; 

5 - Zona de receção de encomendas; 

6 – Zona de armazenamento de medicamentos de grande volume e armário rotativo 

com medicamentos organizados por Denominação Comum Internacional (DCI); 

7 - Zona de atendimento ao público; 

8 - Zona de preparação da medicação em Dose Unitária (DU); 

9 - Zona da Distribuição Clássica (DC). 1 

Existe ainda um cofre onde estão armazenados os Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas, uma arca congeladora e dois frigoríficos.  

2.5 Comissões Técnicas 

Como já foi referido anteriormente, é uma das funções do farmacêutico a participação nas 

sete comissões existentes no CHPVVC, nomeadamente: 
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2.5.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

No CHPVVC, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída por seis 

elementos: três médicos e três farmacêuticas, nomeadamente, a Dr.ª Rosa Armandina, a 

Dr.ª Olinda Melo e a Dr.ª Irene Coelho e é presidida pelo Diretor Clínico do Hospital ou 

um adjunto. Compete à CFT: 

▪ Atuar como órgão que estabeleça a ligação entre os serviços de ação médica e os 

SF;  

▪ Criar adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM; 

▪ Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos que devem ser 

incluídos ou excluídos do FHNM, que serão enviados trimestralmente ao 

INFARMED;  

▪ Verificar cumprimento do FHNM e suas adendas;  

▪ Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando 

solicitado pelo seu presidente, sem incumprimento das normas deontológicas;  

▪ Avaliar, junto de cada SC, os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo responsável dos SF. 3 

2.5.2 Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

A CES no CHPVVC é constituída por uma Farmacêutica (Dr.ª Rosa Armandina), uma 

TSDT, uma Médica Pediatra, uma Assistente Social e um Enfermeiro, sendo as suas 

reuniões agendadas conforme os pedidos. 

Compete ao CES: 

▪ Pronunciar-se sobre todas as questões que envolvam valores morais no Centro 

Hospitalar, nomeadamente, o respeito pela dignidade e pelos direitos 

fundamentais dos doentes;  

▪ Zelar pela integridade e dignidade humana; 

▪ Pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica, nomeadamente, os que 

envolvam seres humanos ou os seus produtos biológicos, ou tenham impacto nos 

princípios morais segundo os quais se rege a sociedade, fiscalizando a sua 

segurança, aspetos éticos e garantindo que não afetam a integridade da pessoa;  

▪ Promover a divulgação dos princípios gerais de bioética por meios julgados 

adequados.4 
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2.5.3 Comissão de Tratamento de Feridas (CTF)  

Esta comissão é constituída por uma equipa multidisciplinar, sendo constituída por uma 

farmacêutica, a Dr.ª Olinda Melo. O objetivo desta comissão é uniformizar, na totalidade 

do CHPVVC, os critérios de atuação no tratamento de feridas. 

À CTF compete:  

▪ Propor, promover e alterar protocolos de atuação para todo o tipo de feridas;  

▪ Criar protocolos de articulação com os diversos serviços e comissões;  

▪ Avaliar os custos do material de penso;  

▪ Definir formação na área do tratamento de feridas.  

2.5.4 Comissão de Formação (CF) 

A CF é presidida pela Enfermeira Diretora do Hospital, Isabel Rocha, Drª. Irene Coelho, 

um médico, uma Auxiliar, uma enfermeira, uma AT. Esta comissão tem como objetivo 

definir as necessidades de formação de todos os grupos profissionais do CHPVVC e é 

também da sua responsabilidade, a planificação e realização de cursos e atividades 

formativas diversas.  

À CF compete:  

▪ Promover a aquisição e melhoria das competências profissionais adquiridas;  

▪ Incentivar a participação dos funcionários nas ações desenvolvidas;  

▪ Organizar a documentação pedagógica em articulação com os serviços financeiros 

para a obtenção de financiamento para candidaturas de ações a desenvolver;  

▪ Organizar atividades relacionadas com o ensino pré e pós-graduado, em 

articulação com entidades que tenham estabelecido relações de parceria com o 

Hospital;  

▪ Promover a integração dos novos profissionais no Centro Hospitalar. 

2.5.5 Comissão da Qualidade e Segurança do Doente (CQSD) 

De acordo com o Programa do XIX Governo Constitucional, o principal objetivo na 

Saúde é a contínua melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados e do acesso 

dos cidadãos aos mesmos. As prioridades estratégicas da CQSD baseiam-se na melhoria 

da qualidade clínica e segurança do doente, a informação transparente ao cidadão, a 

qualificação e acreditação nacional de unidades de saúde, a gestão integrada da doença, a 

inovação e ainda a orientação de reclamações e sugestões dos cidadãos.5 

2.5.6 Grupo Coordenador Local de Controlo de Infeção e Resistência a Antibióticos  

Após o Despacho nº18052/2007 de 14 de agosto, a comissão é um órgão de assessoria 

técnica de apoio à gestão, responsável pelo estudo e análise dos dados de incidência e 
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prevalência da infeção hospitalar e discussão de propostas de intervenção. Esta comissão 

tem como objetivo reduzir a taxa de infeções relacionadas com os cuidados de saúde 

hospitalares e da comunidade, assim como, a taxa de resistências aos antimicrobianos e é 

constituída por uma equipa multidisciplinar composta por uma Farmacêutica a Dr.ª 

Olinda Melo, um membro do Gabinete do Utente, elementos do CA, Médicos, Enfermeiro 

e um Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho. 

Compete a este grupo:  

▪ Definir um sistema de vigilância epidemiológica para situações de maior risco; 

▪ Monitorizar o cumprimento de normas e recomendações de boas práticas; 

▪ Fornecer formação a profissionais de saúde;  

▪ Ter autonomia para implementar um plano de prevenção e controlo; 

▪ Colaborar na definição da política de antibióticos, antisséticos, desinfetantes e de 

esterilização;  

▪ Fornecer informação relativa a microrganismos isolados e resistência a agentes 

microbianos nos diversos serviços; 

▪ Definir e implementar normas para divulgar casos de infeção em utentes e 

funcionários;6 

3 Circuito do medicamento 

Nos SF, os medicamentos e outros produtos farmacêuticos, passam por um circuito que 

é respeitado e executado por todos os profissionais do serviço. Esse circuito atravessa as 

seguintes etapas: Seleção, Aquisição, Receção, Armazenamento, Distribuição e Controlo. 

3.1 Seleção 

A CFT é responsável pela seleção dos medicamentos tendo em consideração, sempre que 

possível, o FHNM, considerando como critérios, a qualidade de vida dos doentes e a 

fármaco-economia. Essa seleção é sempre baseada nas especialidades e patologias mais 

comuns presentes no CHPVVC.  

3.2 Aquisição 

A aquisição de medicamentos é da responsabilidade dos Farmacêuticos Hospitalares, de 

modo a garantir a existência de todos os medicamentos necessários, nas quantidades e 

qualidade determinadas para satisfazer todos os serviços do CHPVVC. Assim sendo, as 

TSDT sempre que considerem ser necessário realizar uma encomenda, comunicam à 

Farmacêutica Responsável pelos SF através de um “livro de faltas”. À terça-feira e quinta-

feira, excetuando situações especiais, a responsável, considera e elabora uma nota de 
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encomenda, prevenindo assim, ruturas ou excesso de medicação em stock. Em casos 

normais, a aquisição é feita projetando o stock para um mês. 

A aquisição de produtos é feita através do Catálogo de Aprovisionamento Público da 

Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) onde são comparados os 

preços e características dos medicamentos que possuam a mesma substância ativa. 

Normalmente, é escolhido o fornecedor que pratique o preço mais baixo e que seja 

passível de ser distribuído em DU. 

Existem alguns casos em que é realizado um concurso público, como a aquisição de dietas 

lácteas e entéricas, de reagentes de química seca, de reagentes de imuno-hemoterapia e 

de patologia clínica e de gases medicinais. 

Sempre que necessário a Farmacêutica Responsável, requer a abertura de um concurso 

publico ao CA, informando os produtos que pretende adquirir. Posteriormente, o CA 

comunica ao Serviço de Aprovisionamento e Logística do CHPVVC, que procede à 

abertura do concurso e um júri nomeado previamente pelo CA faz a avaliação dos 

participantes selecionando assim o fornecedor. 

Em relação à aquisição de manipulados ou medicamentos de uso esporádico específico 

para um doente, esta é feita a uma Farmácia Comunitária com a prévia autorização do 

CA. De salientar que o único manipulado que é preparado nas instalações dos SF é o 

álcool a 50º. 

Na aquisição de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, o processo é em tudo 

semelhante, havendo unicamente a diferença de obrigatoriedade do preenchimento e 

envio do modelo nº 1506 do Instituto Nacional da Casa da Moeda (anexo I) por correio 

ao fornecedor.  

3.3 Receção 

A receção de produtos ocorre na zona destinada a essa atividade (figura 2), pelas TSDT, 

que comparam a nota de encomenda (anexo II) com a fatura ou guia de transporte ou guia 

de remessa. Posteriormente, comparam a fatura com o produto que chegou, verificando 

as quantidades, o nome, a dosagem, o lote, o prazo de validade e o estado do mesmo.  

De seguida, registam o lote e prazo de validade na nota de encomenda que é datada e 

assinada por uma TSDT. Para além disso, a fatura ou guia é anexada à nota de encomenda 

e entregue às AT que procedem à entrada no sistema informático juntamente com o 

registo de lotes e datas de validade. 



9 

 

Figura 2 - Zona de receção de encomendas 

3.4 Armazenamento 

Todos os produtos são armazenados nos SF de forma a facilitarem o acesso aos mesmos, 

garantindo sempre a sua segurança. Assim sendo, o armazém dos SF é constituído por: 

▪ Armazém Central: contém um armário metálico móvel, dividido em módulos, 

com prateleiras, que deslizam sobre carris e para além deste existem ainda dois 

módulos fixos. Neste armazém encontram-se maioritariamente produtos 

farmacêuticos (como pensos ou dietas) e medicamentos. (figura 3) 

▪ Armazéns periféricos: estão localizados no exterior da unidade hospitalar e 

contêm gases medicinais, produtos inflamáveis e corretivos de volémia; 

▪ Módulo de gavetas: é um conjunto de gavetas plásticas no interior de uma caixa 

metálica, em que todas as gavetas estão rotuladas segundo a DCI. Este local está 

especialmente destinado para a preparação da DU; (figura 4) 

▪ Cofre: armário fechado que contém os estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas;  

▪ Frigorífico: é mantido a uma temperatura controlada entre os 2ºC e 8ºC;  

▪ Arca Congeladora: é mantido a uma temperatura controlada entre os -15ºC e os -

20ºC.  

 

Após a receção de medicamentos, o armazenamento segue algumas regras, devendo ser 

colocados por ordem alfabética segundo a DCI e seguindo a regra “First Expired First 

Out” (FEFO). Para além disso, quando um medicamento está perto do fim do prazo de 

validade é colocado num saco plástico com indicação “gastar em 1º lugar”.  

Na zona de preparação de DU há mais algumas regras na identificação das gavetas: 

▪ É usada a designação LASA (“Look Alike, Sound Alike”); 

▪ É colocado um rótulo com o sinal de perigo para medicamentos de alto risco; 
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▪ É colocado um rótulo de fundo vermelho, quando é necessário diluir antes de usar, 

pois trata-se de uma solução de eletrólitos bastante concentrada que carece de 

diluição antes da sua administração;2 

3.5 Distribuição 

Este passo tem como objetivo primordial garantir a chegada de medicamentos e produtos 

farmacêuticos aos SC, de forma eficaz e segura. No CHPVVC é realizada de diferentes 

formas, através da DC, Reposição de Stock Fixo, Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (DIDDU), Distribuição de Medicamentos Controlados e Gases Medicinais. 

3.5.1 Distribuição Clássica 

Este método de distribuição, é realizado a cada SC, sendo repostos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos diretamente aos stocks estabelecidos por uma equipa, constituída 

pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro Chefe e a Responsável dos SF. Por este método de 

distribuição são dispensadas: soluções e suspensões orais, pomadas, material de penso, 

antisséticos, desinfetantes, reagentes de diagnóstico rápido e soluções injetáveis de 

grande volume. (anexo III) 

Quando necessário, o Enfermeiro Chefe, ou substituto, realiza uma requisição informática 

até às 10:30h (casos especiais podem ser realizados com prévia chamada telefónica) e nos 

SF, as TSDT imprimem o pedido e satisfazem-no informaticamente e fisicamente. 

Posteriormente, uma outra TSDT confere a satisfação do pedido. Após assinado e datado 

por ambas as TSDT, esta folha (anexo IV), segue para o serviço juntamente com os 

produtos, sendo transportado por uma AO. Essa folha é assinada, após ser conferida por 

um enfermeiro e é devolvida ao serviço. Quando o medicamento em causa carece de 

justificação clínica (anexo V), esta terá de ser enviada aos SF para análise e autorização 

e só depois poderá ser satisfeita. 

Figura 3 - Armazém Central Figura 4 - Módulo de gavetas  
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3.5.2 Reposição por stock fixo 

Esta distribuição consiste no fornecimento de medicamentos, após ser verificado o seu 

consumo, em quantidades que se destinam à reposição do stock previamente definido. 

Este tipo de distribuição ocorre com uma periodicidade definida e é feita de duas formas 

distintas nos serviços, com e sem internamento.  

▪ Reposição sem registo de administração, como o caso do Bloco de Partos, o Bloco 

Operatório, o Bloco de Cirurgia de Ambulatório e a Urgência Pediátrica onde 

existem dias marcados em que uma TSDT se dirige aos SC e procede à contagem 

de produtos em falta para perfazer o stock. Depois, registam informaticamente 

essas faltas e respetivas quantidades e preparam o pedido de modo a repor o stock. 

Posteriormente, é conferido por outra TSDT e uma AO realiza o seu transporte. 

▪ Reposição segundo registo de administração, como é o caso de Neonatologia, a 

Pediatria, a Obstetrícia/Ginecologia e a Urgência. Nos dias estabelecidos, uma 

Farmacêutica avalia os registos de administração, imprimindo um mapa de 

administrações. Após contabilizar as quantidades necessárias para a reposição de 

stock é criado um pedido informático, e esse pedido é satisfeito por um TSDT 

seguindo-se o resto do procedimento anterior. 

3.5.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos em doses unitárias para cada doente e 

para um período de 24h (15h de um dia até às 14h do dia seguinte), previamente validada 

e conferida pelos farmacêuticos do SF. Esta forma de distribuição apenas funciona para 

os serviços de Medicina Interna Homens, Medicina Interna Mulheres, Ortopedia e 

Cirurgia.  

3.5.3.1 Procedimento:  

A prescrição médica é realizada online através do sistema informático HS-SGICM 

(Health Solutions – Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento). Desde o 

início de cada turno até ao final do mesmo, as farmacêuticas validam as prescrições, 

avaliando os medicamentos, as doses, as frequências, possíveis incompatibilidades, as 

vias de administração, a justificação clínica, as diluições respetivas e a duração de 

tratamento. Caso haja alguma inconformidade, o farmacêutico contacta o médico 

prescritor por telefone e/ou colocando uma observação no programa de prescrição. 

Após estar tudo em conformidade e validado, o farmacêutico gera um mapa de alterações, 

que contém todas as actualizações nas medicações, nas frequências de administração, as 

transferências de cama/ serviço ou de hospital e as altas. Esses mapas, posteriormente, 
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são entregues ás TSDT que começam a alterar as gavetas dos carros referentes aos 

variados SC (figura 5). 

Cada gaveta está identificada (figura 6) com o nome completo do doente, a data de 

nascimento, o número de cama e o número do processo clínico, sendo que cada carro é 

constituído por um conjunto de gavetas que se adapta ao serviço para o qual está 

destinado. 

De salientar que toda a medicação que está contida nas gavetas, está identificada segundo 

a DCI e seguindo a nomenclatura LASA, com a respetiva data de validade, dose e lote.  

Cada vez que um TSDT atualiza as gavetas, assina a folha e coloca a hora a que foi feita 

essa atualização. Seguidamente o farmacêutico responsável pelo serviço em questão, 

verifica se as alterações foram corretamente realizadas e assina e regista a hora.  

Às 13horas e 30 minutos são impressos os últimos mapas de alteradas (anexo VI) e as 

malas são atualizadas, conferidas, fechadas e entregues aos AO que as transportam aos 

serviços, dando o farmacêutico, simultaneamente, a saída de stock pelo sistema 

informático.  

É impresso também um mapa geral com a medicação para o dia útil seguinte e um TSDT 

começa a preparar a mala que é posteriormente conferida pelo farmacêutico responsável. 

Toda a medicação que no dia útil anterior for devolvida nas gavetas, o TSDT procede 

informaticamente à sua devolução, na manhã seguinte, à exceção de estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas que é da responsabilidade total dos farmacêuticos. 

 

 

Figura 5 - Mala de DIDDU 
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Figura 6 - Identificacão de utente nas malas DIDDU 

3.4 Administrações imediatas 

Sempre que é necessária uma medicação, devido a alterações na dose ou no princípio 

ativo, o enfermeiro pode usar o armário de recurso do SC, sendo que depois deve 

preencher uma requisição dos medicamentos para a sua reposição (anexo VII) que é 

entregue aos SF através das AO.  

Caso a medicação não exista no armário de recurso, o enfermeiro contacta os SF 

telefonicamente e envia o pedido através dos AO do seu serviço ou por e-mail, onde 

identifica o serviço, o seu nome, o nome do medicamento, a dose e a quantidade respetiva. 

3.5 Ambulatório 

A distribuição em ambulatório consiste na dispensa de medicamentos nos SF e tem como 

objetivo oferecer um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas e 

assegurar a adesão à terapêutica por parte dos doentes. Estes medicamentos são gratuitos 

para o utente, sendo 100% comparticipados se forem dispensados pelos SF hospitalares.  

Nos SF do CHPVVC dispensam-se em ambulatório: anti-histamínicos, para doentes que 

tenham sido submetidos a testes de reação nas consultas de Imuno-alergologia, anti-

inflamatórios e analgésicos a doentes que tenham sido submetidos a cirurgias na UCA de 

acordo com o Decreto-Lei nº75/2013 e medicamentos biológicos abrangidos por 

legislação própria (Portaria nº48/2016).  

A medicação para os doentes da consulta de Imuno-alergologia, é pedida aos SF pelo 

Enfermeiro de Consulta Externa. Esta é feita semanalmente, sendo que o Enfermeiro faz 

o pedido para a semana seguinte. A medicação é preparada por um TSDT onde inclui 

também todos os dados do doente e toda a informação importante para a sua toma. 

A distribuição de medicamentos biológicos, é efetuada no balcão dos SF diretamente ao 

utente. Para tal, basta que o utente se acompanhe por uma receita em papel com vinheta 

de um médico em consulta reconhecida pela Direção Geral de Saúde, 15 dias antes do dia 
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da toma. Assim, é elaborada uma nota de encomenda e quando o medicamento chega aos 

SF, o doente é contactado telefonicamente para se deslocar aos SF. Aí, são-lhe dadas 

todas as informações importantes acerca da via de administração, posologia, conservação 

e esclarecessem-se as dúvidas que o doente possa ter. 

Na distribuição de medicamentos prescritos na UCA, o responsável pela especialidade 

envia uma semana antes a prescrição médica, em papel, para os SF. Os TSDT prepararam 

e identificam a medicação com nome, data de nascimento, número de processo e toda a 

informação útil ao doente. Esta medicação segue então para o serviço clínico respetivo e 

no dia da cirurgia é entregue ao doente. 

3.6 Distribuição de medicamentos controlados 

3.6.1 Hemoderivados  

Os hemoderivados são constituídos por proteínas plasmáticas com interesse terapêutico 

que não podem ser sintetizadas por métodos convencionais, sendo, portanto, obtidos a 

partir de plasma de dadores humanos. Assim, requerem um maior controlo de modo a 

evitar a possível transmissão de doenças. Esse motivo leva a que sejam criados 

documentos que contenham informação acerca dos fornecedores dos hemoderivados, dos 

respetivos lotes, dos distribuidores e dos doentes a quem são administrados. 7 

A requisição desta medicação tem que ser realizada pelo médico prescritor pedindo 

informaticamente e preenchendo uma requisição com duas vias, Via Serviço (anexo VIII) 

e Via Farmácia (anexo IX), sendo estas requisições feitas em papel numerado. Nessas 

requisições tem que constar o nome do medicamento, a dose, o lote, a duração do 

tratamento e a justificação clínica. Após a farmacêutica validar a prescrição, atribui um 

número de registo e preenche o nome, a quantidade, o lote o laboratório e o numero de 

certificado do INFARMED, é dada a saída informaticamente e o impresso da Via 

Farmácia fica nos SF, para ser arquivada e a Via Serviço acompanha o medicamento para 

ser feito um registo de administrações sendo posteriormente arquivada no processo do 

doente.  

A albumina também pode ser prescrita em DU, sendo necessário o preenchimento do 

impresso (anexo X), por um TSDT, onde assinala o laboratório, a data, o medicamento, 

a quantidade diária, o lote, o fornecedor, o número do certificado do INFARMED, o nome 

do doente, o número da cama e o registo sequencial. As unidades de Albumina seguem 

no carro sendo identificadas com o nome do utente, cama, serviço e condições de 

armazenamento. Ambas as Vias são enviadas para os SC, sendo que, após ser assinada 

pelo enfermeiro, apenas a Via Farmácia é devolvida aos SF. 
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No final do tratamento, é enviada a Via Serviço, devidamente preenchida pelo enfermeiro, 

para os SF registarem os lotes administrados e posteriormente é devolvida para o SC com 

o objetivo de ser arquivada no processo clínico do doente.  

O limite de tratamento com a Albumina é de três dias, sendo que caso o médico prescritor 

queira prolongar o tratamento deve preencher de novo um impresso e justificar 

clinicamente o prolongamento. Assim que terminar o tratamento, o enfermeiro fica 

responsável por proceder à devolução das restantes unidades aos SF, se for o caso.  

Existe em alguns SC, Urgência e Medicina Mulheres, um frigorifico fechado com um 

stock predefinido, onde só o Chefe da Equipa ou o médico de residência têm acesso. Estes, 

devem ser usados sempre que necessário em horas em que os SF estejam encerrados, 

ficando as farmacêuticas responsáveis pela sua reposição.  

3.6.2 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, que não sejam injetáveis ou 

administrados em SOS, são dispensados na DU. As saídas destes medicamentos estão 

sujeitas a um maior controlo, portanto, para além da saída informática, deve ser dada saída 

na ficha de prateleira (anexo XI) por uma farmacêutica responsável por esta tarefa.  

Nas enfermarias dos SC, também existe um cofre (sendo que a chave deste se encontra 

ao cuidado do enfermeiro chefe ou substituto) com um stock previamente definido. 

Quando os enfermeiros necessitam de repor stock, preenchem uma requisição (anexo XII) 

e enviam aos SF até às 10 horas e 30 minutos. Assim, a farmacêutica responsável verifica 

as requisições e satisfaz o pedido que, antes de ser enviado, é previamente conferido por 

outra farmacêutica e é então dada a saída informaticamente, associando a medicação ao 

doente para além da saída na ficha de prateleira. Assim, as requisições seguem com a 

medicação para que, após conferidas pelo Enfermeiro Chefe sejam assinadas e devolvido 

o original aos SF de modo a serem arquivadas. No caso da Unidade de Vila do Conde, o 

transporte deste tipo de medicação é feito em cofres fechados e realizado pelos motoristas, 

sendo que apenas a farmácia e o enfermeiro responsável ou o seu substituto possuem a 

respetiva chave. 

3.7 Gases Medicinais 

Os gases medicinais são gases utilizados com fins terapêuticos e com indicações precisas. 

Atualmente existem no CHPVVC: oxigénio, ar respirável (produzido no CHPVVC, em 

ambas as unidades), dióxido de carbono medicinal e protóxido de azoto. 

Em ambos as unidades existem várias rampas, sendo que na unidade da Póvoa de Varzim 

há um AO que verifica a pressão e substitui as botijas sempre que necessário. Durante as 
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horas a que este não esteja de serviço, um alarme toca no SU e um AO procede à sua 

substituição. Na unidade de Vila do Conde, é um funcionário do SIE que substitui as 

botijas e na ambulância de SIV (Suporte Imediato de Vida) é um enfermeiro que realiza 

esta troca. De notar que as botijas de pequenas dimensões são enviadas por DC.  

Para além disto, a verificação de stocks é da responsabilidade de uma TSDT, devendo 

comunicar aos AT as quantidades a encomendar e o registo informático dos consumos 

dos gases medicinais nas duas unidades é da responsabilidade de uma farmacêutica. 

4 Produção de Medicamentos 

4.1 Produção e preparação  

A preparação de medicamentos nos SF do CHPVVC, por não existirem condições 

necessárias para a produção de medicamentos estéreis, apenas se produzem 

medicamentos não estéreis, sendo a única preparação realizada, a produção de Álcool 50º. 

A preparação deste manipulado tem que assentar nas Boas Práticas de Fabrico (BPF) 

garantindo a qualidade e segurança do produto acabado. Por essa razão, o Farmacêutico 

ou o TSDT que a prepare deve verificar sempre o estado e a limpeza dos materiais, para 

além de estar sempre equipado com luvas, touca e máscara. Para a preparação do 

manipulado devem ser usadas duas fichas: Ficha de preparação (anexo XIII) que inclui o 

nome do medicamento, a forma farmacêutica, o número de lote de fabrico, a data de 

fabrico, a composição qualitativa e quantitativa, as matérias-primas, as quantidades, o 

número de unidades produzidas, o prazo de validade e a sua identificação, e uma ficha 

técnica onde está indicada a fórmula específica, o modo de preparação, outras 

informações especificas consideradas de interesse e a respetiva bibliografia. Todo este 

processo deve ser sempre controlado e supervisionado pelas Farmacêuticas. 

4.2 Re-embalagem e etiquetagem 

O processo de re-embalagem é uma forma de assegurar que o medicamento seja 

administrado em condições que garantam corretamente a dose prescrita e que facilitem a 

sua administração. Outra vantagem deste processo é conferir uma maior proteção ao 

fármaco, visto que a embalagem protege da luz e humidade e permitir também a fácil 

identificação do fármaco. Através deste processo, há possibilidade de os medicamentos 

que não tenham sido preparados previamente para serem entregues via DU possam passar 

a ser e, para além disso, pode haver o fracionamento de fármacos em metades e em 

quartos, sempre que possível. 
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Todo o processo de re-embalagem e etiquetagem inicia-se com uma requisição feita pelas 

TSDT, sendo posteriormente realizado pelo AO, que utiliza uma máquina semi-

automática de re-embalar. De salientar que o AO deve utilizar touca, máscara, avental e 

luvas durante todo o processo. 

Cada medicamento deve ser identificado segundo a DCI, a dose, o nº de lote de origem e 

o prazo de validade.  

Se o medicamento não for retirado do blister, a validade é igual à da embalagem, no 

entanto, se for a granel, fracionado ou retirado do blister, a validade é 25% inferior ao 

tempo correspondente entre a data de re-embalagem e a data de validade do laboratório 

produtor e nunca excedendo os 6 meses. 

Relativamente à etiquetagem, esta tem como objetivo a identificação de medicamentos 

que não estão adequados à distribuição em DU, por não conterem pelo menos um dos 

seguintes critérios: Prazo de validade, dose, lote e nome do princípio ativo ou do 

laboratório. Assim, coloca-se uma etiqueta (figura 7) que cumpra todos estes requisitos 

mantendo o mesmo prazo de validade que o medicamento original. Por outro lado, este 

processo permite também deixar algumas notas para os enfermeiros acerca de diluições e 

quantidades a administrar. 

 

Figura 7 - Fármaco com etiqueta 

5 Controlo de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

O controlo de medicamentos e outros produtos farmacêuticos baseia-se na verificação das 

suas movimentações nos SF e nos outros SC do CHPVVC.  

Neste processo, a farmacêutica tem a responsabilidade de: 

▪ Controlar mensalmente as saídas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos para os SC; 

▪ Controlar mensalmente entradas e saídas de medicamentos (efetuado pela 

responsável dos SF); 
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▪ Controlar regularmente os medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados 

nos SC; 

▪ Controlar três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira) os estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas e enviar a documentação para o INFARMED, 

mensalmente. 

Os TSDT têm responsabilidade de: 

▪ Controlar mensalmente os prazos de validade; 

▪ Fazer o registo bissemanal, dos pontos de encomenda de medicamentos e registar 

medicamentos que devem ser encomendados. 

O Enfermeiro-chefe de cada SC ou seu legal substituto tem como responsabilidade: 

▪ Controlar as quantidades de prazos de validade dos medicamentos presentes no 

armário de recurso; 

▪ Informar os SF dos medicamentos que expiram nos próximos 3 meses.2 

6 Informação sobre Medicamentos 

6.1 Serviço de Informação do Medicamento (SIM) 

O SIM é da responsabilidade das farmacêuticas dos SF e é usado para fornecer 

informações acerca de medicamentos e outros produtos farmacêuticos a qualquer 

profissional de saúde ou utente, de modo a resolver problemas específicos ou dúvidas que 

possam surgir relacionadas com estes.  

Os pedidos de informação podem ser feitos por telefone, escrito ou pessoalmente, sendo 

que posteriormente têm de ser registados num formulário (anexo XIV) onde deve constar 

o número do pedido, a data e hora, os dados do consultante e utente (se for necessário), a 

pergunta e a respetiva resposta dada pela farmacêutica. 

A farmacêutica deve consultar livros ou arquivos existentes nos SF (por exemplo o 

Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Drug Information Handbook, entre 

outros), bem como consultar Centros de Informação Nacionais, laboratórios ou mesmo o 

INFARMED.2 

Dada a informação obtida, esta, é avaliada, interpretada e combinada e a resposta deve 

ser fornecida verbalmente e por escrito, direcionada ao consultante. As solicitações são 

posteriormente arquivadas de forma numerada para poderem ser consultadas 

posteriormente.2 
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7 Conclusão 

Este estágio permitiu-me ter contacto com os SF de uma Farmácia Hospitalar, área que 

me era totalmente desconhecida. Desta forma, fiquei a perceber qual o papel do 

Farmacêutico no âmbito hospitalar, que apesar de não estabelecer um contacto direto 

com os doentes, está sempre a trabalhar em prol destes, pensando sempre na sua saúde e 

segurança.  

Relativamente ao estágio, este revelou-se bastante importante, pois foi-me permitido 

participar ativamente ao longo dos dois meses nas variadas áreas de intervenção do 

farmacêutico hospitalar, ganhando bastantes conhecimentos tanto a nível científico 

como a nível técnico, no controlo rigoroso da medicação. Assim, considero que foi uma 

forma bastante proveitosa de aprender, pois foi-me dada a possibilidade de usar o 

sistema informático e validar prescrições médicas, preparar as malas de DIDDU e 

também de preparar produtos farmacêuticos para a DC. Para além disso, ajudei também 

na pesquisa de informação científica para responder a uma questão colocada através do 

SIM, verifiquei carros para a DIDDU, previamente preparados por TSDT e participei no 

controlo de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas bem como na sua 

verificação, de modo a puderem ser distribuídos. Para além de tudo isto, participei ainda 

numa formação “Prevenção e Controlo de Infecções e resistência aos Antimicrobianos” 

(anexo XV), onde adquiri e revi bastantes conhecimentos, obtidos ao longo do Ciclo de 

estudos. 

Para finalizar, recomendo a todos os alunos que estejam a frequentar o quinto ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a realizarem o estágio em Farmácia 

Hospitalar, pois é sem dúvida uma mais valia e uma via profissional a considerar no 

futuro. 
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9 Anexos 

 

Anexo I - Aquisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 
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Anexo II - Nota de encomenda 
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Anexo III - Pedido do Enfermeiro por DC 
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Anexo IV - Requisição de produtos farmacêuticos 
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Anexo V- Justificação para requisição de medicamentos fora do FHNM 
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Anexo VI - Mapa de Alteradas 
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Anexo VII - Pedido de reposição de stock 
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Anexo VIII - Via Serviço 
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Anexo IX - Via Farmácia 
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Anexo X - Registo de consumos de Albumina Humana em DU 
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Anexo XI - Ficha de prateleira 
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Anexo XII - Anexo 1509 da INCM 

 

 

Anexo XIII - Ficha de preparação de manipulados 



33 

 

Anexo XIV - Pedido de Informação 
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Anexo XV - Certificado da Formação 
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