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RESUMO 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas caracteriza-se por uma importante 

especialização da componente teórica dos futuros mestres farmacêuticos. A unidade curricular 

de Estágio não poderia, desta forma, ser mais importante para a conclusão e consolidação da 

formação deste grau académico, nomeadamente das componentes técnico-científica e da 

intervenção farmacêutica. A farmácia comunitária assume, por isso, grande importância neste 

âmbito, proporcionando um grande sentido de responsabilidade e a possibilidade de os 

estudantes alcançarem competências para o mundo profissional. 

 Neste documento encontra-se descrito o percurso de 4 meses do meu estágio 

profissionalizante em farmácia comunitária, mais concretamente na Farmácia Freamunde. Este 

relatório foi elaborado em duas partes, sendo a primeira relativa ao funcionamento específico da 

Farmácia Freamunde e, da farmácia comunitária em geral, envolvendo comentários de carácter 

pessoal onde se descrevem situações reais e experiências vivenciadas. Numa segunda parte é 

possível encontrar a descrição dos projetos desenvolvidos e realizados na mesma farmácia.  

 O primeiro projeto é relativo à organização do “Rastreio Cardiovascular”, onde o objetivo 

incidiu na medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, terminando com uma avaliação do 

risco cardiovascular dos utentes, bem como a sua educação para medidas de prevenção não 

farmacológicas e estilo de vida mais saudável. O segundo projeto, “Benzodiazepinas - Toma 

algum destes medicamentos?”, diz respeito, não só ao estudo e análise de consumo de 

benzodiazepinas pelos utentes da Farmácia Freamunde, mas também funcionou como 

campanha de alerta e consciencialização dos doentes para a dependência e habituação que 

estas substâncias causam em caso de consumo prolongado. O terceiro e último projeto, 

“Medicamentos Genéricos”, consistiu numa intervenção na comunidade com o objetivo de 

informar e sensibilizar os utentes para o uso de medicamentos genéricos, esclarecendo alguns 

“mitos” envolvendo estes medicamentos bioequivalentes em relação aos de referência. Todos 

estes projetos tiveram em conta experiências sucedidas na fase de atendimento ao público. 

 Esta experiência tornou-se, realmente, num enorme crescimento profissional e técnico-

científico, mas sobretudo um crescimento a nível pessoal, enquanto futura farmacêutica. 
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INTRODUÇÃO 

 A designação de farmácia comunitária, em detrimento de farmácia de oficina, resulta de 

um processo de evolução que permitiu aos cidadãos, nos dias de hoje, usufruírem de uma 

atividade farmacêutica mais próxima e centralizada na comunidade, e não apenas nos assuntos 

respeitantes ao medicamento. O farmacêutico é, e sempre será, o profissional de excelência na 

área do medicamento, apesar disso, também se torna cada vez mais determinante na prestação 

de serviços e cuidados de saúde à comunidade, pela proximidade que muitas vezes o distingue 

de outros serviços e profissionais de saúde. A prevenção da doença e suas complicações, o 

incentivo ao uso responsável do medicamento, o acompanhamento farmacoterapêutico, bem 

como a promoção de estilos de vida mais saudáveis e o contributo na preservação do ambiente, 

são apenas alguns exemplos do leque de atividades desempenhadas pelo farmacêutico numa 

farmácia comunitária. A farmácia comunitária está, desta forma, a contribuir para uma mudança 

no paradigma social e a tornar-se num local onde os doentes obtêm grande disponibilidade e 

excelentes proximidade e confiança com o profissional de saúde.1 Posto isto, o presente relatório 

tem como objetivo descrever o funcionamento da FF (Farmácia Freamunde), assim como as 

atividades e projetos desenvolvidos ao longo do estágio curricular em farmácia comunitária 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FF 

Atividade desenvolvida 
Mês de estágio 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Integração no domínio das relações de trabalho     

Armazenamento e gestão de stock     

Observação de atendimentos     

Atendimento ao balcão com supervisão       

Atendimento ao balcão autónomo      

Receção e conferência de encomendas     

Processamento de receituário e faturação     

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos     

Preparações extemporâneas     

Organização do espaço e lineares     

Ações de formação complementar     

Gestão financeira e outros aspetos administrativos     

Preparação dos projetos     

Desenvolvimento dos projetos     
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PARTE I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 

1. FARMÁCIA FREAMUNDE - ORGANIZAÇÃO E ESPAÇO FÍSICO 

1.1. LOCALIZAÇÃO 

 Tal como o nome indica, a FF localiza-se no município de Freamunde, na rua Alexandrino 

Chaves Velho, nº111, no concelho de Paços de Ferreira, contando já com aproximadamente 10 

anos de serviço. A sua localização está nas proximidades do centro da cidade, bem como de 

unidades médicas, como o centro de saúde local ou a clínica médica e de enfermagem Medicruz, 

pelo que acaba por ser um sítio estratégico de proximidade aos doentes que, após as suas 

consultas, necessitam de adquirir a sua medicação.  A direção técnica desta farmácia é assumida 

pela Dra. Mónica Sofia Loureiro. A FF entra em coordenação com a Farmácia da Mata Real no 

mesmo Município, pertencendo ao mesmo grupo. Esta ligação é muito importante e de extremo 

benefício, na medida em que torna possível uma gestão mais eficaz e de menor custo, de 

produtos a serem disponibilizados, dado que é possível a visualização de stock das farmácias 

remotamente, assim como proceder a encomendas e trocas diretas sem custos acrescidos. 

Desta forma é possível satisfazer as necessidades do dia-a-dia para todos os utentes. Além disto 

permite ainda a troca de informações importantes e questões entre os profissionais de saúde, 

alargando a equipa multidisciplinar. 

 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 A FF encontra-se aberta ao público todos os dias das 09:00h às 20:00h, encerrando para 

almoço entre as 13:00h e as 14:00h. Aos sábados a farmácia funciona das 09:00h às 19:00h 

com o mesmo horário de pausa para almoço. Aos domingos a FF está encerrada e não apresenta 

horário de serviço permanente. 

  Ao longo do estágio, salvo algumas exceções, realizei o horário entre as 10:30h-13:00h 

e as 15:00h-20:00h. 

 

1.3. ESPAÇO FÍSICO  

 O espaço físico exterior da FF tem ótimos acessos a pessoas com mobilidade reduzida, 

apresentando uma rampa e um amplo espaço destinado ao estacionamento. Encontra-se junto 

à estrada nacional, de onde se identifica facilmente o serviço, através da cruz verde e de uma 

cruz referente às farmácias portuguesas (Figura 1). A montra da FF é regularmente renovada e, 

junto à porta, apresenta o horário de funcionamento, bem como os serviços farmacêuticos que 

se prestam e indicação da farmácia de serviço. 

 Quanto ao espaço físico interior, a farmácia possui uma dimensão de cerca 200m2, 

dividida em: zona de atendimento ao público, 3 gabinetes de atendimento personalizado, casa 

de banho para utentes (preparada para receber deficientes motores), armazém principal e zona 

de receção de encomendas (contíguos), armazém secundário, casa de banho para 

colaboradores, laboratório, copa e 2 escritórios (Anexo I). A zona de atendimento possui 5 postos 
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de atendimento ativos, máquina de senhas (com o respetivo atendimento prioritário, atendimento 

normal, e levantamento de reservas), balança automática, um sofá e vários lineares com OTCs 

(Over The Counter). Para além disto, possui à disposição do cliente uma zona de lineares com 

produtos cosméticos, solares, alimentação infantil, puericultura, entre outros produtos de venda 

livre (Anexo II). Nesta zona desenvolvi e organizei vários expositores, principalmente com 

campanhas de produtos e lineares alusivos ao rastreio cardiovascular (Anexo III), assim como 

na zona de produtos OTCs.  

 Os gabinetes de atendimento personalizado dividem-se, num destinado a medições de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, um segundo para consultas externas e um terceiro 

contendo dispositivos médicos, como por exemplo as meias de descanso e elásticas (Anexo IV). 

Conforme a legislação em vigor, no armazém principal estão armazenados os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos em local não identificado e numa zona contígua existe ainda um 

frigorífico com temperatura controlada, destinado a armazenar os produtos termolábeis.Todas 

as zonas do espaço interior estão equipadas com ar condicionado, de modo a manter a 

temperatura em conformidade, garantida através de registo por termo-higrómetros 

estrategicamente colocados nas zonas de atendimento, no laboratório, frigorífico e armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. RECURSOS HUMANOS  

 A equipa da FF é constituída por 5 colaboradores, dos quais 2 são farmacêuticos, 

cumprindo desta forma a legislação. Assim sendo, da equipa fazem parte a DT (Diretora Técnica) 

(Drª Mónica Sofia Loureiro), uma farmacêutica adjunta (Drª Carla Pacheco), uma licenciada em 

farmácia (Vera Martins), uma técnica de farmácia (Daniela Branco) e um ajudante de técnico de 

farmácia (Luís Loureiro). 

 

1.5. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO  

 Para uma correta prática e melhoria contínua da atividade farmacêutica são necessárias 

fontes de informação fidedignas, com forte base científica e que estejam de acordo com as 

normas nacionais. Aquando da cedência dos medicamentos o farmacêutico deve ter acesso a 

fontes de informação sobre indicações, posologia, interações, contraindicações, entre outras 

informações. Assim, algumas fontes de informação são consideradas de acesso obrigatório na 

altura da dispensa, particularmente o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa 9.0 (em 
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edição de papel, em formato eletrónico ou online) e o Resumo das Características do 

Medicamento (RCM).2,4 Para além disto, ainda é possível recorrer a fontes de informação 

adicionais como é o caso do Formulário Galénico Português, sítios de informação online, 

nomeadamente o site do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P.) quando necessária a consulta do Prontuário Terapêutico Online, o Infomed ou a 

Legislação Farmacêutica Compilada, sendo que a nível internacional existe ainda a possibilidade 

de pesquisa no site da Agência Europeia do Medicamento (EMA), OMS (Organização Mundial 

de Saúde), entre outras. Por outro lado, o Sifarma 2000® acaba por ser várias vezes a primeira 

linha no acesso à informação.  

 Estas fontes encontram-se ao alcance de qualquer profissional da FF, onde durante o 

estágio tive oportunidade de consultar algumas delas para esclarecimento de dúvidas que 

surgissem, por exemplo para consulta do Infomed, ou até mesmo para novos procedimentos e 

informações que chegavam à farmácia, como foi o caso recente da recolha de lotes de 

medicamentos contendo valsartan. 

 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

 Na FF o SI (Sistema Informático) utilizado é o Sifarma 2000® cedido pela Glintt®. Este 

é o sistema utilizado em praticamente todas as tarefas diárias executadas na farmácia, desde a 

receção de encomendas, ao atendimento e até mesmo para consulta de informações e 

características científicas relacionadas com os medicamentos e produtos de saúde. São 

exemplos disso o acesso a dosagens, efeitos secundários, interações e indicações terapêuticas 

dos medicamentos.  

 Uma vez que já tinha contactado com este SI através de um estágio extracurricular, os 

primeiros dias de estágio na FF serviram para relembrar todas as funcionalidades que o Sifarma 

2000® proporciona, tendo-me sido atribuído um código pessoal para ter acesso ao programa 

sempre que me fosse necessário. Nesta fase, foram-me esclarecidas funcionalidades com as 

quais ainda não tinha contactado, como no caso das encomendas instantâneas e na gestão de 

prazos de validade.  

 

2.2. GESTÃO DE STOCK 

 Uma boa gestão de stock de uma farmácia revela-se indispensável para o seu bom 

funcionamento e satisfação das necessidades dos utentes. Esta é uma etapa que pode ter um 

grande impacto na viabilidade económica da farmácia, dado que é necessário prevenir ruturas 

de stock, mas também a acumulação desnecessária de produtos. Assim sendo, esta tarefa fica 

a cargo da DT que, ao longo do estágio, tive oportunidade de acompanhar, percebendo que uma 

boa gestão de stock passa por recorrer a indicadores de compras/vendas, estabelecimento de 

stock máximo e mínimo e, principalmente, pela experiência pessoal de conhecimento do produto, 

rotatividade e sazonalidade dos mesmos, previsão de produtos rateados (que são medicamentos 
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com disponibilidade reduzida) ou até mesmo a nível de condições de encomenda ou de 

pagamento. Efetivamente, foi-me demonstrado também que os descontos comercias, bónus e 

condições especiais, como os objetivos de vendas, são fulcrais para um bom equilíbrio de gestão 

financeira. A experiência profissional e sensibilidade da DT em relação aos utentes mostrou 

também ser decisiva, de forma a não se descurar o acesso ao medicamento.  

 Durante o estágio surgiu, por exemplo, um doente a necessitar de Metex Pen®, numa 

altura em que se encontrava rateado, pelo que acompanhei o processo de obtenção de 

alternativas que garantissem a manutenção do stock semanal do produto de acordo com a 

necessidade do utente. O SI revelou-se como uma ferramenta crucial em cada etapa supra 

mencionada. 

 

2.3. GESTÃO DE ENCOMENDAS  

 É fundamental que exista uma interface entre a gestão de stock e o perfil de vendas para 

a realização e gestão de encomendas a efetuar, de forma a que seja o essencial adequado às 

necessidades reais da farmácia. 

 

2.3.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS  

 À semelhança da grande maioria das farmácias, a FF efetua vários tipos de encomendas 

aos seus fornecedores, nomeadamente encomendas diárias, diretas, instantâneas, manuais e 

mensais. As primeiras consistem num pedido gerado automaticamente pelo SI, que produz uma 

encomenda diária com os produtos que atingem um valor abaixo do stock mínimo estabelecido. 

Em todo o caso, este tipo de encomenda tem que ser analisado e aprovado por um profissional 

da equipa, de modo a que se possa adaptá-la às necessidades da farmácia e tendo, 

adicionalmente, em conta as vendas mensais. Esta tarefa é executada pela DT da FF, que efetua 

as encomendas diárias duas vezes por dia aos fornecedores (até às 12:30h e às 19:30h), através 

do sistema de comunicação Farmalink®. Por outro lado, uma encomenda instantânea ocorre 

quando um doente procura um determinado produto farmacêutico que se encontra indisponível 

no momento. Desta forma é possível realizar pontualmente uma encomenda instantânea, através 

do SI, ou até, em situações de medicamentos rateados, efetuam-se encomendas instantâneas 

por “Via Verde”, onde os fornecedores possuem poucas unidades do medicamento para fornecer 

em quantidade limitada às farmácias que justifiquem esse pedido através da receita médica do 

utente. As encomendas diretas realizam-se por motivos similares, diretamente via telefónica ou 

até através da aplicação gadget do distribuidor, quando disponível. A FF procede também a 

encomendas mensais, também chamadas por encomendas plus, onde se adquire elevadas 

quantidades de produtos com vista na manutenção dos níveis de stock gerais da farmácia. Este 

tipo de encomenda é vantajoso, dado que permite encomendas diárias menos abundantes e, 

além disso, oferece descontos adicionais. Os principais distribuidores com quem a FF trabalha 

são: COOPROFAR, OCP – Portugal e a Empifarma.  
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 Ao longo do estágio realizei inúmeras encomendas pontuais para estes ou outros 

distribuidores, quer através do SI, via telefónica ou gadget e, por outro lado, a DT teve o cuidado 

de me demonstrar como se executam as encomendas manuais, diárias e mensais. 

 

2.3.2. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS  

 Esta tarefa pode ser realizada por qualquer profissional da equipa que cumpra o 

procedimento previamente padronizado. Este procedimento inicia-se pela confirmação da 

morada do destinatário (a morada da FF) na guia de remessa ou faturas, que devem vir 

acompanhadas de original e duplicado, verificando-se depois a integridade das embalagens 

enviadas. Seguidamente, na opção Receção de encomendas do SI, seleciona-se o fornecedor, 

introduzindo o número da fatura e o seu valor total em euros. Por vezes, no sistema não constam 

os fornecedores das encomendas pelo facto de estas terem sido realizadas via telefónica ou 

gadget. Neste caso é necessário proceder a uma encomenda manual. Realiza-se, então, a leitura 

do código de barras ou a introdução manual do seu Código Nacional do Produto (CNP), 

verificando e atualizando sempre o prazo de validade se este for inferior ao indicado no SI, tal 

como o respetivo Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). É dada prioridade aos produtos 

termolábeis, pelo que são sempre os primeiros a rececionar para serem imediatamente 

acondicionados no frigorífico. A conferência das quantidades recebidas, preços faturados, bónus 

e Imposto de valor acrescentado  (IVA) é feita após introdução de todos os produtos no sistema, 

conforme o descrito na fatura. Por fim, caso o valor total líquido indicado no SI seja igual ao 

presente na fatura, finaliza-se a receção da encomenda, tendo depois em atenção a 

comunicação ao INFARMED de produtos esgotados ou rateados e/ou retirados do mercado. Os 

produtos pedidos e não recebidos são posteriormente encaminhados para outros fornecedores 

de modo a prevenir ruturas de stock e para os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, 

que se fazem acompanhar de uma requisição, procede-se à gravação do respetivo número da 

requisição, no final da receção da encomenda. O processo termina com a arrumação dos 

produtos nos locais adequados e o arquivo das faturas para mais tarde serem enviadas ao 

contabilista.  

 Na primeira semana de estágio realizei várias receções de encomendas, de forma a mais 

tarde já ter uma perceção da relação entre nomes comerciais e DCI (Denominação Comum 

Internacional), mas também para ter a oportunidade de relembrar o funcionamento do SI, bem 

como consultar indicações terapêuticas e outras informações dos medicamentos mais vendidos 

na FF. 

 

2.3.3. MARCAÇÃO DE PREÇOS E ARMAZENAMENTO  

 É obrigatório que todos os medicamentos venham rotulados com o PVP (Preço de venda 

ao Público). Aquando do momento da receção de encomenda na FF, os produtos que não 

possuam PIC, são separados para posterior impressão de etiqueta e marcação. Estes produtos 

que não têm o valor inscrito na embalagem são os MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica) não comparticipados, produtos de dermocosmética, medicamentos de uso  
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veterinário, dispositivos médicos e produtos de puericultura. Nesta situação o PVP é definido  

automaticamente pelo SI, que tem em conta o preço de venda à farmácia e a margem, 

previamente definida pela DT.  

 Segue-se, então a fase de armazenamento onde, na FF, se adota o método First In, First 

Out (FIFO) ou First expire, First Out (FEFO), que previnem a aproximação do prazo de validade 

dos produtos e promovem um escoamento de stock mais organizado. No armazém principal 

armazenam-se por ordem alfabética de DCI os MSRM (Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica), assim como parte dos MNSRM, sendo que as últimas secções são destinadas a 

diferentes formas farmacêuticas, como gotas, granulados, sistemas transdérmicos, pós para 

inalação, supositórios e também os contracetivos orais. No exterior encontram-se expostos os 

produtos OTCs, produtos de dermocosmética, de puericultura, suplementos alimentares e 

dispositivos médicos, entre outros de venda livre, de modo a chamar a atenção do utente. Na FF 

colocam-se no armazém secundário os produtos que não têm espaço no armazenamento 

principal, bem como produtos com menor rotatividade. Os medicamentos que necessitam de frio 

como vacinas, insulinas ou alguns colírios, devem ser armazenados entre 2 e 8ºC no frigorífico. 

Os restantes medicamentos devem estar à temperatura ambiente, inferior a 25ºC, humidade 

inferior a 60%, com a luminosidade e ventilação adequadas.3,4  

 Na primeira semana de estágio foi-me indicada a forma de aplicação da margem de 

lucro, de acordo com o tipo de produto, pelo que ao longo do estágio realizei várias vezes a tarefa 

de etiquetagem. Para além disto, também na semana inicial, realizei armazenamento de 

inúmeros produtos farmacêuticos, bem como a reposição de stock no armazém principal, para 

me familiarizar com os locais e o sistema de armazenamento supra descrito.  

 

2.3.4. RESERVAS E DEVOLUÇÕES  

 No caso de produtos raramente requisitados pelos utentes da FF ou por motivos de 

rutura de stock, é possível efetuar uma reserva do produto para o utente. Através do SI, a reserva 

fica associada ao nome do utente, e este pode optar por pagar no momento (Reserva Paga), ou 

então na altura em que vier levantar o produto (Reserva Não Paga). Esta informação fica 

registada no talão duplicado emitido na FF, em que o original pertence ao utente e o duplicado 

arquivado em pasta própria, para se associar ao produto quando este for rececionado. Mais 

tarde, os utentes têm que retirar a senha C, destinada ao levantamento de reservas, para se 

verificar o seu estado e entrega se for o caso.  

 Depois de observar e me adaptar a este processo, realizei autonomamente reservas até 

ao final do meu estágio. 

 As devoluções são tarefas praticamente diárias na farmácia e realizam-se, de entre 

outras razões, quando se verifica que a quantidade recebida foi maior que a encomendada, 

devido a embalagens danificadas ou produtos com prazo de validade a expirar, quando 

determinado lote é retirado do mercado ou, então, numa descontinuação de comercialização do 

produto, decretado pelo INFARMED. Este procedimento é realizado através do SI, preenchendo-

se uma nota de devolução, onde consta o fornecedor, o produto devolvido, o motivo da devolução  
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e o número da fatura a que a devolução corresponde. Esta nota de devolução é impressa em 

triplicado, das quais duas acompanham o produto devolvido, devidamente assinadas e 

carimbadas, ficando na farmácia o triplicado. O fornecedor pode ou não aceitar a devolução, pelo  

que se a resposta for positiva, podem optar por trocar o produto ou emitir nota de crédito. Caso 

não aceitem, o produto devolvido volta à FF, onde é retido durante pelo menos 3 meses, sendo 

finalmente destruído e designado como uma quebra contabilística. As devoluções de 

psicotrópicos e estupefacientes não são feitas junto com estes produtos.  

 No decorrer do estágio tive a oportunidade de observar o procedimento de devolução de 

produtos, bem como realizar a sua regularização após este processo. 

 

 2.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 No sentido de evitar que o utente adquira na farmácia produtos com o prazo de validade 

a expirar, e também para que sejam aceites pelos fornecedores aquando a sua devolução, surge 

a necessidade de controlar os prazos de validade, mensalmente, de todos os produtos 

farmacêuticos. O SI é dotado de uma ferramenta que permite a emissão de uma lista de controlo 

de prazos de validade, onde constam produtos com prazo de validade a expirar nos 2 meses 

seguintes. Por esta razão se torna de elevada importância a atualização dos prazos de validade 

no momento da receção de encomendas, assim como o cumprimento do método FEFO. Caso a 

validade do produto seja igual ao descrito na lista, procede-se à separação desses produtos, de 

forma a efetuar a devolução ao respetivo fornecedor, caso contrário, realiza-se a correção em 

SI. Ao longo do estágio realizei esta tarefa em conjunto com os outros colaboradores, os quais 

me fizeram perceber a sua importância para a segurança dos utentes. 

 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

 O farmacêutico é o último contacto do utente com um profissional de saúde, pelo que o 

seu desempenho assume grande importância, tanto a nível individual, como a uma escala de 

saúde pública. De facto, o farmacêutico é único profissional de saúde que pode assegurar o uso 

correto e racional do medicamento, bem como dos outros produtos de saúde. Para além disto, o 

papel do farmacêutico passa por esclarecer todas as dúvidas e prestar o aconselhamento mais 

completo possível aos utentes, para que o uso do medicamento seja feito com a maior 

segurança, qualidade e se obtenha a maior eficácia. De acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, o farmacêutico deve avaliar a medicação, ceder 

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

indicação farmacêutica, procedendo, para isso, à identificação e resolução de problemas 

relacionados com o medicamento e protegendo o doente de possíveis resultados negativos 

associados à terapêutica.4  
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3.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Segundo o declarado no Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de 

agosto), são considerados MSRM, quaisquer medicamentos que contemplem uma das seguintes 

condições: “a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

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

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

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

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

parentérica”.5  

 

3.1.1. RECEÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 Sendo da responsabilidade das farmácias a dispensa de MSRM, é necessária uma 

receita médica que tem de incluir obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. A receita médica pode, ainda, indicar o nome 

comercial, a marca ou indicação do titular da AIM (Autorização de Introdução no Mercado).6 Em 

todo o caso, é dever do farmacêutico informar os utentes da possibilidade de opção por qualquer 

medicamento que pertença a um mesmo GH (Grupo Homogéneo). Por GH entende-se um 

“conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, dosagem e via de administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas 

farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente 

no mercado”.7 Não obstante ao anteriormente referido, o médico prescritor reserva-se no direito 

de restringir o direito de opção dos doentes, caso ocorra: “a) Prescrição de medicamento com 

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

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

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

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias.” Salvo estas exceções, o direito de opção do utente deve ser salvaguardado 

pela farmácia, razão pela qual as farmácias devem possuir no mínimo 3 medicamentos, de entre 

os 5 preços mais baixos, de cada GH.6  

 Atualmente, as prescrições médicas podem surgir sob a forma de receita manual, receita 

eletrónica materializada ou desmaterializada (Receita Sem Papel). Desde o dia 1 de abril de 

2016 que a utilização da prescrição médica eletrónica passou a ser obrigatória em Portugal, 

conforme definido no Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro.8 Este tipo de receita médica 

permite a diminuição de erros associados à dispensa, bem como a dispensa parcial da receita 

médica, cessando a necessidade de realização de vendas suspensas para este efeito. Além 

disto, a receita eletrónica possibilita a redução de falsificações, poupança de recursos e 

rentabilização do tempo, através da validação automática pelo SI. Deste modo, só se utilizam 

receitas manuais em caso de falência do SI, prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor 

devidamente justificada, ou outras situações até um máximo de 40 receitas por mês.6,9 
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 Contactei, principalmente, com receitas eletrónicas materializadas e desmaterializadas. 

Na FF a adesão à receita sem papel é elevada o que me surpreendeu pela positiva. No entanto, 

este tipo de receita médica gera grandes dificuldades a pessoas mais idosas, que por vezes, não 

sabem lidar com as novas tecnologias. Nestes casos, penso que deveria existir uma melhor 

perceção e avaliação do utente por parte da entidade prescritora, uma vez que durante o  

atendimento, presenciei vários casos em que os idosos não conseguiam apresentar as receitas 

autonomamente, o que acabava por gerar uma grande desorganização da medicação crónica 

que iam adquirir. Porém, também me chegavam receitas manuais com alguma frequência, mas 

considero as receitas eletrónicas como uma grande vantagem do ponto de vista da diminuição 

de erros de prescrição. 

 

3.1.2. VALIDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 Após receção da prescrição médica, o farmacêutico tem a responsabilidade de confirmar 

a ausência de erros de prescrição, apesar de, nas receitas eletrónicas, o Sifarma 2000® não 

deixar a dispensa prosseguir na maior parte das situações. Assim, as receitas apenas são válidas 

caso incluam determinados elementos, como os dispostos no artigo 9º da Portaria nº. 224/2015: 

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

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

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

internacional e sigla do país, quando aplicável; f) Se aplicável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos, nos termos previstos nos n.os 8 e 9 do artigo 6º”. Para além 

disto, é sempre necessária a verificação do prazo de validade em todos os tipos de receita 

médica. As receitas manuais apenas são válidas se tiverem a vinheta identificativa do local e do 

médico prescritor e identificação da especialidade médica, sendo que não é admitida mais do 

que uma via deste tipo de receita.9  

 Tive oportunidade de detetar alguns erros de prescrição, o que me alertou para a grande 

importância da validação das receitas médicas. Por exemplo, houve uma situação em que o 

doente referiu, com certezas, que tomava Alprazolam 1mg da marca Mylan®, porém a caixa era 

muito maior do que a que lhe trouxera. Logo percebi que o utente deveria fazer a terapêutica 

indicada, mas com comprimidos de libertação prolongada, em vez de comprimidos simples. Ao 

apresentar a caixa de Alprazolam 1mg da marca Mylan® em comprimidos de libertação 

prolongada, o doente afirmou ser essa a embalagem de que se tratava, pelo que expliquei que 

não podia proceder à dispensa por se tratar de uma diferente forma farmacêutica, aconselhando-

o a dirigir-se ao médico para corrigir o engano e adquirir nova receita. Além disto, em receitas 

manuais era bastante comum a ausência de justificação para uso de receita manual. 

 O farmacêutico tem a responsabilidade de interpretar a prescrição do doente. Para isto, 

deve ter uma visão crítica de forma a entender se o medicamento é realmente necessário e 

adequado ao utente em termos de contraindicações, interações, se a posologia é adequada, 

bem como se o doente tem condições para administrar o medicamento, em relação a condições 

legais e económicas.4 Através do SI, a equipa da FF tem a possibilidade de questionar o utente 
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acerca da existência de ficha de cliente e, assim, verificar o histórico de toda a medicação 

dispensada ao mesmo. Além do auxílio destes registos de medicação, a interpretação da receita 

médica também deve ter em conta fontes de informação fidedignas sobre os medicamentos e 

questões colocadas ao utente e/ou ao prescritor.4 Por fim, no ato de dispensa, cabe ao 

farmacêutico selecionar o medicamento em causa e, caso se aplique, informar sobre a existência 

de MG (Medicamento Genérico) a custo mais reduzido, permitindo que o utente exerça o seu 

direito de opção. Em todo o caso, é imprescindível verificar as condições de conservação do 

medicamento, verificar o estado da embalagem e o seu preço de venda. O farmacêutico deve 

ainda intervir, caso necessário, para resolver problemas relacionados com a medicação, fornecer 

toda a informação fundamental para o seu uso correto, seguro e eficaz e garantir que o utente 

não tem dúvidas sobre as precauções relacionadas com a terapêutica.4 Como já foi referido, as 

receitas eletrónicas diminuem bastante a probabilidade de ocorrência de erros de dispensa, em 

parte devido aos códigos de guia de tratamento da prescrição, códigos de acesso e dispensa e 

pelos códigos dos produtos. Em contrapartida, as receitas manuais exigem maior atenção na 

interpretação por parte do farmacêutico e o processamento informático termina com a impressão 

do documento de faturação no verso da receita (assinado pelo utente, carimbado, datado e 

assinado pelo farmacêutico), com posterior emissão da fatura.  

 Existe também a opção de se efetuar uma venda suspensa, quando o utente regular da 

FF necessita de medicação, habitualmente crónica, porém carece de receita no momento. Para 

que o doente não interrompa a terapêutica faz-se a dispensa, emitindo-se uma fatura em 

duplicado. O utente tem então um prazo de 30 dias, para trazer a receita e regularizar-se a 

situação na sua ficha de cliente. Na FF também é possível, para utentes regulares mais 

carenciados, atribuir crédito aos mesmos, ficando registado no SI. Nesse momento é emitida 

uma fatura assinada pelo utente e arquivada em pasta própria, para quando o utente regularizar 

a situação, ser emitido um recibo anexado à respetiva fatura. 

 Na fase de atendimento tentei sempre perceber se o utente tinha ficha de cliente 

associada, para que me fosse possível verificar se os medicamentos prescritos correspondiam 

à sua medicação habitual. Na FF, a maior parte dos doentes iam adquirir medicação crónica, 

pelo que já tinham conhecimento da posologia e modo de administração; no entanto para a 

população idosa e polimedicada redobrei o cuidado com a explicação, cedendo informação oral 

e escrita. Em caso de medicação esporádica, qualquer que fosse a faixa etária e para além do 

anteriormente referido, esclarecia a finalidade do tratamento com a medicação, educando a 

pessoa acerca da forma como utilizar o produto. Por exemplo, no final do atendimento, com 

bombas e sistemas inalatórios, pedia permissão para abertura da embalagem de forma a 

demonstrar ao utente como fazer a inalação, sendo a primeira delas feita na farmácia, para 

possível correção de erros. No que diz respeito às receitas manuais percebi que o cuidado na 

interpretação da prescrição tem que ser redobrado, pelo que, nos primeiros meses de 

atendimento, recorri à confirmação da prescrição com outros profissionais antes da dispensa.  
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3.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  

 Normalmente associados a atos ilícitos e a um consumo ilegítimo, os fármacos 

psicotrópicos e estupefacientes são também medicamentos utilizados na terapêutica de diversas 

doenças por atuarem ao nível do SNC (Sistema Nervoso Central). Doenças do foro psiquiátrico, 

oncológico ou até mesmo como analgésicos e anti-tússicos, são alguns exemplos da sua 

aplicabilidade terapêutica, embora também apresentem alguns riscos como a dependência e 

habituação.10 Para evitar o uso inadequado destas substâncias, existe uma regulamentação 

específica e o seu controlo é extremamente rigoroso, desde o circuito, ao ato de dispensa. O 

Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de janeiro, postula regras para o controlo do uso destas substâncias, 

para combater o tráfico e para penalizar aqueles que o fizerem.11 Também é descrito no manual 

de Boas Práticas Farmacêuticas que nas farmácias deve existir um controlo legal de todas as 

substâncias deste tipo adquiridas e dispensadas.4 Assim, no ato de dispensa, o farmacêutico 

verifica a identidade do utente, do adquirente, do médico prescritor, bem como o número da 

receita, sendo emitido um “Documento de Psicotrópico” (em duplicado) que é arquivado, pelo 

menos durante 3 anos.6 A prescrição destas substâncias não pode constar na receita 

materializada ou manual, onde sejam prescritos outros medicamentos ou produtos de saúde e, 

nestas, o “Documento de Psicotrópico” é anexado à fotocópia da receita.6,9  

 

3.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUBSISTEMAS DE SAÚDE 

 Os MSRM apresentam comparticipação mediante apresentação de receita médica, 

assim o utente paga apenas uma parte do PVP. Os PVP máximos são fixados pela Direção Geral 

das Atividades Económicas (DGAE), sendo da alçada do INFARMED a regulação da 

comparticipação dos medicamentos.12,13 O Estado Português é a entidade que comparticipa os 

MSRM, através do SNS (Serviço Nacional de Saúde). Por preço de referência entende-se “o 

valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em 

cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que 

lhes é aplicável”. O preço de referência para cada GH é definido tendo em conta o MG com o 

PVP mais elevado do mercado.12 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

depende dos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram determinados escalões. 

Estes são fixados por portaria do Ministério da Saúde, nos seguintes escalões de acordo com o 

valor de comparticipação sobre o PVP dos medicamentos: Escalão A - 95%, Escalão B - 69%, 

Escalão C - 37% e Escalão D - 15%.14 O Estado suporta o custo dos medicamentos integrados 

no Escalão A, por serem substâncias essenciais para a sobrevivência ou são relativas a utentes 

em situações delicadas, como por exemplo em patologias crónicas. Existe também o Regime 

Especial de comparticipação que prevê dois tipos de comparticipação: em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. O primeiro tipo de 

comparticipação refere-se a pensionistas (com escalão A) e cujo rendimento total anual não seja 

superior a 14 vezes o salário mínimo nacional, onde acresce mais 5%, obtendo assim 100% de 

comparticipação, enquanto os restantes escalões acrescem mais 15%. Em caso de patologias 

como o Alzheimer, lúpus, artrite reumatoide ou dor oncológica15, bem como outros grupos 
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especiais de doentes, cuja receita médica tem obrigatoriamente que ter indicado o respetivo 

despacho de comparticipação declarado pelo médico, também se aplica o Regime Especial de 

comparticipação.14,16 Em relação aos medicamentos manipulados, a comparticipação aplicada é 

de 30% do respetivo PVP,17 calculado conforme os critérios estabelecidos na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho.18 O INFARMED procede à reavaliação sistemática dos medicamentos 

comparticipados, no máximo de 3 em 3 anos. Estas avaliações têm como objetivo aferir se os 

medicamentos continuam a reunir os requisitos de comparticipação legislados.19  

 Existem, ainda, subsistemas de saúde públicos, como por exemplo, a ADSE (Assistência 

na Doença aos Servidores do Estado) e privados, como o SAMS (Serviços de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos Bancários), bem como seguros de saúde. Os seguros de saúde 

beneficiam os utentes com uma percentagem adicional à comparticipação atribuída pelo Estado, 

através de sistemas de complementaridade entre entidades. Posto isto, é possível no SI ativar 

qualquer plano de comparticipação, que é identificado por um código específico. Por exemplo, a 

comparticipação pelo SNS é identificada como 01, o Regime Especial como 48, Doença 

Profissional corresponde ao 41, a Diabetes Mellitus como DS e o SAMS identificado como J1. 

 Assim, consegui ter um panorama geral dos regimes de comparticipação durante o 

estágio, bem como de alguns subsistemas de saúde. Na FF são mais comuns os planos 01, DS, 

48 e os subsistemas SAMS. Dentro do Regime Especial de comparticipação constatei serem 

mais frequentes as doenças de Alzheimer, artrite reumatoide e psoríase. A atribuição destes 

regimes é muito intuitiva pelo SI implementado na FF. 

 

3.4. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 A gestão de faturação e receituário é necessária numa farmácia para que seja possível 

uma última etapa de deteção e correção de erros (como prazos de validade expirados, erros de 

dispensa ou alteração de preços em vigor), mas também para que a farmácia possa receber o 

valor relativo às comparticipações. Neste sentido, as receitas manuais são separadas consoante 

o plano de comparticipação e colocadas em lotes de 30 unidades por ordem crescente. Quando 

se aproxima o final do mês, é emitido o “Verbete de Identificação do Lote”, no SI, dos lotes 

completos até ao momento de emissão. No último dia do mês, é emitida uma fatura mensal de 

medicamentos e a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas comparticipadas pelo SNS são 

enviadas para o Centro de Conferência de Faturas da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS) e as receitas com outros regimes de comparticipação são enviadas para a ANF 

(Associação Nacional das Farmácias), para serem tratadas pelas entidades competentes. Por 

fim, o valor referente à comparticipação é devolvido à farmácia. 

 No segundo mês a equipa elucidou-me do objetivo da gestão de receituário e faturação, 

esclarecendo a forma como se realiza esta etapa, os elementos indispensáveis a constar no 

receituário e da periodicidade com que se realiza. A partir desse momento tive a iniciativa de 

preparar e conferir o receituário mensalmente, para ser posteriormente validado pela 

farmacêutica adjunta e enviado às entidades correspondentes. 
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3.5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 Atualmente, muitas pessoas se dirigem à farmácia na tentativa de resolver problemas de 

saúde menores, mesmo antes de consultar o médico, pelo que o farmacêutico é o profissional 

de saúde de primeiro contacto nestas situações. De facto, a grande afluência de utentes em 

busca de MNSRM pode dever-se à sua facilidade de acesso, à obtenção facilitada de informação 

e às intervenções de marketing associadas a este grupo de medicamentos, que não são 

permitidas para MSRM. Embora seja uma vertente muito útil em determinadas patologias 

menores, os MNSRM não são isentos de efeitos secundários e contraindicações, pelo que, mais 

uma vez, o farmacêutico tem um papel de elevada importância e responsabilidade neste âmbito, 

devendo encaminhar o utente para o médico, sempre que a gravidade da situação relatada o 

justifique. Deste modo, o aconselhamento prestado pelo farmacêutico deve ser o mais completo 

possível, sempre com base científica sólida e com base nos sinais e sintomas que o paciente 

apresenta (duração, intensidade, outras patologias ou alergias). Deve também privilegiar as 

medidas não farmacológicas e só depois partir para aconselhamento de MNSRM ou MNSRM de 

venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), que apesar de poderem ser vendidos sem receita, 

só se podem dispensar em certas situações aconselhadas pelo farmacêutico. Apresentam 

vantagens a nível individual, pois tratam problemas de saúde menores mais rapidamente, e de 

forma mais económica por evitar a consulta médica e outros encargos e, para a sociedade, por 

libertarem recursos do SNS para patologias mais graves, que necessitam de maior cuidado por 

parte dos profissionais de saúde.20 Existe uma lista consenso de situações passíveis de 

automedicação, presente no Despacho n.º 2245/2003, de 16 de Janeiro, que revoga o anterior 

Despacho n.º 8637/2002, de 20 de Março.21  

 Contactei diariamente com situações de dispensa de MNSRM, sendo que, devido à 

altura do ano em que decorreu o meu estágio, a maioria se destinava a aconselhamento para 

gripes e constipações. Nestas ocasiões verifiquei várias vezes, por exemplo, que os utentes 

solicitavam simultaneamente paracetamol e antigripais contendo paracetamol na sua 

constituição, situação em que alertava o utente para o risco de sobredosagem. Também neste 

âmbito, e a pedido da DT, elaborei duas tabelas (Anexo V) com xaropes e soluções orais de 

antitússicos e expetorantes, com a finalidade de substituir uma outra tabela presente na FF que 

se encontrava desatualizada. Os esquemas têm como objetivo uma fácil consulta por parte da 

equipa em caso de dúvida das posologias, faixas etárias aplicáveis e substâncias ativas 

presentes, bem como as suas dosagens. 

 

3.6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 A FF dispõe de muitos outros produtos de saúde, como são exemplo os produtos de 

dermocosmética, dispositivos médicos, suplementos alimentares, medicamentos de uso 

veterinário, produtos de alimentação especial e produtos fitoterápicos.  

 Os produtos dermocosméticos foram os mais vendidos durante os meus atendimentos, 

tendo os utentes dado preferência a produtos da Uriage®, Bioderma®, Eucerin®, ISDIN® e 

Vichy®. Também os suplementos alimentares e os dispositivos médicos foram muito procurados, 
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sendo que de modo geral senti maior dificuldade no aconselhamento dos primeiros por ser tão 

vasta a quantidade disponível no mercado. 

 

3.7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 Por medicamento manipulado entende-se “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. As boas práticas 

a observar na preparação de medicamentos manipulados encontram-se estabelecidas na 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho.22 Os medicamentos manipulados cumprem, normalmente, 

uma ou mais das seguintes situações: “Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica 

com igual substância ativa, na forma farmacêutica pretendida; existência de lacuna terapêutica 

a nível dos medicamentos preparados industrialmente; necessidade de adaptação de dosagens 

ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso 

da geriatria e da pediatria”.17 A FF possui um laboratório que cumpre os requisitos mínimos 

definidos pelo INFARMED; no entanto não produz qualquer medicamento manipulado, sendo 

este tipo de necessidade satisfeita por requisição destes produtos à Farmácia da Mata Real. 

 Deste modo, durante o estágio não tive oportunidade de preparar qualquer medicamento 

manipulado. No momento da venda preparei apenas preparações extemporâneas, na forma de 

pó para suspensão oral, que são reconstituídas com água purificada. 

 

4. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA FARMÁCIA FREAMUNDE 

 A FF presta vários serviços farmacêuticos, de entre os quais consultas de nutrição, 

podologia e optometria, bem como incentivo à recolha de medicamentos através do VALORMED. 

Para além destes, a farmácia realiza também testes de gravidez e a determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, executados pela equipa da FF. 

 

4.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

 Os parâmetros bioquímicos avaliados na FF são a PA (Pressão Arterial) e batimento 

cardíaco, a glicémia capilar, o CT (Colesterol Total), os TG (Triglicerídeos), peso, altura e o IMC 

(Índice de Massa Corporal), assim como o teste de gravidez. Os serviços mais solicitados são a 

PA e o peso e altura, sendo o primeiro efetuado pelos profissionais da equipa num gabinete de 

apoio ao doente, recorrendo a um tensiómetro automático digital OMRON 705-IT® (Anexo VI, 

Figura 1). Nestas circunstâncias deve-se tentar perceber se o utente é hipertenso, se faz 

medicação para a patologia, assim como interpretar os valores da PAS (Pressão Arterial 

Sistólica) e da PAD (Pressão Arterial Diastólica) de forma crítica para que se possa promover a 

adoção de medidas não farmacológicas saudáveis para o controlo da PA. Em relação ao peso e 

altura, é uma medida efetuada autonomamente por parte dos utentes, dado que na zona de 

atendimento se encontra uma balança digital com cálculo integrado de IMC, devidamente 

calibrada e certificada para o efeito (Anexo VI, Figura 2).  
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 Durante o estágio tive múltiplas oportunidades de auxiliar nestas medições, tanto no dia-

a-dia, como no rastreio cardiovascular organizado. Em relação às medições da PA, tive o cuidado 

de questionar os utentes se se faziam acompanhar de um cartão para registo dos valores e, caso 

a resposta fosse negativa, entregar um disponibilizado pela FF, promovendo um controlo mais 

frequente e rigoroso da PA.  

 No mesmo gabinete, a FF dispõe de um espetrofotómetro CR3000® Callegari (Anexo 

VI, Figura 3) capaz de determinar o CT, a glicémia capilar e os TG. São medições muito menos 

frequentes na FF, mas igualmente importantes. Para este tipo de medições com fluídos 

biológicos, limpa-se o dedo do utente com álcool a 70% deixando-se secar e, com uma lanceta, 

procede-se à punção com o objetivo de preencher um tubo capilar com a gota de sangue. 

Posteriormente, coloca-se o tubo numa cuvette própria e agita-se suavemente, para, de seguida, 

fazer a leitura do branco no espetrofotómetro. Por fim, adiciona-se 2 gotas de reagente, 

correspondente ao parâmetro a medir, à cuvette e faz-se novamente a leitura no equipamento, 

que ao fim de alguns minutos comunica o resultado. Para ajudar os profissionais na execução 

dos testes bioquímicos, existe na FF um protocolo que descreve todos os passos, assim como 

os respetivos valores de referência.  

 Durante o estágio tive oportunidade de executar este procedimento várias vezes, 

especialmente devido ao rastreio cardiovascular que decorreu na FF. Perante os resultados 

nunca descurei um aconselhamento direcionado para o utente em causa, ainda que apenas se 

tratasse de relembrar um estilo de vida e alimentação saudáveis. Além disso tentei sempre 

perceber se os doentes cumpriam a medicação prescrita, realçando a importância da adesão à 

terapêutica.  

 

4.2. CONSULTAS DE NUTRIÇÃO E PODOLOGIA 

 A FF disponibiliza consultas de nutrição (numa parceria Easyslim®), de podologia e 

optometria. Todas as consultas são realizadas por profissionais de saúde especializados e 

devidamente certificados para o efeito, que efetuam as suas consultas sob marcação em dias 

específicos da semana.  

 De entre estes serviços, a consulta de nutrição é a que tem maior procura, realizando-

se às segundas-feiras de todas as semanas, que sucessivamente se encontravam completas. 

Ao longo do estágio efetuei várias marcações, resultantes de uma abordagem racional aos 

utentes interessados. 

 

4.3. RECOLHA DE MEDICAMENTOS - VALORMED 

 A FF recebe várias vezes utentes que entregam medicamentos com prazo de validade 

expirado ou apenas fora de utilização, embalagens estas que são depositadas nos contentores 

VALORMED (Anexo VII). A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos fundada em 1999 

e que faz a gestão de resíduos de embalagens vazias e medicamentos que já não são utilizados. 

Resultou, assim, da colaboração entre a indústrias farmacêuticas, distribuidores e farmácias.23 

Assim, as farmácias devem divulgar estas campanhas e mostrar aos utentes a importância da 
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deposição dos restos de medicamentos no VALORMED.24 Os contentores VALORMED 

encontram-se no interior da farmácia, sendo os colabores que recebem, verificam e depositam 

apenas os resíduos de embalagens e de medicamentos nos mesmos. Quando os contentores 

ficam completos são fechados, procedendo-se ao débito no SI.  

 Ao longo do estágio tive oportunidade de preparar os contentores desta forma e colocá-

los em zona designada a ser entregue aos armazenistas para posterior reciclagem ou 

incineração dos resíduos, trocando-os por novos contentores cartonados vazios. 

 

4.4. FARMÁCIAS PORTUGUESAS 

 A FF pertence às Farmácias Portuguesas, pelo que é uma farmácia aderente ao Cartão 

Saúda ou Cartão das Farmácias Portuguesas. Desta forma, os utentes que possuam o Cartão 

Saúda podem acumular pontos ao adquirirem produtos de saúde e bem-estar, MNSRM e 

serviços farmacêuticos na FF. Esses pontos podem depois ser trocados diretamente por 

produtos constantes no Catálogo Saúda+, ou então ser rebatidos em vales monetários.25  

 Vários utentes da FF acabam por se dirigir diariamente à farmácia, pelo que aderiram ao 

Cartão Saúda há vários anos, no entanto ao longo do estágio encontrei novos utentes a quem 

efetuei a adesão ao Cartão Saúda, através do SI. De igual modo, realizei várias tarefas para os 

utentes já aderentes, desde o rebate em produtos de catálogo, à alteração dos dados de cliente 

ou criação da conta família, através da inclusão de novos membros. 

 

4.5. AÇÕES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA FREAMUNDE 

 Para se aproximar mais da população, a FF proporciona, esporadicamente, ações de 

promoção para a saúde e vários rastreios apelativos para os utentes. Exemplo disso foi, durante 

o período de estágio na FF, a realização de uma campanha de oferta de 5 minutos de Ecografia 

3D/4D. Também no mês de dezembro, durante uma semana, a FF recebeu uma profissional de 

dermatologia que realizou rastreios à pele da face e pescoço, recorrendo a uma lâmpada de 

Wood para detetar, por exemplo, lesões ou distinguir dermatoses na pele facial dos participantes. 

No final, era prestado aconselhamento, consoante o tipo de anomalias detetadas. A participação 

estava sujeita a marcação prévia. 

 

5. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 A atividade farmacêutica requer um bom acompanhamento do mercado, bem como 

conhecimento técnico-científico de novos produtos que surgem em larga escala. Por isso, este 

acompanhamento não seria possível sem formações complementares e contínuas ao longo da 

carreira de um farmacêutico. As formações complementares têm como objetivo manter estes 

profissionais atualizados, desenvolvendo as suas competências, de forma a serem capazes de 

esclarecer informações mais específicas e completas sobre determinados produtos, e assim 

prestar um melhor aconselhamento ao utente.  
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 Ao longo de todo o estágio tive oportunidade de assistir a várias formações, as quais se 

encontram listadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Descrição das formações realizadas durante o estágio 

Formação Organização Data (Duração) Local 

Gamas de Suplementos Bioactivo PharmaNord® 
24/11/2018 
(270 minutos) 

Hotel Holiday Inn, 
Vila Nova de Gaia 

Produtos Uriage® Uriage® 
27/11/2018 
(210 minutos) 

Hotel Mercure Porto 
Gaia 

Tantumgrip® e Magnesium-OK® Angelini® 
30/11/2018 
(20 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Sargenor® e Xymeral 
adulto/pediátrico® 

Mylan®/Abbott® 
07/12/2018 
(30 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Gripes e constipações Azevedos® 
10/01/2019 
(40 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Inovação na Prestação de Cuidados 
de Saúde: Parceria Médis Saúda 

ANF/Grupo 
Ageas® 

23/01/2019 
(230 minutos) 

Sede da ANF, Porto 

Gamas de suplementos alimentares 
Farmácias 
Portuguesas 

24/01/2019 
(30 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Magolac® e Duphalac® Mylan®/Abbott® 
06/02/2019 
(40 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Clavamox ES® Bial® 
15/02/2019 
(30 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 

Produtos Eucerin® Eucerin® 
19/02/2019 
(45 minutos) 

Farmácia 
Freamunde 
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PARTE II - PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. PROJETO 1: RASTREIO CARDIOVASCULAR NA FARMÁCIA - AVALIAÇÃO DO RISCO 

CARDIOVASCULAR E MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

 

1.1. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA DO PROJETO 

 À semelhança da realidade que se verifica na população portuguesa, a grande maioria 

da população que frequenta a FF é idosa, sofre de doenças crónicas e é, por isso, polimedicada. 

Esta realidade leva a que as pessoas se desloquem frequentemente à farmácia, não só para o 

levantamento gradual da sua medicação crónica, mas também para recorrerem aos serviços 

farmacêuticos de forma a controlarem parâmetros, como por exemplo, a PA. O contacto com 

esta realidade ocorreu logo no primeiro mês de estágio, tendo-me permitido perceber que grande 

parte dos utentes apresentava receitas médicas com fármacos que atuam no sistema 

cardiovascular, sobretudo, anti-hipertensores, antidiabéticos e antidislipidémicos.  

 Assim sendo, decidi desenvolver um projeto que avaliasse a prevalência de DCV 

(Doenças Cardiovasculares), assim como o RCV (Risco Cardiovascular), de uma amostra de 

pessoas que frequentam a FF. Organizei, por isso, um rastreio cardiovascular, que decorreu nas 

manhãs dos dias 21 e 22 de fevereiro, entre as 09:00h e as 13:00h. O rastreio foi divulgado 

através de um cartaz elaborado para o efeito (Anexo VIII) e afixado na montra da FF, assim como 

na montra de uma pastelaria adjacente à farmácia, frequentada por grande parte dos utentes 

que se dirigem à FF. Neste rastreio foi medida a PA, a glicémia (em jejum ou após 2h da refeição), 

o IMC, o PAb (Perímetro Abdominal), o CT e, por fim, avaliado o RCV dos participantes. A 

atividade foi livre a qualquer participante e gratuita, com exceção da medição do CT. Posto isto, 

e ao fim de recolhidas todas as informações e medições de cada utente, prestei aconselhamento 

de medidas essencialmente não farmacológicas, direcionadas a cada caso específico, com o 

objetivo de a pessoa aperfeiçoar o estilo de vida e tentar melhorar o seu RCV. 

 

1.2. DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 As DCV são doenças que afetam o coração e/ou o sistema circulatório, como os vasos 

sanguíneos e artérias. Existem diversas formas de uma DCV se manifestar, porém os eventos 

mais responsáveis por morbilidade associada às DCV, bem como os mais mortais, continuam a  

ser o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e o EAM (Enfarte Agudo do Miocárdio), com taxas de 

mortalidade de 49,7% e 20,8%, respetivamente. Apesar disto, a globalidade das taxas de 

mortalidade por DCV tem vindo a diminuir desde 2011, contrastando com as mortes devido a 

tumores malignos que têm vindo a aumentar e a aproximar-se do mesmo valor que as 

primeiras.26 No que diz respeito a taxas de mortalidade padronizadas, Portugal encontra-se 

abaixo da média Europeia, não obstante, é necessário continuar o bom trabalho.27  

 Os tipos de DCV supramencionados são originados principalmente pelas doenças das 

artérias coronárias e cerebrais, sendo estas provocadas por um processo denominado 

aterosclerose. A aterosclerose desenvolve-se devido à acumulação de placas fibrosas, 
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designadas por ateromas, nas paredes dos vasos sanguíneos, progredindo de tal forma que 

podem dificultar a passagem do fluxo sanguíneo ou até mesmo levar à rutura do ateroma, 

aumentando significativamente o risco de trombose, EAM ou AVC.  

 Assim, o processo de aterosclerose evolui durante anos, iniciando-se uma cadeia 

patofisiológica que começa com a exposição a vários fatores de risco, como são exemplos o 

tabagismo, níveis baixos de c-HDL (Colesterol - Lipoproteína de Alta Densidade), níveis elevados 

de c-LDL (Colesterol - Lipoproteína de Baixa Densidade) e TG, excesso de gordura visceral, HTA 

(Hipertensão Arterial) e DM (Diabetes Mellitus).28 Todos estes fatores predispõem a uma 

disfunção endotelial que permite a passagem e retenção primária de lipoproteínas com potencial 

oxidativo, que os macrófagos residentes internalizam, transformando-se em células carregadas 

de gordura, as “foam-cells”. Posteriormente, estas células, juntamente com monócitos, iniciam 

um processo de inflamação contínuo através da secreção de citoquinas pró-inflamatórias, como 

o TNF-α e a IL-1. Segue-se então a adesão de plaquetas ativadas que estimulam a migração e 

proliferação de células do músculo liso para a camada íntima da artéria, onde produzem fibrina, 

colagénio e proteoglicanos, formando a placa fibrosa. Este local sofre um crescimento 

progressivo onde se instala também a acumulação de cálcio, dificultando a passagem de sangue 

através da artéria e reduzindo a sua elasticidade, o que torna o ateroma vulnerável a rutura e à 

formação de coágulos, que poderão facilmente originar fenómenos de isquémia.29  

 A melhor prevenção da formação das placas ateroscleróticas e, consequentemente, das 

DCV passa então por alterar o estilo de vida de modo a que se diminuam os fatores de risco que 

mais contribuem para o avanço das DCV. Estas informações foram resumidas num panfleto 

informativo (Anexo IX), de modo a serem distribuídos a todos os participantes do rastreio 

cardiovascular.  

 

1.3. OBESIDADE: ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PERÍMETRO ABDOMINAL 

 Segundo a OMS, a obesidade é uma doença crónica caracterizada por uma acumulação 

anormal de gordura corporal e que resulta num aumento do risco para a saúde.30 De facto, existe 

uma vasta quantidade de estudos que associam uma maior mortalidade por DCV com o excesso 

de peso e obesidade, sendo, por isso, um preocupante problema de saúde pública, agravado 

pelo aumento da sua prevalência em todo o mundo.  

 Em Portugal, dados recentes mostram que 57% da população nacional sofre de excesso 

de peso e obesidade abdominal, sendo a prevalência superior no sexo masculino, em indivíduos 

com baixo ou muito baixo nível de escolaridade e na população idosa.31  

 A obesidade é essencialmente classificada através do IMC que é calculado pela relação 

entre o peso corporal (em kg) e o quadrado da altura (em metros),  e cujo resultado se converte 

em categorias padronizadas pela OMS (Tabela 3). Usando esta classificação, um indivíduo com 

um IMC  25 kg/m2 encontra-se com excesso de peso e a obesidade (IMC  30 kg/m2) encontra-

se categorizada em 5 classes. Contudo, a utilização do IMC como modelo de medida da gordura 

corporal total tem vindo a ser questionada no que diz respeito à previsão e relação com o 

desenvolvimento de DCV, pelo que é muitas vezes sugerida a complementaridade com a 
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medição do PAb.32 A distribuição da gordura corporal é um aspeto importante na avaliação da 

obesidade, dado que está provado cientificamente que a gordura acumulada na parte superior 

do corpo, sobretudo no abdómen, também chamada de gordura visceral, está associada a 

complicações metabólicas, como a DM tipo 2, dislipidémia, HTA e DCV. A gordura visceral é 

avaliada pelo PAb, que é medido utilizando uma fita métrica no ponto médio entre o rebordo 

inferior da costela e a crista ilíaca. Assim, o PAb é um indicador de risco de complicações 

associadas à obesidade, classificando esse risco em dois níveis, como representado na Tabela 

4.33 Os valores de PAb apresentados resultam de um critério de consenso europeu, uma vez que 

estes valores diferem entre etnias e, por isso, é possível recorrer a definições específicas 

regionais. 

 

Tabela 3 - Classificação do peso corporal de acordo            Tabela 4 - PAb e risco de complicações metabólicas  

com o IMC - Adaptado33                          e CDV - Adaptado33  

 

 

1.4. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 Segundo a DGS (Direção Geral da Saúde), a HTA é uma doença crónica caracterizada 

por uma elevação da pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Esta pressão 

excessivamente elevada pode levar a lesões nas paredes dos vasos sanguíneos, propiciando o 

aparecimento de placas ateroscleróticas, como também a um aumento do esforço por parte do 

coração para bombear o sangue a todas as partes do corpo. Devido a este facto, as paredes 

cardíacas tendem a aumentar o seu espessamento, o que leva a uma hipertrofia do miocárdio e, 

como consequência, a patologias como a insuficiência coronária, arritmias e angina de peito.34  

 A HTA é a principal causa de DCV e de morte prematura em todo o mundo. Os dados 

mais recentes da DGS apontam para uma prevalência de HTA de cerca de 36% dos portugueses 

entre os 25 e os 74 anos, sendo mais elevada no sexo masculino. É notório que a prevalência 

tem também um aumento marcado e progressivo em função da idade.31 Uma das causas mais 

apontadas para a origem e agravamento desta patologia em Portugal é o consumo excessivo de 

sal, que continua muito acima do valor diário recomendado pela OMS, que é de apenas cinco 

gramas por dia.35 Assim, é de elevada importância para a saúde dos portugueses um controlo 

frequente da PA, com vista no diagnóstico de hipertensão e sua monitorização.  

 A PA deve ser medida em consultório, com o doente sentado, confortável e relaxado 

pelo menos durante cinco minutos.36 Os valores de referência encontram-se listados na Tabela 

5, onde a PAS diz respeito à tensão que o sangue exerce nas paredes das artérias quando o  

coração está a bombear sangue e a PAD é referente ao mesmo tipo de tensão, mas quando o 

coração se encontra relaxado.34  

Risco de 

complicações 
Homens Mulheres 

Elevado PAb 94 cm PAb 80 cm 

Muito elevado PAb104 cm PAb 88 cm 

Abaixo do peso ideal IMC <18.5 kg/m2 

Peso desejável IMC 18.5-24.9 kg/m2 

Excesso de Peso IMC 25-29.9 kg/m2 

Obesidade Classe I IMC 30-34.9 kg/m2 

Obesidade Classe II IMC 35-39.9 kg/m2 

Obesidade Classe III IMC ≥40,0 kg/m2 
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 Ao longo de todo o rastreio cardiovascular transmiti e esclareci estas informações, 

complementando com a distribuição de um panfleto (Anexo X), a todos os participantes, 

especialmente aos utentes com HTA diagnosticada e não controlada. 

 

Tabela 5 - Classificação da PA em indivíduos com mais de 18 anos - Adaptado36 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal-alta 130-139 85-89 

HTA Grau I 140-159 90-99 

HTA Grau II 160-179 100-109 

HTA Grau III 180 110 

Hipertensão Sistólica Isolada 140 <90 

 

1.5. DIABETES MELLITUS 

 A DM é uma doença crónica e progressiva caracterizada pelo aumento dos níveis de 

glicose na circulação sanguínea. Esta hiperglicemia deve-se, em alguns casos, à produção 

insuficiente de insulina, noutros à insuficiente ação desta hormona e, frequentemente, à 

combinação destes dois fatores. Existem, por isso, vários tipos de DM, sendo os principais a DM 

tipo 1, a DM tipo 2 e a diabetes gestacional.  

 A diabetes gestacional é uma forma de intolerância à glicose detetada pela primeira vez 

no decurso da gravidez, ao contrário da DM na gravidez, que é pré-existente.37 A DM tipo 1 é 

uma doença auto-imune que se caracteriza pela falta de produção de insulina, devida a uma 

destruição quase total das células β das ilhotas de Langerhans do pâncreas. É um tipo de DM 

relativamente raro (cerca de 10% dos casos), atingindo na grande maioria crianças ou jovens e 

não está diretamente relacionada com maus hábitos de vida ou de alimentação. Por outro lado, 

a DM tipo 2 (90% dos casos de DM) está fortemente associada a um estilo de vida pouco 

saudável, de onde se destaca a má alimentação e o sedentarismo, apesar de muitas das vezes 

já existir uma predisposição genética para o desenvolvimento deste tipo de DM.38  

 Segundo a DGS, 55,4% das pessoas obesas têm DM, sendo já sabido que a obesidade 

está diretamente relacionada com o fenómeno de resistência à insulina. Os adipócitos 

hipertróficos da zona abdominal desencadeiam uma resposta de stress em conjunto com 

macrófagos, que culmina na secreção de moléculas promotoras da resistência à insulina, como 

a resistina. Atingindo a circulação sanguínea, estas moléculas atuam em inúmeros órgãos, 

nomeadamente no fígado, músculo esquelético e células endoteliais, perpetuando este ciclo de 

resistência à insulina ligada à obesidade.  

 O procedimento de diagnóstico de DM encontra-se listado abaixo (Tabela 6), de acordo 

com as normas da DGS,39 sendo que por sintomas clássicos se consideram a polifagia, poliúria, 

polidipsia, xerostomia e perda de peso involuntária. A DM é uma doença com importantes co-

morbilidades associadas, pelo que os diabéticos tendem a desenvolver várias complicações 

microvasculares em diversos órgãos do organismo, como é o caso do pé diabético, da retinopatia 

diabética, da nefropatia diabética e da doença periodontal. É importante reduzir os danos através 

de um controlo rigoroso da glicémia, da PA e com a vigilância periódica dos órgãos mais 
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sensíveis. No entanto, é também responsável por causar complicações macrovasculares, que 

podem conduzir a EAM e a AVC, sendo um importante fator de risco.  

 Em Portugal, dados da DGS mostram existir uma prevalência na população de 9,8% de 

diabetes (estando acima da média europeia) e estimam haver ainda 44% da população por 

diagnosticar. A DM é responsável por aproximadamente 7% das mortes dos portugueses.40 Além 

de todas as dicas de prevenção já conhecidas, durante os rastreios que efetuei procurei mostrar 

aos participantes a realidade destes números preocupantes, factos esses que se encontram 

igualmente mencionados no panfleto que elaborei sobre a DM (Anexo XI) e distribuí a todos os 

utentes. 

 

Tabela 6 - Critérios de diagnóstico de DM e identificação de categorias de risco aumentado para diabetes - 
Adaptado39  

Classificação Critérios de diagnóstico 

Diabetes Mellitus  

Glicémia de jejum  126 mg/dL + Sintomas clássicos 

Glicémia ocasional  200 mg/dL + Sintomas clássicos 

Glicémia  200 mg/dL às 2h na Prova de Tolerância à Glicose Oral com 75g 

de glicose 

Hemoglobina Glicada A1c  6,1% 

Anomalia da Glicémia de Jejum Glicémia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dL 

Tolerância Diminuída à Glicose Glicémia às 2h na Prova de Tolerância à Glicose Oral ≥ 140 e < 200 mg/dL 

  

1.6. DISLIPIDÉMIAS 

 O colesterol é uma gordura essencial que, nas quantidades corretas, tem várias funções 

fundamentais ao bom funcionamento do nosso organismo, como por exemplo a manutenção de 

membranas celulares e a produção de hormonas, vitamina D e ácidos biliares, que ajudam a 

digerir os alimentos. O colesterol pode ser de origem endógena, se produzido pelo fígado, ou 

então de origem exógena, se obtido através da alimentação e pode apresentar-se em excesso 

devido a qualquer uma das suas origens. Habitualmente, o excesso é de causa genética se for 

endógeno, ou então, devido a maus hábitos alimentares, como a ingestão excessiva de gorduras 

saturadas de origem animal, se a sua origem for exógena.  

A prevalência de colesterol elevado nos portugueses entre os 25 e 74 anos é cerca de 

63,3%, segundo os dados mais recentes da DGS,31 o que é preocupante, dada a facilidade de 

se desenvolver o processo de aterosclerose e as consequências daí resultantes (detalhado no 

ponto 1.2.). 

 Existem essencialmente dois tipos de colesterol na nossa circulação sanguínea: o “bom 

colesterol” correspondente ao c-HDL (Colesterol da Lipoproteína de Alta Densidade) e o “mau  

colesterol”, c-LDL (Colesterol da Lipoproteína de Baixa Densidade). Tal como os nomes vulgares 

indicam, o c-LDL é aquele que se deposita na parede das artérias, provocando aterosclerose, 

por isso, quanto mais elevado o seu nível no sangue, maior é o RCV. Por outro lado, as c-HDL 

têm como papel a limpeza das artérias, assim, quanto mais elevadas no sangue, menor é o risco 

de surgir DCV.41  Determinadas estas diferenças, os valores recomendados para o CT, c-HDL e 

c-LDL encontram-se representados na Tabela 7, tendo em conta o RCV.42 Desde logo, torna-se 
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necessário conhecer estratégias que diminuam o c-LDL e aumentem o c-HDL de forma a 

obtermos benefícios para a saúde. Sabe-se que existem vários fatores modificáveis que alteram 

este equilíbrio, como por exemplo os listados na Tabela 8. Apesar disso, existem também os 

fatores não modificáveis, que tal como o nome indica, não se alteram com mudanças no estilo 

de vida. São exemplos disto a predisposição genética e a menopausa.43 

 Ao longo do contacto com os participantes do rastreio, nomeadamente aqueles que 

analisaram o CT em jejum, elucidei-os destes factos e da importância do papel do colesterol no 

RCV e nas DCV. Tal como para os outros fatores de risco, também complementei a informação 

acerca do colesterol com um panfleto (Anexo XII) que foi entregue a todos os participantes desta 

intervenção. 

 

Tabela 7 - Valores de referência recomendados para os vários escalões de RCV - Adaptado42  

 Sem RCV ou SCORE 1% e <5% SCORE  5% e <10% SCORE  10% 

CT <190 mg/dL <175 mg/dL <175 mg/dL 

c-LDL <115 mg/dL <100 mg/dL <70 mg/dL 

c-HDL 
Homens >35 mg/dL 

Mulheres >45 mg/dL 
>40 mg/dL >40 mg/dL 

 

Tabela 8 - Alterações no perfil lipídico com alguns fatores dietéticos e não dietéticos - Adaptado44,45  
Fator c-LDL c-HDL 

Gorduras saturadas Aumento Aumento 

Gorduras polinsaturadas Diminuição Aumenta ou mantém 

Gorduras monoinsaturadas Diminuição Aumenta ou mantém 

Fibras Diminuição Aumento 

Perda de peso Sem alteração significativa Aumento 

Álcool (consumo moderado) Sem alteração significativa Aumento 

Tabaco Sem alteração significativa Diminuição 

Exercício físico Sem alteração significativa Aumento 

 

1.7. AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR: TABELAS SCORE 

 Depois de compreender os mecanismos que estão na base dos principais fatores de 

RCV percebemos que todos eles contribuem para processos que desencadeiam DCV e que 

interagem entre si, aumentando a complexidade da previsão da ocorrência de eventos 

cardiovasculares num indivíduo.  

 Foi, por isso, necessário criar e padronizar um método que nos permitisse dar uma 

estimativa do RCV que uma pessoa poderia estar a correr, em função dos seus parâmetros 

bioquímicos, fisiológicos e biométricos. Assim surgiu o estudo SCORE (Systematic Coronary 

Risk Evaluation), iniciado em 1994 e que reúne dados de, aproximadamente, 250.000 indivíduos 

que participaram em 12 estudos coorte na União  Europeia. Este estudo envolveu uma área 

geográfica considerável, que abrange diferentes padrões e níveis de RCV.46 Do estudo SCORE 

resultaram duas tabelas, uma para cada sexo, subdivididas em duas outras para fumadores e 
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não fumadores. As Tabelas SCORE levam também em conta a idade, compreendida entre os 

40 e 65 anos e organizada por escalões, os valores de PAS e de CT (Anexo XIII). O resultado 

da avaliação do RCV por uma tabela SCORE exprime-se numa previsão do risco absoluto de 

DCV fatal nos 10 anos seguintes, ou seja, um RCV de 2%, por exemplo, significa que nos 

próximos 10 anos, em cada 100 pessoas com este nível de risco, duas delas vão sofrer um 

evento coronário fatal.  

 Doentes com eventos cardiovasculares documentados, ou que tenham insuficiência 

renal moderada a grave, ou então que apresentem DM tipo 1 ou 2 associada a pelo menos um 

fator de RCV, estão automaticamente classificadas com RCV muito elevado, não sendo 

necessário recorrer a avaliação através da escala SCORE.46 Da mesma forma, é sempre 

importante ter uma visão crítica perante o resultado desta avaliação, pois alguns fatores que a 

tabela não contabiliza, como o c-LDL, TG, IMC ou PAb também têm impacto considerável na 

saúde cardiovascular.  

 Esta ferramenta torna-se deveras importante, na medida em que para um valor de RCV 

obtido, as decisões médicas apoiam-se em estudos fundamentados e científicos. Além disso, é 

extremamente útil para esclarecer os conceitos de RCV aos doentes e consciencializá-los das 

implicações de ter um RCV elevado. Este foi o aspeto de que mais me apercebi ao utilizar as 

tabelas SCORE no final de cada rastreio, pois as pessoas realmente entendiam o impacto que 

os seus estilos de vida estavam a ter na própria saúde e isso motiva as pessoas a alterar 

comportamentos.  

 

1.8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICAS 

  A primeira abordagem a qualquer doença deve ser, sempre que possível, uma melhoria 

do estilo de vida do doente. Apenas quando um estilo de vida saudável por si só não é suficiente, 

se deve optar pela introdução da terapêutica farmacológica.  

 Neste âmbito, decidi elucidar os utentes englobando medidas não farmacológicas em 

todos os panfletos distribuídos no rastreio (Anexos IV-VII). A abordagem destas medidas pode 

variar para cada um dos fatores de risco isoladamente, porém quando se considera o organismo 

como um todo, sabemos que a questão é mais complexa, pois todos os fatores de RCV se 

interligam. Assim sendo, encontram-se listadas na Tabela 9 as medidas não farmacológicas mais 

efetivas para a prevenção da generalidade dos eventos cardiovasculares causados pelos 

principais fatores de RCV. Nesta tabela estão também descritos os principais benefícios de cada 

medida não farmacológica apresentada. 
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Tabela 9 - Principais medidas não farmacológicas a adotar - Adaptado41,47,48 

Medida Não Farmacológica Benefício Parâmetro de melhoria 

Exercício físico (pelo menos 30 

minutos por dia) 

Melhora o perfil lipídico 

↓ stress 

↓ PAb (gordura visceral) 

Todos os fatores de RCV 

Cessação tabágica 

↓ probabilidade de formação de coágulos e 

endurecimento de artérias 

↑ c-HDL 

↓ PA 

↓ para metade o RCV global 

Todos os fatores de RCV 

Diminuição do stress 

↓ predisposição para maus hábitos (fumar, ser 

sedentário, ter má alimentação, etc.) 

↓ arritmais cardíacas 

↓ probabilidade de formação de coágulos 

Especialmente PA 

Perda de peso 

↓ PA 

↑ c-HDL e ↓TG 

↓ resistência à insulina 

Todos os fatores de RCV, 

especialmente DM 

Melhorar a alimentação: 

↓ consumo de gorduras saturadas 

origem animal, de sal, açúcares 

simples (bolos, refeições 

processadas e pré-cozinhadas) 

↑ consumo de frutas e legumes 

(fibras), cereais integrais, carne 

magra (frango, peru, etc) e peixe 

azul (atum, salmão, sardinha, etc) 

pelo menos 2x/semana 

↓ c-LDL e ↑ c-HDL 

↓ PA 

↓ IMC e PAb (gordura visceral) 

↓ probabilidade de aparecimento de DM 

 

Todos os fatores de RCV 

Moderar consumo de álcool 

Em relação a vinho tinto ou 

cerveja: 

Homens: 2 copos/dia 

Mulheres: 1copo/dia 

↑ efeito cardioprotetor 

↓ resistência à insulina 

↑ c-HDL 

↓ stress oxidativo e inflamação 

Melhora a função endotelial 

↓ probabilidade de formação de coágulos 

Especialmente no perfil 

lipídico, DM e função 

vascular 

(Suprimir o consumo em 

caso de trigliceridémia) 

Controlar fatores de RCV 

frequentemente 

↑ probabilidade de deteção precoce de 

anomalias cardiovasculares 
Todos os fatores de RCV 

Legenda:   ↓: Diminuição ↑: Aumento 

 

1.9. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 No rastreio cardiovascular avaliei e registei os parâmetros de IMC, PAb, PA, glicémia e 

CT. Registei ainda dados de questões acerca do estilo de vida e histórico de DCV, através de 

um questionário pré-elaborado (Anexo XIV). Por fim, demonstrei, através da tabela SCORE, o 

RCV do doente de acordo com os seus resultados obtidos e prestei aconselhamento para 

melhoria do estilo de vida através de medidas não farmacológicas, direcionadas para cada caso 

individual. Consegui nas duas manhãs rastrear 25 pessoas, maioritariamente idosos, pois a 

média das idades dos participantes foi de 61 anos, onde a pessoa mais jovem tinha 40 anos e a 

mais idosa 86 anos. A percentagem de indivíduos do sexo masculino foi superior, com 64% 

enquanto que o sexo feminino representou apenas 36% dos participantes (Anexo XVI, Gráfico 

1). 

 

1.9.1. AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PERÍMETRO ABDOMINAL 

 A FF disponibilizou uma balança de peso e altura com cálculo integrado de IMC (Anexo 

VI, Figura 2), pelo que todos os rastreios efetuados tiveram início com esta etapa. De seguida, 

em consultório, medi o PAb dos participantes recorrendo a uma fita métrica. Segundo os 
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resultados obtidos, apenas 4 pessoas (16%) se encontravam com peso desejável e 15 tinham 

excesso de peso (60%) (Anexo XVI, Gráfico 2). Por sua vez, 6 pessoas tinham PAb excessivo 

(24%) e 15 apresentaram PAb muito elevado (60%) (Anexo XVI, Gráfico 3). A maior percentagem 

de participantes com PAb elevado encontra-se no sexo masculino, mas importa salientar, não só 

que esta questão se pode dever a uma amostra essencialmente constituída por homens, mas 

também que as mulheres têm maior tendência a acumular tecido adiposo nas ancas do que no 

abdómen. Estes valores são preocupantes, apesar de se tratar de uma amostra reduzida de  

pessoas, pois refletem uma realidade prevalente em todo o mundo. Procurei alertar as pessoas 

para esta questão, especialmente para o risco acrescido ao desenvolvimento de DM, pois 

apercebi-me que ainda é um tópico que consideravelmente desvalorizado. 

 

1.9.2. AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 Este foi dos últimos parâmetros a ser medido, uma vez que segundo as normas da DGS, 

o utente deve estar o mais repousado possível. Assim, com o fornecimento de um tensiómetro 

digital pela FF (OMRON 705-IT®) procedi à medição da PA de todos os participantes. Os dados 

recolhidos encontram-se representados no Anexo XV. Segundo a análise estatística efetuada 

(Anexo XVI, Gráfico 4), 14 utentes apresentaram uma PA normal (56%), o que se pode dever ao 

facto de a maior parte destes indivíduos estar medicado com anti-hipertensores, o que por si só 

não deixa de ser um bom indicador, pois significa que aqueles que são hipertensos, têm este 

fator relativamente bem controlado. Dos restantes utentes, 3 apresentaram HTA de grau I (12%) 

e 8 hipertensão sistólica isolada (32%), sendo 4 deles também medicados para esta patologia, 

mas sem sucesso no seu controlo.  

 Nestes casos, reforcei que as medidas não farmacológicas devem sempre acompanhar 

a terapêutica, recomendando também uma vigilância da PA mais frequente. Salientei também 

que, na eventualidade desta medida não resultar, pode significar que a dose e/ou substância 

ativa atual não estão a ser as mais adequadas, pelo que as visitas ao médico devem prevalecer, 

de forma a proceder à reavaliação da terapêutica medicamentosa. 

 

1.9.3. AVALIAÇÃO DA GLICÉMIA 

 A determinação de glicémia foi efetuada recorrendo a um glucómetro e tiras de teste da 

marca Element Neo®, sendo a amostra de sangue capilar recolhida recorrendo a lancetas da 

marca Acti-lance Lite®, todo o material disponibilizado pela FF. Antes de iniciar as medições, 

questionei os utentes acerca do seu estado de jejum, e em caso de resposta negativa esclareci 

que os resultados da glicémia variam em função disso, sendo apenas viáveis após um período 

de 2horas da última refeição, o qual é necessário para a normalização dos níveis de glucose 

sanguínea. 

 À partida 2 participantes não quiseram realizar a determinação (8%), estando 

representados no Anexo XVI, Gráfico 5, como Não Definido. Pelo mesmo gráfico podemos ver 

que 13 pessoas apresentaram um valor de glicémia normal (52%), 7 com resultado de glicémia 

ligeiramente elevada (28%) e 3 com valores que indicam presença de diabetes (12%), deste 
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número, nenhum utente estava diagnosticado. Analisando com maior pormenor, verifica-se que 

eventuais situações de glicémia pós-prandial com menos de 2 horas não tiveram grande impacto 

nos resultados de hiperglicémia, pois quase todas as medições ocorreram em indivíduos em 

jejum. Procurei sensibilizar as pessoas diabéticas a continuar a cumprir a sua medicação, tal 

qual como prescrito pelo médico, a fazer determinações da glicémia regularmente e a vigiar 

frequentemente os órgãos vulneráveis, alertando para as complicações microvasculares que 

uma hiperglicémia permanente causa. 

   

1.9.4. AVALIAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL 

 A FF disponibilizou um espetrofotómetro CR3000® Callegari, para a medição do CT. 

Como é possível verificar no Gráfico 6 do Anexo XVI, 6 dos 25 participantes não demonstrou 

interesse em testar os seus níveis de CT (24%). Assim, resta salientar que, dos restantes 

indivíduos, 9 apresentaram valores ideais de CT (36%), enquanto que 10 tinham o CT acima dos 

valores de referência (40%), sendo apenas uma pessoa medicada para o efeito, o que indica 

hipercolestrolémia não controlada. Das sucessivas conversas que ia tendo com os utentes 

percebi que apenas três tinham já sido diagnosticados pelo médico e eram, por isso, medicados. 

Além disso, também constatei que várias pessoas tinham receio de ser medicadas para o 

colesterol, devido aos efeitos secundários musculares que se encontram inscritos no folheto 

informativo de alguns medicamentos desta classe. Em todo o caso, esclareci que apesar de se 

tratar de um facto são efeitos secundários relativamente raros e mais preocupantes em doentes 

que tenham patologia muscular antecedente. Procurei também clarificar e diferenciar quais os 

alimentos com gorduras mais saudáveis e quais os menos saudáveis, apelando sempre à prática 

de exercício físico, salientando que este tem forte impacto, tanto nos níveis de colesterol, como 

para a saúde no geral. 

 

1.9.5. AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR: TABELAS SCORE 

 No final de cada rastreio analisei o RCV dos participantes, recorrendo à Tabela SCORE, 

sendo que a média do RCV foi de 2,6%, a média de RCV masculino igual a 4% e a média do 

sexo feminino de 0,8%.  

 Dos 25 participantes do rastreio, apenas 14 cumpriram os requisitos de idade para que 

a análise do RCV fosse possível, o que significa que o RCV foi Não Aplicável a 11 utentes (44%), 

como mostra o Gráfico 7 do Anexo XVI. Não obstante, a estes utentes expliquei o porquê de não 

se inserirem na Tabela SCORE, referindo que o RCV a partir dos 65 anos e com fatores de risco 

associados (mencionados anteriormente), aumenta consideravelmente ao longo dos anos. Pela 

análise do Gráfico 7 do Anexo XVI, podemos também verificar que 3 pessoas têm RCV baixo 

(12%), 10 com RCV moderado (40%) e uma pessoa com RCV elevado (4%), pelo que foi possível 

continuar com uma abordagem para um estilo de vida saudável e apelo à cessação tabágica 

quando aplicável. Perante estes resultados, realço o facto de se tratar de uma amostra 

maioritariamente idosa e do sexo masculino, o que por si só tem elevado impacto no valor do 
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RCV. Também o efeito dos escalões etários da Tabela SCORE pode ser enganador, uma vez 

que o RCV pode ser inferior ao calculado quando a idade se aproxima do escalão etário abaixo. 

 

1.10. IMPACTO NA FARMÁCIA E NO UTENTE 

 A adesão ao rastreio surpreendeu-me pela positiva, pois quase não foi necessário 

abordar os doentes acerca do projeto a decorrer, eles próprios pediam informações de como 

participar aos outros profissionais da FF. Posto isto, penso que o impacto foi muito positivo, tanto 

para a farmácia, pois as pessoas passaram a ver a farmácia não só como local de dispensa de 

medicamentos, mas também para os utentes, que infelizmente é raro terem esta oportunidade 

de verificar o estado da sua saúde com aconselhamento profissional integrado no processo. Em 

relação ao panorama geral dos resultados obtidos, penso que há realmente pontos estratégicos 

a melhorar, na realidade da população de Freamunde, dentro dos quais destaco o IMC e PAb e 

os valores de PA. No total, 5 pessoas demonstraram estar medicadas para DCV, mas 

simultaneamente não tinham os parâmetros controlados, facto que justificaram com 

esquecimentos na toma dos medicamentos ou devido a “(...) o medicamento já não me faz 

nada”[sic]. Além disso, o rastreio teve um impacto especialmente importante quando revelou 

doentes não diagnosticados, nomeadamente utentes com HTA. Outro ponto a destacar é a falta 

de conhecimento, por parte dos utentes, das medidas não farmacológicas a adotar no estilo de 

vida, nomeadamente a nível alimentar. Foi um aspeto que realmente me surpreendeu, dado que, 

nos dias de hoje, a informação existente neste âmbito é abundante e bastante acessível.  

 

2. PROJETO 2: BENZODIAZEPINAS - “TOMA ALGUM DESTES MEDICAMENTOS?” - ESTUDO 

DE CONSUMO NA FARMÁCIA FREAMUNDE 

 

2.1. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA DO PROJETO 

 Ao longo do estágio na FF percebi rapidamente que a quantidade dispensada de BZD 

(Benzodiazepinas) era muito elevada, não só pelo número de unidades que nos chegava pelas 

encomendas diárias, mas também porque a nível de atendimento muitas eram as receitas que 

incluíam prescrição desta classe de fármacos. Já é relativamente sabido que o consumo de 

ansiolíticos e hipnóticos em Portugal é elevado, o que muitas vezes se deve à necessidade 

urgente de melhoria da qualidade de vida e do sono dos doentes. Apesar da perceção de que o 

consumo de ansiolíticos e hipnóticos prevalece nas faixas etárias mais idosas, o panorama geral 

das situações de atendimento ao longo do meu estágio mostrou-se mais abrangente. O facto de 

as camadas mais jovens já recorrerem a esta classe de fármacos, a elevada quantidade 

dispensada de BZD na FF e o desconhecimento dos riscos que os benzodiazepínicos envolvem, 

levou-me a promover uma ação de consciencialização neste âmbito. 
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2.2. BENZODIAZEPINAS 

 As BZD e análogos benzodiazepínicos são psicofármacos utilizados em larga escala no 

tratamento da ansiedade e insónia patológicas, razão pela qual são classificados como 

medicamentos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. A prescrição destes fármacos tornou-se 

comum em todo o mundo devido ao seu bom perfil de segurança e tolerabilidade e, de facto, as 

BZD podem ser extremamente úteis quando utilizadas por pequenos períodos de tempo. No 

entanto, o uso racional destes medicamentos tem vindo a tornar-se desequilibrado e abusivo. 

Tal como todos os medicamentos, as BZD apresentam efeitos secundários, alguns deles graves, 

nomeadamente quando se procede à utilização a longo prazo destes fármacos. O risco de  

dependência ou habituação é um destes efeitos secundários e atualmente é considerado um 

problema de saúde pública.49 

 

2.2.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 A descoberta das BZD inicia-se em meados da década de 50, altura em que os únicos 

sedativos (hipnóticos) e anticonvulsivantes disponíveis eram os barbitúricos. Estes fármacos 

apresentavam efeitos secundários preocupantes como a sonolência, depressão respiratória e 

em casos mais graves, overdose. Iniciou-se, então uma procura por fármacos com as mesmas 

aplicações terapêuticas, mas de efeitos secundários menos marcados. Assim, em 1955 surgiu 

acidentalmente, o clordiazepóxido, a primeira BZD sintetizada que se comercializou em meados 

de 1960 com o nome de Librium® pelo laboratório Suíço Hoffmann-La Roche. Embora Leo H. 

Sternbach tenha feito uma grande descoberta, o clordiazepóxido era uma molécula instável, com 

pouca atividade e de sabor amargo, pelo que deu continuidade à sua investigação, em busca de 

moléculas mais ativas no organismo. No ano de 1959, Leo Sternbach descobre o diazepam, uma 

molécula 3 a 10 vezes mais potente que a molécula inicial e que se tornou líder para a síntese 

de uma variedade imensa de BZD, tendo sido comercializada em 1963 como Valium®. A 

diminuição da toxicidade e a ausência de depressão respiratória em relação aos barbitúricos 

suscitou elevado interesse nas BZD, pelo que levou mais de uma década a descobrir-se que os 

fármacos benzodiazepínicos também causavam dependência. Até ser conhecido o seu 

mecanismo de ação, as BZD foram os fármacos mais prescritos na década de 70, portanto foi 

necessário estabelecer normas de orientação das prescrições médicas.50   

  

2.2.2. CONSUMO EM PORTUGAL  

 Décadas mais tarde, o consumo de benzodiazepinas continua a ser preocupante um 

pouco por todo o mundo, nomeadamente nos países europeus. Dados do INFARMED, no ano 

de 2015, apontam para Portugal como país da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico) que mais consumiu BZD e fármacos análogos. Esses dados 

estatísticos mostram também que Portugal continental e Espanha, ao contrário dos outros países 

europeus, apresentam um consumo mais elevado de BZD ansiolíticas em detrimento das 

sedativas e hipnóticas.49  
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 Relativamente às substâncias ativas mais utilizadas pelos portugueses, lideram as BZD 

de ação intermédia e longa, entre as quais o alprazolam, lorazepam e diazepam51 (Anexo XVII, 

Figura 1), o que contrasta com os restantes países da OCDE, onde são mais utilizados fármacos 

análogos (zolpidem, zopiclone) e BZD de curta ação. Em Portugal continental a proporção da 

população que utiliza estes medicamentos aumenta com a idade, sendo que 70% dos 

consumidores são do sexo feminino (Anexo XVII, Figura 2).49  

 

2.2.3. MECANISMO DE AÇÃO 

 Atualmente, os fármacos benzodiazepínicos existentes são inumeráveis e todos eles têm 

um vasto espetro de ações farmacológicas. Além das ações ansiolítica, sedativa e hipnótica, as 

BZD também podem ser aplicadas na terapêutica anticonvulsivante e de relaxamento muscular. 

São dois os fatores que influenciam uma destas moléculas a ter mais aplicação numa ação 

terapêutica do que nas demais: a via de administração e a dose administrada.52 O mecanismo 

de ação das BZD não tem, portanto, um papel nas diferentes ações terapêuticas dos fármacos 

desta classe.  

 No que diz respeito a este mecanismo de ação, as BZD atuam por ligação ao GABAAR 

(Recetor tipo A do Ácido gama-aminobutírico), no SNC. O GABA (Ácido gama-aminobutírico) é 

um neurotransmissor de elevada importância nos processos biológicos que requerem inibição 

do SNC. A interação do GABA com os seus recetores resulta na abertura dos canais de cloro, 

com consequente entrada de cargas negativas, que causam hiperpolarização e inibição do 

neurónio pós-sináptico. Assim, o GABA é descrito como uma molécula endógena inibitória ou 

depressora do SNC.53 As BZD atuam na subunidade alfa do GABAAR, diferente do local de 

ligação específico do GABA ao mesmo recetor (Anexo XVIII).54 A interação das BZD com o 

GABAAR resulta numa alteração conformacional do recetor que, por sua vez, permite que o 

GABA se ligue ao mesmo com maior afinidade, abrindo o canal de cloro. Por esta razão, as BZD 

são modeladores alostéricos positivos do GABAAR, potenciando a ação fisiológica do GABA já 

existente no SNC.53  

 

2.2.4. CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

 Existem várias formas de classificar os diferentes fármacos benzodiazepínicos, como 

através da sua duração de ação, indicação terapêutica ou até pela sua estrutura química. A forma 

mais utilizada para a classificação de BZD tem em conta o seu T1/2 (Tempo de semi-vida) e os 

metabolitos ativos originados, uma vez que estes últimos vão prolongar o efeito terapêutico da 

BZD original. Assim sendo, as BZD que produzem vários metabolitos ativos, bem como as que 

têm T1/2 longos, acumulam-se mais lenta e extensamente no organismo, sendo classificadas 

como BZD de longa duração de ação. As substâncias que não produzem metabolitos ativos ou 

produzem metabolitos inativos, assim como as que têm T1/2 curto, são consideradas BZD de curta 

duração de ação (Tabela 10).52 De um modo geral, as BZD podem ser classificadas como:  

→ Duração de ação ultra-curta - T1/2 < 6 horas 

→ Duração de ação curta - T1/2 < 10 horas 
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→ Duração intermédia - Se 10 horas > T1/2 < 30 horas  

→ Duração de ação longa - T1/2 > 30h 

 Relativamente às indicações terapêuticas sabe-se que a escolha de determinada 

molécula para aplicação na prática clínica é baseada, sobretudo, nos seus aspetos 

farmacocinéticos. Tal como já foi referido, as BZD estão indicadas como ansiolíticas no 

tratamento da ansiedade patológica, hipnóticas em casos de insónia patológica, relaxantes 

musculares em espasmos musculo-esqueléticos e como anticonvulsivantes na terapêutica anti-

epiléptica e de situações convulsivas. Podem ser utilizadas como amnésicos anterógrados em 

cirurgias ou ainda no tratamento da abstinência alcoólica.56 

• Ansiedade - As BZD são indicadas para tratar estados agudos de ansiedade, quando 

esta assume um caráter grave e incapacitante e não apenas para o tratamento sintomático. Deve 

ser utilizada apenas uma substância ativa sempre que possível e por um curto período de tempo, 

pois o risco de dependência, habituação e consequências funcionais psicomotoras é elevado. 

Estes riscos dependem diretamente da dose utilizada e da duração do tratamento, que não deve 

ser superior a 12 semanas. Existe, por isso, um algoritmo direcionado à regulamentação da 

prescrição de BZD ansiolíticas e de acompanhamento do doente (Anexo XIX).55 As substâncias 

ativas mais prescritas para estas situações são o alprazolam, o lorazepam e o oxazepam devido 

à sua capacidade de não se acumularem extensamente no organismo relativamente a outras 

BZD, apesar de por vezes se utilizarem também BZD de longa duração, como o diazepam. 

• Insónia - A insónia define-se como uma perturbação do padrão normal do sono, 

caracterizando-se frequentemente por dificuldade em adormecer e/ou manter o sono. As fases 

do ciclo do sono que estão envolvidas na sua manutenção são, essencialmente, a fase REM 

(Rapid Eye Movements) e a fase NREM (Non-Rapid Eye Movements), também chamado de fase 

do sono de ondas lentas. Enquanto que a fase REM é caracterizada por movimentos oculares 

rápidos, estando associada a sonhos e ondas cerebrais de elevada frequência, a fase NREM 

corresponde ao nível mais profundo do sono, caracterizada por ondas cerebrais de baixa 

frequência.57 Está cientificamente comprovado que as BZD reduzem o tempo de início do sono, 

bem como a frequência de despertares noturnos no seguimento da fase REM, aumentando 

assim a duração total do sono.58 A DGS recomenda que o tratamento da insónia patológica com 

BZD não ultrapasse as 4 semanas, pelas mesmas razões de a terapêutica da ansiedade não ser 

prolongada. Para o efeito, as BZD mais aconselhadas são o triazolam, o temazepam e o 

flurazepam. São por vezes utilizados o lorazepam e o oxazepam, especialmente em idosos e 

indivíduos com doenças hepáticas, por terem T1/2 curtos e não apresentarem metabolitos ativos. 

O algoritmo de procedimento da terapêutica com BZD em insónia patológica, que provoque um 

desgaste intenso do doente, encontra-se no Anexo XX. Tal como para o tratamento da 

ansiedade, este algoritmo destaca uma redução progressiva antes da interrupção da BZD, dado 

que a suspensão abrupta da terapêutica pode originar irritabilidade e agravamento da 

insónia.55,56  

• Espasmos musculo-esqueléticos - A utilização de BZD como relaxantes musculares 

deve-se à sua ação na redução do tónus do músculo esquelético. Assim, podem ser utilizadas 
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em casos de espasmos musculares, bastante frequentes em indivíduos com paralisia e lesões 

da medula espinal e com esclerose múltipla.52 Também podem ser usadas em casos de 

envenenamento por estricnina para reduzir a contração muscular, embora as BZD não sejam 

antídotos desta, nem atuem por um mecanismo semelhante. 

• Convulsões - O diazepam, quando administrado por via intravenosa, controla de forma 

bastante eficaz crises convulsivas que coloquem a vida em risco. Relativamente às crises 

epiléticas, o clonazepam é o fármaco de eleição, devido ao efeito anticonvulsivante seletivo, 

sendo amplamente utilizado no tratamento de epilepsia.56  

• Cirurgias -  As BZD provocam um ligeiro estado de amnésia anterógrada, ou seja, a 

diminuição da capacidade de consolidar novos conhecimentos, sem comprometer as memórias 

de fatos passados. Por esta razão e por terem melhor perfil de segurança, o diazepam, o  

clordiazepóxido e o lorazepam são utilizados na indução da anestesia em cirurgias, apesar de 

não serem tão eficazes como os barbitúricos.52  

• Abstinência alcoólica - A síndrome de abstinência alcoólica resulta de uma interrupção 

súbita do abuso prolongado de bebidas alcoólicas. Isto acontece devido ao etanol interferir com 

os sistemas glutamatérgicos e provocar diminuição dos níveis de GABA no SNC e a diminuição 

da sensibilidade e resposta dos seus recetores, o que resulta em hiperatividade do SNC na 

ausência de álcool. Os sintomas de privação de etanol podem variar de suaves a severos, sendo 

que os sintomas típicos de tremores, insónias e pesadelos, suores, náuseas e vómitos, 

normalmente desaparecem alguns dias após a interrupção da ingestão de etanol. No entanto, 

uma minoria dos doentes desenvolve quadros clínicos severos como convulsões, delírios e 

alucinações que podem ser fatais. As BZD são os medicamentos mais eficazes e seguros na 

prevenção da síndrome de abstinência alcoólica grave, particularmente quando envolve 

convulsões e delírios. No tratamento de desintoxicação alcoólica, as BZD mais utilizadas são o 

diazepam, o clordiazepóxido e o lorazepam.54  

 

Tabela 10 - Classificação das principais BZD e indicações terapêuticas com base na sua duração de ação e nas 
Normas da DGS, respetivamente - Adaptado52,55,56  

Benzodiazepina Tempo de semi-vida (horas) Duração de ação Indicações terapêuticas 

Triazolam  

Midazolam 
1,5 a 5 Ultra-curta 

Hipnótico 

Hipnótico e anestésico IV 

Oxazepam,  5 a 10 Curta Ansiolítico e hipnótico 

Temazepam 9,5 a 12,5 Curta a intermédia Hipnótico 

Lorazepam  10 a 15 
Intermédia 

Ansiolítico e hipnótico 

Alprazolam 12 a 15 Ansiolítico 

Clordiazepóxido 5 a 30* 

Longa 

Ansiolítico e relaxante muscular 

Diazepam 20 a 70 
Ansiolítico, relaxante muscular e 
anticonvulsivo IV 

Flurazepam 2 a 3* Hipnótico 

Clonazepam 18 a 39 Anticonvulsivo e ansiolítico 

Bromazepam Cerca de 40 Ansiolítico 

*Classificado com duração de ação longa devido à metabolização em metabolitos ativos, IV: Via Intravenosa 
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2.2.5. EFEITOS ADVERSOS E PRECAUÇÕES 

 Atualmente existem inúmeros estudos envolvendo BZD na literatura, abordando desde 

as suas aplicações clínicas a interações e efeitos adversos. Apesar disto, a relação risco-

benefício da utilização desta classe de fármacos continua a gerar alguma controvérsia entre a 

comunidade científica. De facto, todos os fármacos apresentam efeitos secundários, mas estes 

têm que justificar o benefício da sua utilização e, por vezes as BZD podem apresentar efeitos 

adversos mais marcados que os próprios efeitos farmacológicos. Dos efeitos secundários mais 

comuns da utilização de BZD encontram-se a fadiga, vertigens, ataxia e sonolência, efeitos que 

tendem a desaparecer após os primeiros dias de tratamento.52 Também são importantes, porém 

mais raros, os chamados efeitos paradoxais de inquietação, irritabilidade, sintomatologia 

psicótica, agitação e agressividade que, quando presentes, devem determinar a descontinuação 

do tratamento.55 No entanto, o mais preocupante é o uso a longo prazo de BZD que pode 

constituir um problema ao nível da dependência e tolerância, cognição, risco de queda 

(sobretudo em idosos) ou até mesmo no tratamento durante a gravidez. 

 

2.2.5.1. DEPENDÊNCIA FÍSICA VS. PSICOLÓGICA 

 De forma a entendermos os processos de dependência e tolerância provocados pelas 

BZD, é importante distinguir e esclarecer os conceitos de dependência física e psicológica. 

Dependência física, ou fisiológica, entende-se por um conjunto de sinais e sintomas, 

apresentados pelo organismo, e provocados pela abstinência de determinada substância. Assim, 

este tipo de dependência está relacionado com processos de adaptação do organismo, que 

alteram a homeostase para compensar a presença da substância. Por outro lado, a dependência 

psicológica pode até ocorrer com substâncias que fisiologicamente não causem tolerância e o 

seu mecanismo é muito mais complexo. Este tipo de dependência envolve os sistemas de 

recompensa cerebrais que identificam determinada substância como compensatória, 

estabelecendo nos indivíduos o desejo de a continuar a usar compulsivamente. Neste caso, a 

abstinência da substância conduz apenas a um estado obsessivo de consumo.53  

 As BZD têm potencial para provocar dependência psicológica, o que pode ser verificado 

por alguns testemunhos decorrentes do atendimento numa farmácia, como por exemplo, “Não 

posso trocar para outros medicamentos, só durmo se tomar este (BZD)” [sic]. No entanto, a 

dependência física e a síndrome de abstinência, têm maior impacto nos doentes. Quando as 

BZD são utilizadas durante um curto período de tempo e em doses terapêuticas, geralmente não 

induzem tolerância, dependência ou sintomas de abstinência. Por outro lado, vários estudos 

confirmaram que entre 20 a 100% dos pacientes prescritos com doses terapêuticas de BZD, a 

longo prazo, se tornam fisicamente dependentes e adquirem sintomas de abstinência.60  

 

2.2.5.2. QUEDAS E FRATURAS 

 A relação entre a toma de BZD e o aumento do risco de quedas e fraturas, daí 

consequentes, está estatística e clinicamente comprovada por vários estudos na literatura. 

Efetivamente, em artigos de revisão que reúnem informação de várias observações, verifica-se 
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que a toma de BZD está frequentemente relacionada com idosos, onde o risco de queda, por si 

só, é aumentado. Devido à ação sedativa e de diminuição da coordenação motora, as BZD 

aumentam o número de quedas em idosos. Foi também comprovado que este fator de risco se 

verifica principalmente em BZD de curta duração de ação.61  

 

2.2.5.3. GRAVIDEZ 

 A toma de BZD durante a gravidez é desaconselhada, uma vez que, apesar de se 

apresentarem no leite materno em quantidades vestigiais, as BZD conseguem atravessar a 

barreira placentária e, assim, atuar no feto.52 A relação entre a toma de BZD na gravidez e o 

risco de malformações no recém-nascido é um tópico controverso na literatura, no entanto 

verificou-se relação com a diminuição do peso das crianças à nascença. Uma das maiores 

preocupações a este nível consiste na toma de BZD no último trimestre de gravidez, pois existe 

o risco de ocorrência de depressão prolongada do SNC do bebé e, após o parto, alguns recém 

nascidos apresentam síndrome de abstinência, que pode persistir por períodos de horas ou até 

meses.60 

 

2.2.5.4. DOENÇA DE ALZHEIMER 

 Como referido anteriormente, sabe-se que as BZD alteram os processos de formação de 

memória a curto prazo, por isso, cada vez mais se tem colocado a questão de estes 

medicamentos propiciarem o aparecimento precoce da doença de Alzheimer. Um estudo caso-

controlo, realizado por Sophie B.G. et al., que analisou 8980 pessoas idosas a tomar BZD, 

mostrou um risco aumentado de desenvolvimento da doença em 43 a 51%, particularmente com 

longa duração terapêutica e com BZD de longa duração de ação.62 Está demonstrado que o risco 

é particularmente apreciável caso a duração da terapêutica seja superior a 3 anos.61 Estes fatos 

são corroborados por um outro estudo de Sophie B.G. et al., desta vez um artigo de revisão onde, 

de entre 10 estudos analisados, 9 deles relataram aumento risco de demência em doentes a 

tomar BZD. Da mesma forma, este risco era agravado com terapêuticas de longa duração e BZD 

de longa ação, assim como em doentes com doses terapêuticas mais elevadas.63 Posto isto, 

continua a ser necessário estudos adicionais para elucidar possíveis mecanismos de ação, bem 

como a influência de alguns fatores de risco, como por exemplo, a depressão mental. 

 

2.2.5.5. ÁLCOOL 

 Quando utilizadas sozinhas, as BZD apresentam um risco muito diminuído de 

sobredosagem ou intoxicação aguda. Como já foi abordado anteriormente, acredita-se que os 

mecanismos de ação do etanol são complexos, no entanto, tal como as BZD, este atua nos 

recetores do GABA, produzindo uma sedação mais leve. A administração simultânea de BZD 

com etanol é, por isso preocupante, uma vez que este último pode potenciar o efeito depressor 

do SNC das BZD, pondo em risco a vida dos doentes. Além disto, o etanol aumenta ainda o risco 

de ocorrência dos efeitos paradoxais das BZD.55 Assim, é necessário alertar os doentes para 

este risco de interação e, a nível hospitalar, garantir que a prescrição de BZD é feita tendo em 

|34 

 



                                                              Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Freamunde 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

conta os hábitos do doente. O clordiazepóxido e o oxazepam são as substâncias ativas com 

menor risco de interação com o etanol.64  

 

2.3. ALTERNATIVAS AO CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS 

 Estando em causa o potencial abusivo e aditivo das BZD e, dado que é considerado um 

problema de saúde pública, será necessário ponderar alternativas, nomeadamente a doentes 

cujo tratamento se tornou, erradamente, crónico. Existem alternativas não farmacológicas, que 

devem sempre ser aplicadas, enquanto começam a surgir algumas alternativas farmacológicas 

às BZD.58,65  

 Nas primeiras destaca-se a terapia cognitivo-comportamental, que consiste no 

acompanhamento psicológico dos doentes com ansiedade, de forma a apoiá-los na redução de 

estados ansiosos e de depressão, remodelando a sua saúde mental. Também o 

acompanhamento e elucidação de métodos para a manutenção da “higiene do sono” tem bons 

resultados ao nível da insónia. Os doentes devem iniciar uma terapia de restrição do sono, onde 

o objetivo primário é reduzir o tempo de sono para apenas 6 horas, sendo esse tempo 

gradualmente aumentado em 20 minutos, e manter a mesma hora de deitar diariamente. Além 

disso, os profissionais de saúde devem abordar comportamentos a ter antes de deitar, como a 

restrição no consumo de estimulantes, evitar ruídos, luz e aparelhos eletrónicos no quarto, 

praticar exercício físico e atividades de relaxamento, como é o caso do ioga e de exercícios para 

o controlo da respiração.66  

 Relativamente a alternativas farmacológicas, que exigem um acompanhamento médico, 

surgem cada vez mais alternativas ao uso de BZD na literatura que defendem a eficácia de outros 

fármacos, principalmente na redução da ansiedade. Substâncias como os antidepressivos 

tricíclicos, buspirona, inibidores da recaptação seletiva da serotonina, determinados anti-

hipertensores e neurolépticos atípicos têm mostrado bons resultados de eficácia em doentes 

com vários tipos de ansiedade patológica.67 Para o tratamento alternativo da insónia, estão 

documentados bons resultados com os antidepressivos duloxetina e mirtazapina, especialmente 

em idosos, apesar de os seus efeitos secundários anticolinérgicos.65 Antagonistas dos recetores 

de histamina (H1) de primeira geração como a difenidramina, por atravessarem a barreira 

hemato-encefálica, também são sedativos, no entanto estão contra-indicados em idosos e não 

devem ser aconselhados devido aos seus efeitos anticolinérgicos marcados e desenvolvimento 

de tolerância.58 O papel do farmacêutico nesta etapa, pode passar também por aconselhar 

suplementos à base de melatonina e/ou de extratos de plantas como a valeriana e a passiflora, 

dado que o ritmo circadiano é, em parte, regulado pela melatonina, e os extratos 

supramencionados têm efeito sedativo comprovado e até comparável ao oxazepam.58,68 Em todo 

o caso, os utentes devem ser informados, de modo entenderem que o início de ação dos 

antidepressivos e buspirona, por exemplo, não é tão imediato quanto o das BZD. Estas 

terapêuticas exigem paciência e, devido a efeitos adversos, inicialmente pode ser necessária 

uma dose baixa.67  
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2.4. PROJETO DESENVOLVIDO 

 Tendo em conta que ao longo do estágio me deparei com muitas situações de 

dependência de BZD, sobretudo para o tratamento de insónia nos mais idosos e de ansiedade 

nos mais jovens, decidi realizar uma campanha de consciencialização para o uso racional de 

BZD. A campanha teve como objetivo avaliar o consumo de BZD pelos doentes que frequentam 

a FF e, ao mesmo tempo, tentar perceber o conhecimento das pessoas acerca do assunto. Para 

isso, foi afixado um cartaz no espaço de atendimento da FF (Anexo XXI) e realizado um inquérito 

no momento da dispensa (Anexo XXII), entre os dias 25 de janeiro e 1 de março. Inicialmente 

procurei usar uma abordagem verbal com o utente, porém verifiquei que alguns deles sentiam-

se desconfortáveis em conversar acerca do assunto no contexto do atendimento. Assim, todos 

os utentes que surgissem com receita médica onde constassem BZD para consumo próprio, 

foram abordados por todos os profissionais da FF, com o intuito de participarem no 

preenchimento anónimo e voluntário do inquérito previamente elaborado. Passada esta fase, foi 

entregue um folheto informativo (Anexo XXIII) a cada participante, para finalmente poder prestar 

aconselhamento aos utentes que assim o desejassem. Nesta etapa esclareci todas as dúvidas  

que surgiram, bem como sugeri alternativas não farmacológicas às BZD, salientando o facto de 

existirem alternativas farmacológicas que deveriam ser discutidas com o médico de família ou 

de especialidade. 

 

2.5. RESULTADOS OBTIDOS 

 Através no inquérito foram inquiridas 44 pessoas, sendo 75% do sexo feminino e apenas 

25% do sexo masculino. Através do estudo estatístico realizado (Anexo XXIV) podemos verificar 

pelo Gráfico 1 que 9,1% dos consumidores de BZD são de uma faixa etária jovem (entre 20 e 30 

anos), 54,6% são adultos (entre 31 e 60 anos) e 36,4% idosos (a partir dos 60 anos). Quando 

questionados acerca de como começaram a fazer a medicação, apenas um inquirido admitiu ter 

iniciado a toma por indicação de um familiar/amigo, enquanto que todos os outros declararam ter 

sido por indicação médica. 

 Todos os utentes que participaram no inquérito iam tomar BZD, no entanto apenas 36,4% 

sabiam o que é uma BZD. 61,4% admitiu não saber o que é e apenas uma pessoa nem 

demonstrou interesse em saber (Anexo XXIV, Gráfico 2). Por outro lado, 63,6% tinham 

conhecimento dos efeitos secundários das BZD, inclusive a dependência que causa, e 36,4% 

desconhecia estes efeitos (Anexo XXIV, Gráfico 3). 

 O motivo da terapêutica com BZD mais prevalente, como se pode ver pelo Gráfico 4 do 

Anexo XXIV, foram as insónias com 41% das respostas, seguindo-se ansiedade com 32% e 

stress com 26%, sendo que os inquiridos podem ter escolhido mais que uma opção em 

simultâneo. Apenas 1% (correspondente a 1 pessoa) relatou outro motivo, tendo indicado 

epilepsia como a razão da toma de BZD. 

 Relativamente ao facto de o utente já ter pensado interromper a toma da BZD (Anexo 

XXIV, Gráfico 5), 56,8% respondeu sim, enquanto 43,2% assume nunca ter pensado 

descontinuar esta terapêutica.  Dos 43,2% que alguma vez pensou deixar de tomar a(s) BZD, 

|36 

 



                                                              Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Freamunde 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

38,6% revelou a intenção de consultar o médico para o fazer e 6,8% pensou recorrer a um 

farmacêutico, enquanto que uns consideráveis 11,4% admitiu simplesmente parar de tomar. 

 Através do Gráfico 6 do Anexo XXIV, podemos concluir que 9,1% dos inquiridos iam 

tomar BZD pela primeira vez; 11,3% já tomavam BZD entre 1 a 12 meses; entre 1 a 2 anos 

11,3%; entre 2 a 5 anos 27,3%; entre 5 a 10 anos 20,5% e mais 20,5% dos inquiridos assumiu 

tomar BZD há mais de 10 anos. 

 A análise ao Gráfico 7 do Anexo XXIV permitiu determinar que, na FF, as três BZD mais 

consumidas foram o alprazolam (23,08%), seguindo-se do lorazepam (21,15%) e do 

bromazepam (9,62). As restantes apontam, por ordem decrescente, brotizolam (7,69%), 

diazepam (5,77%), estazolam (5,77%), mexazolam (5,77%), clonazepam (3,85%) e várias outras 

(17,3%) onde se incluíram também derivados benzodiazepínicos como o zolpidem. 

 Na questão relativa ao modo como os inquiridos tomavam a(s) BZD (Anexo XXIV, Gráfico 

8), 75% diz ser tal como prescrito pelo médico, enquanto 18,2% reconheceram por vezes tomar 

mais que o prescrito. Dos restantes, 4,6% respondeu por vezes tomar menos que o prescrito e  

2,2% (correspondente a 1 pessoa) refere conforme indicado pelo amigo/familiar.  

 

2.6. IMPACTO E CONCLUSÃO DO PROJETO 

 Através do estudo estatístico efetuado, podemos ver que a maioria dos utentes que 

frequentam a FF e tomam BZD são adultos do sexo feminino, o que vai de encontro, em parte, 

com os dados de Portugal reportados pelo INFARMED. A amostra analisada pela faixa etária 

pode ter um pequeno enviesamento, na medida em que os inquéritos não foram aplicados em 

múltiplos casos de dispensa, por não se tratar diretamente da pessoa que se encontrava a tomar 

a(s) BZD. Isto aconteceu quase totalmente com idosos incapacitados de se dirigirem à farmácia 

e, por isso, outra pessoa vinha em sua vez. De referir que através do cartaz afixado na FF foi 

possível encontrar uma pessoa que estava a tomar BZD por conselho de um familiar, pois referiu 

tomar o Xanax® porque “...a minha irmã disse que era bom para dormir”[sic], o que é preocupante 

nesta classe de fármacos. Relativamente ao conhecimento do conceito de benzodiazepina, seria 

de esperar que as pessoas não soubessem o significado do termo, porém a maior parte tem a 

noção de que tais fármacos causam dependência, o que acaba por revelar uma população algo 

informada; no entanto continua uma grande parte ainda a desconhecer os riscos associados ao 

fármaco. Comparando novamente com os dados do INFARMED, as BZD mais consumidas na 

FF no período desta campanha foram o alprazolam, o lorazepam, e o bromazepam, todas BZD 

de longa duração, logo dados concordantes com os valores a nível nacional. Por outro lado, o 

motivo mais descrito para a toma foi as insónias, dados que não vão de encontro com o 

panorama a nível nacional. 

 No que diz respeito à intenção de, eventualmente, os utentes virem a deixar de tomar 

BZD o resultado é alarmante, dado que quase metade refere nunca ter pensado no assunto, o 

que pode revelar uma certa instalação de dependência por parte dos utentes. Ainda assim, é de 

salientar que uma parte considerável assumiu proceder a uma descontinuação súbita do 

tratamento, revelando falta de informação acerca dos efeitos adversos e do risco de 
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consequências graves resultantes do período de abstinência. O cenário torna-se ainda mais 

inquietante quando quase 80% dos utentes mencionam tomar BZD há mais de um ano, sendo 

que inúmeros admitem uma duração de tratamento superior a 10 anos, e ainda, uma parte 

considerável assume tomar doses superiores às prescritas. Não há qualquer dúvida que existe 

uma profunda falta de informação acerca de BZD. De facto, foram várias as situações em que 

os utentes, após preenchimento dos inquéritos, colocavam questões acerca destes fármacos, 

pelo que, depois dos esclarecimentos, tentei sempre apelar a uma descontinuação gradual, 

acompanhada pelo médico. Em todos os casos aconselhei as pessoas a optar por alternativas 

não farmacológicas mostrando alternativas práticas, como por exemplo, suplementação à base 

de produtos naturais. Todos os profissionais de saúde devem, assim, informar os doentes dos 

benefícios, riscos, precauções e efeitos adversos que envolvem a toma de BZD, só assim a 

tendência nacional e mundial pode vir a ter retorno. 

 

3. PROJETO 3: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 

3.1. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA DO PROJETO 

 Os MG são formulações relativamente recentes para os utentes portugueses, ainda 

assim, o seu número de dispensas tem vindo a aumentar. Apesar de a maior parte dos utentes 

na FF já ter uma boa adesão aos MG, percebi que o conhecimento das pessoas face a estes 

medicamentos era, ainda, bastante limitado. Além disto, durante o estágio surgiram vários 

utentes que, quando questionados sobre a escolha entre MG e o medicamento de referência, 

acabavam por perguntar “Qual é a diferença? São iguais?” [sic]. Posto isto, decidi elaborar um 

documento informativo relativo a este tema, de forma a promover a divulgação de informação 

correta aos utentes, esclarecendo as dúvidas da população. 

 

3.2. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a definição nacional de MG 

estabelecida é: (...)um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. Neste mesmo 

Decreto-Lei, mais propriamente no Artigo 19.º, estabelece-se que os MG só podem ser 

comercializados entre dez a onze anos após a autorização inicial do medicamento de referência 

ser concedida a nível nacional.69 Ao longo dos últimos anos, o INFARMED tem desenvolvido um 

conjunto de medidas que visam promover uma utilização adequada e eficiente destes 

medicamentos no SNS, mas também iniciativas de natureza financeira. Estas têm promovido o 

aumento da quota de genéricos, que no último ano representou 47,5%, considerando os 

medicamentos no SNS.31  
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3.2.1. QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA 

 Apesar de um MG apresentar a mesma qualidade, segurança e eficácia que o 

medicamento de referência, continuam a existir algumas dúvidas no que diz respeito à 

substituição de medicamentos com um índice terapêutico estreito. De facto, existem 

determinadas classes farmacológicas onde a concentração terapêutica é particularmente 

importante, tanto a nível toxicológico como a nível de eficácia, como por exemplo, em 

antiarrítmicos, antiepilépticos e imunossupressores. Nestas situações em particular, uma ligeira 

diferença na concentração pode traduzir-se num impacto significativo na segurança e eficácia, 

obrigando a monitorização mais controlada dos níveis séricos e/ou da resposta terapêutica. A 

bioequivalência dos MG é um tema que tem vindo a ser debatido e estudado na literatura há 

vários anos. No entanto, será de salientar que os MG têm que cumprir ensaios de qualidade, 

segurança e eficácia, de entre os quais se destacam a concentração máxima da substância ativa, 

a sua área sob a curva de concentração e ensaios de variância intra-individual, para garantir a 

uniformidade entre as unidades produzidas. O intervalo de aceitação dos dois primeiros ensaios, 

normalmente, é de 0,80-1,25, sendo que 1,00 corresponde aos parâmetros obtidos pelo 

medicamento de referência. Este intervalo pode ser reduzido nos medicamentos de índice 

terapêutico estreito, caso seja necessário.69  

 

3.2.2. VANTAGENS 

 Os MG são importantes instrumentos para aumentar o acesso aos medicamentos e 

promover a sustentabilidade dos sistemas de saúde, trazendo, assim, múltiplas vantagens, não 

só para os utentes, como também para o SNS. O facto de a etapa de investigação e 

desenvolvimento da substância ativa já ter sido feita pela empresa do medicamento de 

referência, leva a que o processo de obtenção de AIM seja bastante mais rápido para os MG e, 

assim, os seus custos associados são muito mais baixos. Pela mesma razão, são medicamentos 

cujas substâncias ativas se encontram no mercado há vários anos e, assim, apresentam maior 

garantia de efetividade, permitindo um melhor conhecimento do respetivo perfil de segurança. 

Por estas razões, os MG têm a capacidade de praticar preços 20 a 35% mais acessíveis para os 

utentes, permitindo uma melhor gestão dos recursos disponíveis ao SNS, tendo a mesma 

eficácia e segurança que o medicamento “original”. Além disto, a existência de MG cria um 

mercado de concorrência que permite exercer uma pressão descendente sobre os preços dos 

medicamentos de referência.70  

 

3.3. METODOLOGIA 

 Elaboração de um documento informativo intitulado “Medicamentos genéricos” (Anexo 

XXV), contendo respostas às questões mais frequentemente colocadas pelos utentes na fase de 

atendimento. A administração da FF disponibilizou o mesmo na rede social, Facebook, da 

farmácia. A metodologia do projeto passou também pela abordagem da temática durante o 

atendimento aos utentes potencialmente compradores, ou não, de MG. 

 

|39 

 



                                                              Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Freamunde 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

3.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Efetivamente, foi muito clara a necessidade de informação, tanto dos doentes da área 

de Freamunde como de muitos outros com as mesmas dúvidas, acerca dos MG, a quem a 

publicação na rede social chegou. Durante as situações de atendimento na FF tive sempre a 

oportunidade de esclarecer as questões dos utentes, da razão pela qual os MG são mais baratos, 

o porquê de serem tão seguros e eficazes como os medicamentos de referência ou até o porquê 

de existirem medicamentos ainda sem MG correspondente. Após estes esclarecimentos os 

doentes mostraram-se quase sempre muito mais recetivos à possibilidade de adquirirem MG em 

vez dos ditos originais. 
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ANEXOS 

ANEXO I - ESPAÇO FÍSICO INTERIOR DA FF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Zona de atendimento da FF 

Figura 2 - Armazém principal de apoio ao atendimento Figura 3 - Zona de receção de encomendas 

Figura 4 - Linear dos medicamentos de uso veterinário e espaço contíguo ao 
armazém principal 
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ANEXO II - LINEARES DA ZONA DE ATENDIMENTO 

  

ANEXO III - EXEMPLO DE DINAMIZAÇÃO DE LINEAR COM CAMPANHA DE PRODUTOS ALUSIVOS AO 

RASTREIO CARDIOVASCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Armazém secundário Figura 6 - Zona de produtos para devolução e 
frigorífico 

Figura 1 - Lineares de produtos de dermocosmética Figura 2 - Produtos de alimentação infantil e 
puericultura 
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ANEXO IV - GABINETES DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gabinete de atendimento personalizado (Primeiro dia do rastreio 
cardiovascular) 

Figura 2 - Gabinete de atendimento personalizado 
destinado a consultas 

Figura 3 - Gabinete contendo os dispositivos médicos 
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ANEXO V - TABELAS CONTENDO POSOLOGIA, SUBSTÂNCIAS ATIVAS E FAIXAS ETÁRIAS APLICÁVEIS DE 

ANTI-TÚSSICOS E EXPECTORANTES  

TOSSE SECA NÃO PRODUTIVA 

MEDICAMENTO POSOLOGIA ADULTO POSOLOGIA CRIANÇAS 

BUTAMIRATO (0,4 MG/ML) 

Sinecod 15mL 4x/dia 
6-12 anos: 10mL 3x/dia 
>12 anos: 15mL 3x/dia 

DEXTROMETORFANO 

Tussican  3mg/mL 10mL  3 a 4x/dia 6-12 anos: 5mL  3 a 4x/dia 

Broncoliber tosse 
seca  

2mg/mL 5 a 10mL de 4/4h OU 
15mL de 6/6h ou 8/8h 

6-12 anos: 2,5 a 5mL de 
4/4h 

Holsec  

Toceliv  

Benflux Tosse 
Seca  

Bisoltussin Tosse 
Seca  

Calmarum tosse 
seca e irritativa  

Dextux  

Dextrometorfano 
Tussilene  

Diacol  1,8mg/mL 

Tussoral  1,33mg/mL 
15mL de 4/4h 

>15 anos: 15mL de 4/4h 

Vicks Xarope 
Antitussico Mel  

1,33mg/mL 6-12 anos: 5mL de 4/4h 

Drill Tosse Seca  1mg/mL 
15mL de 4/4h OU 30mL 

de 8/8h 
6-12 anos: 10mL de 4/4h 

OU 15mL de 8/8h 

DEXTROMETORFANO + EFEDRINA (2MG/ML + 0,5MG/ML) 

Mebocatuss 15mL  3-4x/dia - - 

LEVODROPROPIZINA (6MG/ML) 

Levotuss 10mL de 6/6h 
Com 10-20kg: 3mL  3x/dia 
Com 20-30kg: 5mL  3x/dia 

DROPROPIZINA (3MG/ML) 

Catabina 5mL, 6 a 8x/dia 

6 meses-3 anos: 1,25 mL   
3-4x/dia 

3-6 anos: 2,5mL 3-4x/dia 
6-13 anos: 5mL 3-4x/dia 

OXOLAMINA (10MG/ML) 

Oxolamina 10mL de 4/4h 
4 meses-2 anos: 2,5 mL 

3x/dia 
2-10 anos: 5mL  3x/dia 
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DIFENIDRAMINA + LEVOMENTOL (2,8 MG/ML+0,4 MG/ML) 

Benylin 
5 a 10mL de 2/2h OU 

3/3h 
>6 anos: 2,5 a 5mL de 3/3h 

DIFENIDRAMINA (2,8MG/ML) 

Drenoflux 10mL de 6/6h 
6-12 anos: 5mL de 6/6h OU 

4/4h 

 
 

  

EXPECTORANTES 

MEDICAMENTO POSOLOGIA ADULTO POSOLOGIA CRIANÇAS 

ACETILCISTEÍNA 

Fluimucil 2% 
30mL à noite OU 10mL 

3x/dia 

2-6 anos: 15mL à noite OU 
5mL 3x/dia 

6-12 anos: 20mL à noite OU 
5mL 4x/dia 

Fluimucil 4% 15mL à noite OU 5mL 3x/dia 
2-6 anos: 7.5mL à noite OU 

2.5mL 3x/dia 

AMBROXOL (6MG/ML) 

Ambroxol Tussilene 

10mL 2x/dia 
6-12 anos: 5mL 2 a 3x/dia 

2-6 anos: 2,5mL 3x/dia 
1-2 anos: 2,5mL 2x/dia 

Benflux Forte 

Bromax 

Broncoliber 

Broncosil 

Bronxol 

Fludoran 

Fluidrenol 

Mucodrenol 

Mucosolvan 

Mucotosse 

Muximed 

Spectorum Expectorante 

AMBROXOL (3MG/ML) 

Benflux 10mL 2 a 3x/dia 
<2 anos: 2,5 mL 2x/dia 
3-5 anos: 5 mL 2x/dia 

6-12 anos: 7,5 mL 2x/dia 

Broncoliber 20mL 2x/dia 
1-2 anos: 5 mL 2x/dia 
3-5 anos: 5 mL 3x/dia 

6-12 anos: 10 mL 2 a 3x/dia 

Broncosil - - 
2-5 anos: 2,5 mL 3x/dia 

6-12 anos: 5mL 2 a 3x/dia 

Drenoxol 5 mL 3x/dia 
<2 anos: 2,5 mL 2x/dia 

3-5 anos: 2,5 mL 2 a 3x/dia 
6-12 anos: 5mL 3x/dia 

AMBROXOL + CLENBUTEROL (3 MG/ML+0,002 MG/ML) 
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Clembroxol 

10 mL 2x/dia - -  Mucospas 

Ventoliber 

AMBROXOL + CLENBUTEROL (1,5 MG/ML+0,001 MG/ML) 

Clembroxol 

- - 

<8 meses: 2,5mL 2x/dia 
8-24 meses: 5mL 2x/dia 
2-4 anos: 7,5mL 2x/dia 
4-6 anos: 10mL 2x/dia 

6-12 anos: 15mL 2x/dia 

Mucospas 

Ventoliber 

BROMEXINA (1,6 MG/ML) 

Basiflux 

5mL 3x/dia 

2-5 anos: 1,25mL 3x/dia 
6-12 anos: 2,5mL 3x/dia 

Bisolvon Linctus Adulto 

Bromexina Tussilene 

Flusidon 

Holtoss 

Mucavex 

Zumux 

Lisomucin 
1-5 anos: 2,5mL 2x/dia 

6-10 anos: 2,5mL 3x/dia 
>10 anos: 5mL 3x/dia 

BROMEXINA (0,8 MG/ML) 

Basiflux 

10mL 3x/dia 
<2 anos: 1,25 mL 3x/dia 
3-5 anos: 2,5 mL 3x/dia 
6-12 anos: 5 mL 3x/dia 

Bisolvon Linctus Criança 

Bromexina Tussilene 

Flusidon 

Bromocal 

Mucavex 

Tosseque 

Zumux 

CARBOCISTEÍNA (100MG/ML) 

Pulmiben Unidia 15mL/dia (toma única) 
2-5 anos: 5mL/dia 

6-12 anos: 7,5mL/dia 

CARBOCISTEÍNA (50 MG/ML) 

Drill Mucolítico Adulto 

15 mL  3x/dia 

- - 

Finatux 
<5 anos: 5mL  2 a 4x/dia 

6-12 anos: 10mL  2 a 4x/dia 

Griflux 
<6 anos: 2,5mL  3x/dia 
6-12 anos: 5mL  3x/dia 

Mucoral 15mL 4 a 5x/dia - - 

Pulmiben 5% 15mL  3x/dia - -  

CARBOCISTEÍNA (20 MG/ML) 

Mucoral 
- - 

2-2,5 anos: 2,5mL  2x/dia 
2,5-5 anos: 5mL  2x/dia 

>5 anos: 5mL 3x/dia  
Pulmiben 2% 
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CARBOCISTEÍNA + SOBREROL (50 MG/ML+8MG/ML) 

Niflux 15mL  3x/dia 5-12 anos: 5mL 3x/dia 

GUAIFENESINA (13,33 MG/ML) 

Vicks Xarope Expectorante 
Mel 

5mL  3x/dia 6-12 anos: 5mL  2x/dia 

HEDERA HELIX L. (8,25 MG/ML) 

Bisolix Expetorante 
Bisolvi Expetorante 

4 mL  2 a 3x/dia 
2-5 anos: 2 mL  2x/dia 

6-12 anos: 4 mL  2x/dia 

HEDERA HELIX L. (7 MG/ML) 

Herbihelix Expetorante 
Prospantus 

5 a 7,5 mL  2x/dia 
2-5 anos: 2,5 mL  2x/dia 
6-12 anos: 5 mL  2x/dia 

SOBREROL (8MG/ML) 

Mucodox 10 a 20mL 2x/dia >2 anos: 10mL 2x/dia 

HOMEOPÁTICOS 

MEDICAMENTO POSOLOGIA ADULTO POSOLOGIA CRIANÇAS 

Bronchodual (0,12g + 0,83g) 15 mL de 3/3h OU 4/4h 4-12 anos: 7,5mL de 3/3h 
OU 4/4h 

Pulmocap Thymus 
(110mg/mL) 

10 a 20mL 3x/dia 4-12 anos: 5mL  5x/dia 

Stodal 15mL  3-5x/dia 5mL  3-5x/dia 

  

ANEXO VI - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO RASTREIO CARDIOVASCULAR 

 

Figura 1 - Tensiómetro digital presente no gabinete de 
atendimento personalizado 

Figura 2 - Balança digital com cálculo de 
IMC integrado 
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ANEXO VII - CONTENTORES CARTONADOS VALORMED PARA DEPÓSITO DE EMBALAGENS 
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Figura 3 - Espetrofotómetro para determinação do CT, 
glicémia e TG 

Figura 4 - Glucómetro para determinação 
de glicémia capilar 
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ANEXO VIII - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO RASTREIO CARDIOVASCULAR REALIZADO NA FF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IX - PANFLETO INFORMATIVO ACERCA DAS DCV (FRENTE E VERSO) 
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ANEXO X - PANFLETO INFORMATIVO ACERCA DA HTA (FRENTE E VERSO) 
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ANEXO XI - PANFLETO ACERCA DA DIABETES (FRENTE E VERSO) 
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ANEXO XII - PANFLETO ACERCA DO COLESTEROL (FRENTE E VERSO) 
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ANEXO XIII - TABELA SCORE: RISCO CARDIOVASCULAR PARA ADULTOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 

40 ANOS E IGUAL OU INFERIOR A 65 ANOS 
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ANEXO XIV - QUESTIONÁRIO E FOLHA DE REGISTO DAS INFORMAÇÕES RECOLHIDAS A CADA PARTICIPANTE 

DO RASTREIO CARDIOVASCULAR 
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ANEXO XV - CONJUNTO DE DADOS RECOLHIDOS A TODOS OS PARTICIPANTES DO RASTREIO 

CARDIOVASCULAR NA FF 

Utente Sexo 
Idade 

(anos) 
Fumador 

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

BC 

(bpm) 

Glicémia 

(mg/dL) 

CT 

(mg/dL) 

IMC 

(kg/m2) 

PAb 

(cm) 

RCV 

(%) 

1  M 52 Não 133 76 58 106 J* ND 27,9 96 NA 

2 M 65 Não 146 87 61 126J 145 28,2 98 4 

3 M 66 Sim 189* 86* 48 ND 182 27,3 108 NA 

4 M 67 Não 117* 64* 74 96J 175 28,2 107 NA 

5   M 68 Não 122* 65* 75 170PP 175 26,5 103 NA 

6 M 65 Não 140 90 74 ND 194 28,9 106 4 

7 M 84 Não 131 65 76 192PP ND 24,5 84 NA 

8 F 40 Não 129 69 65 122PP 230 32,1 108 0 

9 M 46 Sim 156 81 47 92PP 187 18,7 81 3 

10 M 49 Sim 136 90 70 115J 211 25,3 94 2 

11 M 72 Não 151 76 80 100PP ND 26,0 101 NA 

12 F 62 Não 135 70 66 117J 262 25,9 93 2 

13 M 61 Não 168* 86* 64 119J 169 32,6 109 4 

14 F 47 Não 126 70 73 97PP 176 29,5 93 0 

15 M 65 Sim 137* 75* 71 122J 192 21,9 91 8 

16 F 52 Não 135* 88* 82 132J 280 26,1 102 0 

17 F 58 Não 137* 76* 82 134PP 223 26,5 95 1 

18 M 57 Não 173* 80* 61 139J 188* 33,3 110 4 

19 F 41 Não 112 67 78 126PP ND 30,5 89 NA 

20 F 59       Não 167 84 74 110PP 208 25,9 83 2 

21 M 70 Não 180 80 48 130J 202* 32,5 102 NA 

22 M 66 Não 152 84 67 109PP ND 29,9 110 NA 

23 M 59 Não 147* 96* 85 108PP 190 27,1 108 3 

24 F 80 Não 124* 75* 97 135PP ND 21,6 78 NA 

25 F 69 Não 132* 76* 65 130PP* 149* 35,5 87 NA 

 

LEGENDA:  

BC - Batimento cardíaco 

F - Feminino 

J - Jejum 

M - Masculino 

NA - Não Aplicável 

ND - Não Definido 

PP - Pós-Prandial (2h após refeição) 

* - Utentes medicados para a patologia em causa 
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ANEXO XVI - ESTUDO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS DO RASTREIO CARDIOVASCULAR NA FF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição por género e faixa etária dos participantes do Rastreio Cardiovascular 

Gráfico 2 - Distribuição dos participantes de acordo com o seu IMC 

Gráfico 3 - Distribuição dos participantes de acordo com o seu perímetro abdominal 
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Gráfico 4 - Classificação da pressão arterial dos participantes do rastreio CDV 

8%

20%

12%

8%

44%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hipoglicémia

Normal

Pré-diabetes

Diabetes

Não Definido

PERCENTAGEM DE PARTICIPANTES (%)

Jejum Pós-prandial (2horas)

Gráfico 5 - Classificação da glicémia dos participantes do rastreio Cardiovascular 

Gráfico 6 - Classificação dos participantes em relação aos níveis de Colesterol Total 
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ANEXO XVII - DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AO CONSUMO DE BZD E FÁRMACOS ANÁLOGOS EM 

PORTUGAL CONTINENTAL. ADAPTADO DE [49] E [51]. 

 

 

 

ANEXO XVIII - RECETOR GABAA CONSTITUÍDO POR 5 

SUBUNIDADES, COM OS SÍTIOS DE LIGAÇÃO DAS BZD, 

DO GABA E OUTRAS MOLÉCULAS. ADAPTADO DE [54]. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dose Diária Definida (DDD) consumida de ansiolíticos, 
sedativos e hipnóticos em Portugal Continental em 2014.[51] Figura 2 - Distribuição por género e faixa etária dos utentes a quem foi 

dispensada pelo menos uma vez BZD ou análogo em 2016, ajustados à 
população residente.[49] 

Gráfico 7 - Classificação dos participantes do rastreio de acordo com o seu RCV (Avaliação SCORE) 
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ANEXO XIX - ALGORITMO APLICADO PARA AS BZD ANSIOLÍTICAS, NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE 

PATOLÓGICA, SEGUNDO A DGS. ADAPTADO DE [55].  

* Durante um período até 12 semanas, incluindo a fase de descontinuação 
** Em combinação com a terapêutica para a patologia de base caso tenha sido feito um diagnóstico de perturbação 
psicótica, afetiva ou de ansiedade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX - ALGORITMO APLICADO PARA AS BZD HIPNÓTICAS, NO TRATAMENTO DA INSÓNIA PATOLÓGICA, 

SEGUNDO A DGS. ADAPTADO DE [55]. 
* Durante um período até 4 semanas, incluindo a fase de descontinuação.  
** Em combinação com a terapêutica para a patologia de base caso tenha sido feito um diagnóstico de perturbação 
psicótica, afetiva ou de ansiedade 
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ANEXO XXI - CARTAZ DA CAMPANHA DE CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA O USO RACIONAL DE BZD 
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ANEXO XXII - INQUÉRITO UTILIZADO PARA AVALIAR E CARACTERIZAR O CONSUMO DE BZD NA FF (FRENTE 

E VERSO) 
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ANEXO XXIII - PANFLETO INFORMATIVO DA CAMPANHA DE CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA USO RACIONAL DE 

BZD (FRENTE E VERSO)  
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Gráfico 1 - Distribuição por género e faixa etária dos utentes inquiridos 

ANEXO XXIV - ESTUDO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS DO INQUÉRITO ACERCA DO CONSUMO DE 

BZD NA FF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Comparação dos diferentes motivos da toma de BZD 

Gráficos 2 e 3 - Conhecimento acerca do que é uma BZD e dos efeitos secundários associados 
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Gráfico 5 - Comparação entre quem pensou deixar de tomar e vice-versa 

Gráfico 6 - Duração do tratamento dos inquiridos 

Gráfico 7 - Proporção entre as benzodiazepinas consumidas pelos inquiridos 
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ANEXO XXV - 

PUBLICAÇÃO FEITA 

NA REDE SOCIAL 

(FACEBOOK) 

ACERCA DOS 

MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 

 

Gráfico 8 - Forma como os inquiridos tomam as BZD 
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RESUMO 

 

 Sendo que o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto se caracteriza por uma importante especialização teórica dos futuros 

mestres farmacêuticos, a unidade curricular de Estágio não poderia ser mais importante para a 

conclusão da formação deste grau académico. 

 A componente de Estágio em farmácia hospitalar proporciona uma oportunidade única 

aos alunos de conhecerem todo o percurso do medicamento no meio hospitalar, assim como o 

contacto com outros profissionais de saúde, de forma a proporcionar o melhor acompanhamento 

possível aos utentes. 

 Nos meses de Setembro e Outubro de 2018 tive a oportunidade de contactar com esta 

realidade profissional nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Alfena, onde 

acompanhei, por exemplo, a gestão a vários níveis do medicamento, a sua regulamentação e 

pedidos, de acordo com a legislação, e a colaboração com os mais variados serviços do hospital. 

Foi realmente um enorme crescimento profissional e técnico-científico, mas sobretudo um 

crescimento a nível pessoal. 

 Assim, é com orgulho que apresento através deste relatório, de forma objetiva, o papel 

do farmacêutico nesta importante vertente das suas áreas profissionais, descrevendo o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos e referindo os procedimentos em que se destaca 

tanto nos Serviços Farmacêuticos, como nos restantes departamentos do hospital. 
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1. GRUPO TROFA SAÚDE 

 O Grupo Trofa Saúde (GTS) é um grupo privado que nasceu da Casa de Saúde da Trofa, 

criada há aproximadamente 15 anos. O grupo iniciou-se com a abertura do Hospital da Trofa em 

1999 e conta com uma vasta rede de unidades hospitalares, maioritariamente na zona norte do 

país. As unidades hospitalares do GTS disponibilizam uma variada gama de serviços aos 

utentes, como os Serviços de Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas, Blocos Operatórios, 

Unidades de Neonatologia 24 horas, Maternidades com várias salas de parto, Medicina Física e 

Reabilitação, Consultas Externas com mais de 45 especialidades clínicas e diversos Meios 

Complementares de Diagnóstico.1 

 O GTS é, neste momento, constituído por dez hospitais e continua a investir no 

crescimento da sua rede hospitalar, tendo já projetos para construção no Grande Porto e em 

Guimarães. As unidades hospitalares existentes até hoje encontram-se listadas em seguida por 

ordem cronológica de abertura: 

• Hospital Privado da Trofa (1999) 

• Hospital Privado da Boa Nova (2009) 

• Hospital de Dia de Famalicão (2009) 

• Hospital Privado de Braga (2010) 

• Hospital de Dia da Maia (2011) 

• Hospital Privado de Alfena (2012) 

• Hospital Privado de Gaia (2015) 

• Hospital Privado de Braga Centro (2015) 

• Hospital de Dia de S. João da Madeira (2017) 

• Hospital Privado de Vila Real (2018)  

 No GTS, os Serviços Farmacêuticos (SF) de cada unidade hospitalar têm um Diretor 

Técnico, sendo a direção técnica de todos estes SF da responsabilidade da Dra. Patrícia Moura. 

 

1.1. HOSPITAL PRIVADO DE ALFENA 

 O Hospital Privado de Alfena (HPAV) localiza-se na Rua Manuel Bento Júnior, nº 201 em 

Alfena (Figura 1), sendo uma unidade de saúde privada de referência na cidade de Valongo. É 

caracterizado por um espaço amplo e luminoso, devidamente equipado com tecnologia de ponta 

e com todos os serviços referidos anteriormente. Esta unidade é constituída por uma vasta 

equipa, liderada pelo Diretor Clínico , Dr. José Carlos Vilarinho e administrada pela Dra. Catarina 

Andrade2 que asseguram a qualidade na prestação de cuidados de saúde, na prevenção, 

tratamento da doença, reabilitação e assistência em ambiente institucional, ambulatório, urgência 

e domicílio.1 

 Neste hospital encontram-se os SF do HPAV, ao cargo da farmacêutica Dra. Ana Araújo, 

bem como a Farmácia Central (FC), que integra dois assistentes técnicos e operacionais (Sr. 

José e a Sra. Iolanda) e a farmacêutica coordenadora do grupo (Dra. Patrícia Moura).  
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2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) integram uma variedade de atividades 

farmacêuticas e são representados por departamentos com autonomia técnica e científica, 

sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais 

respondem pelos resultados do seu exercício. Os SF do GTS incluem os existentes no Hospital 

Privado da Trofa, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado de Braga e Hospital Privado 

de Alfena.1   

 No HPAV todas as funções e procedimentos realizados são regidos de acordo com as 

exigências legais de armazenamento, distribuição, produção, verificação e controlo da 

conservação e consumo. É deste modo que é garantida a qualidade e segurança dos 

medicamentos e a própria terapêutica aos utentes. 

 Nos SF do HPAV, bem como nos restantes do GTS, existe um plano operacional (Tabela 

1) que permite uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis. Cumprindo este plano 

foi possível um maior contacto com todas as áreas do Hospital e uma maior organização das 

tarefas realizadas durante o estágio. 

 

Tabela 1 - Plano operacional dos SF do Hospital Privado de Alfena 

Diariamente 

Manhã Tarde 

 Verificar levantamento de medicação na 

farmácia e débito da mesma; 

 Validar as prescrições médicas. 

 Validar as prescrições médicas; 

 Fazer revertências da medicação do dia 

anterior e efetuar débito da dose unitária. 

Figura 1 - Edifício do Hospital Privado de Alfena 
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Segunda-feira 

Manhã Tarde 

 Realizar a encomenda semanal à 

Farmácia Central (soros e medicação); 

 Gerar e satisfazer pedido dos 

medicamentos, soros e embalagens para 

a Urgência; 

 Satisfazer pedido de Gastroenterologia. 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento Piso 5; 

 Satisfazer pedido de Consulta Externa 3; 

 Dose unitária. 

Terça-feira 

Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer pedido dos 

medicamentos, soros e embalagens para 

o Bloco; 

 Preparação de manipulados. 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento Piso 5; 

 Satisfazer pedido de dentária; 

 Dose unitária. 

Quarta-feira 

Manhã Tarde 

 Repor estupefacientes/psicotrópicos no 

bloco; 

 Efetuar consumo aos serviços 

(Fisioterapia, Imagiologia, Dentária, 

Esterilização); 

 Satisfazer pedidos de Imagiologia e 

Fisioterapia). 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento Piso 5; 

 Preparar kits de oftalmologia; 

 Dose unitária. 

Quinta-feira 

Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer pedido dos 

medicamentos, soros e embalagens para 

o Bloco; 

 Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos do Internamento Piso 5; 

 Satisfazer pedido de Esterilização; 

 Dose unitária. 

Sexta-feira 

Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer o pedido dos 

medicamentos, soros e embalagens para 

a Urgência. 

 Gerar e satisfazer o pedido de 

medicamentos do Internamento Piso 5; 

 Dose unitária para sexta-feira, sábado e 

domingo. 
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2.1. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

 Numa área com uma equipa tão vasta como se encontra nos serviços hospitalares, o 

farmacêutico desempenha um pouco de todas as competências adquiridas ao longo da sua 

formação académica. Estando integrado numa equipa multidisciplinar de profissionais de saúde 

e, sendo o farmacêutico o especialista do medicamento, assume, assim, um papel de elevada 

responsabilidade. 

 Além de assumir sempre a direção dos SF do hospital, o Farmacêutico Hospitalar (FH) 

desempenha muitas outras funções, estando envolvido na aquisição e gestão dos 

medicamentos, na sua preparação e distribuição pelas enfermarias e blocos, bem como garantir 

a qualidade dos produtos farmacêuticos nestes locais.  

 O FH efetua a manipulação de citostáticos e prepara, desde manipulados estéreis e não-

estéreis, para os diversos serviços do hospital, até produtos de nutrição parentérica. 

 O regime de ambulatório pode ainda ser outra vertente de intervenção farmacêutica, na 

medida em que são dispensados medicamentos de elevado custo e representam na maioria dos 

casos, medicação para doenças crónicas. É indispensável a existência de um aconselhamento 

adequado quanto ao uso do medicamento, uma vez que, nesta etapa, o farmacêutico estabelece 

o último contato com o doente. 

 Passa também pela responsabilidade do farmacêutico, transmitir informação correta de 

natureza científica e clínica, tanto aos utentes, como aos outros profissionais de saúde, por 

exemplo, no que diz respeito à monitorização de ensaios clínicos ou na avaliação de inovações 

terapêuticas.  

 Contudo, o destaque da atividade do FH vai, sobretudo, para o doente, onde o FH 

intervém validando prescrições médicas, fazendo a retificação das doses e confirmando as 

indicações terapêuticas. Assim, reforça-se mais uma vez o facto de ser fundamental o diálogo 

com médicos e enfermeiros, de forma a que os tratamentos sejam mais eficazes e garantindo 

qualidade e a segurança dos utentes.  

 O FH deve, portanto, “Contribuir, (...), para que o uso dos medicamentos e produtos de 

saúde permita obter os melhores resultados em saúde com qualidade, segurança, eficácia, e uso 

eficiente dos recursos disponíveis”.3 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 A farmácia do HPAV, juntamente com a FC do GTS e o armazém de aprovisionamento, 

localizam-se no piso -1 do HPAV. Os SFH funcionam de segunda a sexta-feira das 9:00h às 

18:00h, encerrando para almoço entre as 13:00h e as 14:00h. A farmácia encontra-se também 

encerrada ao sábado (dia de descanso complementar) e ao domingo (dia de descanso semanal), 

mas para casos de emergência ou outras necessidades fora do horário normal de funcionamento, 

os profissionais de saúde têm disponíveis os contactos das farmacêuticas da FC e dos SF. Além 

disto, no caso de não ser necessário o auxílio por parte das diretoras técnicas, os profissionais 

de saúde do HPAV têm acesso aos SFH, mediante o preenchimento da sua identificação, data 
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e hora do levantamento, quantidade e identificação produto farmacêutico adquirido, bem como a 

identificação do doente ao qual o produto é destinado, segundo a folha de registo afixada no 

local (Anexo I). Desta forma, o farmacêutico toma conhecimento do levantamento da medicação. 

 

2.3. FARMÁCIA CENTRAL 

 A FC ou G.H.T. – Serviços, é o armazém de distribuição central do GTS que garante o 

aprovisionamento da farmácia do HPAV, tal como de todas as farmácias do GTS. Neste local 

são feitas as encomendas aos laboratórios fornecedor e é de onde partem os medicamentos 

pedidos pelos diferentes SF do grupo, depois de devidamente separados. Além disto, é na FC 

que se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (Anexo II) utilizada para a preparação dos 

manipulados estéreis, incluindo os quimioterápicos, igualmente para todos os SF. 

 

2.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

 A elevada quantidade e complexidade de informação gerada diariamente nos SF leva à 

necessidade de utilização de uma plataforma única que reúna todos os processos associados 

aos produtos farmacêuticos no contexto hospitalar. Assim, no GTS, todos os SF utilizam o 

software CPC/HS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions) da Glintt®. 

Este Sistema Informático (SI) proporciona ferramentas que permitem efetuar funções como a 

gestão de stock, os pedidos semanais, realização e satisfação de pedidos dos serviços, consulta 

de prescrições médicas, criação dos mapas de dose unitária, permitindo ainda o 

desenvolvimento de muitas outras.  

 Na FC é utilizado o Intranet, onde a Dra. Patrícia Moura realiza as compras necessárias 

para a satisfação dos pedidos das diversas unidades hospitalares. O PHC® é o software utilizado 

também na FC, onde se realiza a receção de encomendas e se emitem as guias de transporte. 

 Com estas ferramentas informáticas torna-se possível um melhor desempenho dos SF 

que se traduz numa maior facilidade de comunicação, tanto a nível interno do GTS, como com 

os restantes profissionais hospitalares. 

 

3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO E DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

3.1. SELEÇÃO 

 A seleção de medicamentos é dos primeiros processos que visa assegurar o acesso aos 

fármacos necessários no ambiente hospitalar, tendo em conta critérios de eficácia, segurança, 

qualidade e as suas relações com o custo20, promovendo sempre o uso racional desses 

medicamentos. Este processo é da responsabilidade da Coordenadora dos SF e do Diretor 

Clínico do HPAV, tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), 

bem como as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital.  

 Assim, realiza-se um concurso anual, no qual todos os laboratórios fornecedores de 

medicamentos podem concorrer, enviando um e-mail com informações acerca das condições 
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que oferecem. É depois realizada uma avaliação por parte da coordenadora do grupo que agrupa 

os laboratórios por ordem de preferência, sendo assim escolhido o principal fornecedor de cada 

medicamento que vigora durante um determinado ano de contrato. 

 

3.2. AQUISIÇÃO 

3.2.1. PEDIDO DE ENCOMENDA SEMANAL 

 O processo de aquisição dos produtos farmacêuticos pelo GTS depende essencialmente 

de uma gestão do stock dos SF de cada unidade hospitalar, de forma a serem evitadas situações 

como a existência de produtos farmacêuticos sem rotação ou com rutura de stock que originam 

falhas e atrasos na distribuição do medicamento.   

 Através desse stock ideal, previamente estabelecido pela administração, cada Diretor 

Técnico gera informaticamente um pedido semanal automático onde consta o produto, o seu 

preço unitário e stock ideal. Esta proposta de encomenda é realizada todas as sextas-feiras para 

poder ser analisada e alterada, se necessário, tendo em conta as necessidades do hospital nessa 

semana. Posteriormente, o pedido semanal de cada uma das farmácias satélite é rececionado e 

analisado pela farmacêutica coordenadora, na FC, que faz um único pedido via Intranet, até às 

15 horas do mesmo dia. Este pedido é enviado para o departamento de compras que, por sua 

vez, efetua a encomenda ao fornecedor correspondente.21 Os medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos e os soros, constituem exceções a este procedimento, sendo que estes últimos 

são encomendados quinzenalmente. 

 

3.2.2. PEDIDO DE ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

 Existem alguns medicamentos cuja aquisição é feita de forma ligeiramente diferente, 

como por exemplo, os estupefacientes e psicotrópicos, que são encomendados mensalmente. 

Uma vez reunidos os pedidos de todas as unidades hospitalares, é feito um pedido único na FC 

para o laboratório, via e-mail, paralelamente acompanhado de carta registada, contendo uma 

requisição designada por Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Anexo III) devidamente 

preenchido, assinado e carimbado pelo Diretor Técnico. Aquando da receção da encomenda, é 

devolvido o documento original assinado pelo fornecedor, que fica com o duplicado. O 

documento original deve permanecer arquivado nos SF, na pasta de Pedidos de 

Estupefacientes, durante pelo menos 5 anos. Deste modo, o HPAV guia-se pelas normas que 

visam o controlo rigoroso do circuito dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, desde 

a encomenda, transporte, dispensa e administração. 

 

3.3. RECEÇÃO 

 Após a realização do pedido, chegam à Farmácia Central os produtos pedidos por cada 

uma das unidades do GTS, no período de 24 a 48 horas. A encomenda é rececionada por 

assistentes técnicos da FC que dão entrada da mesma no SI através das faturas/guias de 
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transporte e verificam o número de volumes entregues, as suas condições de integridade e 

refrigeração e prazos de validade. É também na FC que os diferentes pedidos são separados 

para os locais correspondentes aos diferentes SF do GTS para, posteriormente, serem enviados. 

Após a receção da encomenda todos os SF ficam responsáveis por proceder à confirmação dos 

produtos rececionados e, nesse momento, registar o lote e o prazo de validade dos produtos, 

para serem armazenados de seguida. 

 

3.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

 A farmácia do HPAV encontra-se dividida segundo áreas de arrumação bem definidas 

(Anexo IV) e suficientemente amplas, de modo a permitir a instalação de suportes que 

acondicionem todos os medicamentos no armazém principal, para que nenhum produto contacte 

diretamente com o chão. Para além disso, também garante as condições apropriadas de 

luminosidade, humidade (inferior a 60%) e temperatura (inferior a 25ºC) para o armazenamento 

ideal de medicamentos. Aquando da chegada da encomenda semanal, é dada prioridade no 

armazenamento dos produtos que carecem de condições especiais de armazenamento (Tabela 

2), como é o caso dos produtos farmacêuticos refrigerados, armazenando-se imediatamente no 

frigorifico com temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC (Anexo V). O armazenamento dos restantes 

produtos é realizado de acordo com a sua forma farmacêutica, ordem alfabética e prazo de 

validade (Anexos VI-XI), sendo que no GTS os SF seguem o princípio FEFO, “First expired, first 

out”, ou seja, os lotes com prazo de validade mais longo são colocados atrás para que os 

medicamentos com menor prazo de validade sejam dispensados em primeiro lugar.22 O stock 

remanescente é armazenado no armazém secundário, onde se encontram também os produtos 

inflamáveis e embalagens vazias (Anexo XII). 

 

Tabela 2 - Produtos com condições especiais de armazenamento 

Produtos farmacêuticos Condição especial de armazenamento 

Estupefacientes e psicotrópicos 
No interior de um cofre com fechadura e 

código de segurança 

Fotossensíveis 
Proteção da luz direta, com embalagem 

apropriada 

Termolábeis 

Frigorífico com sistema de controlo, registo 

de temperatura e alarme automático (Entre 2 

e 8ºC) 
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4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

 Este tipo de distribuição tem como objetivo a reposição do stock dos diferentes serviços 

da unidade hospitalar.  

 Para uma maior facilidade de manutenção dos serviços, os SF do HPAV estipularam 

dias para a reposição de determinadas unidades, sendo os pedidos gerados pelo SI dos SF 

(Anexo XIII). Assim, o pedido do Bloco Operatório é gerado e efetuado às terças e quintas-feiras, 

o pedido da Urgência às segundas e sextas e, o pedido do Internamento realizado diariamente. 

Os pedidos dos restantes serviços, como o de Fisioterapia, Gastroenterologia, Imagiologia, 

Esterilização, Dentária e Consultas Externas são igualmente satisfeitos e colocados numa zona 

de satisfação de pedidos (Anexo XIV) que são posteriormente encaminhados para os respetivos 

locais por um auxiliar circulante. 

 No caso de ocorrer uma falha de stock por motivos excecionais, é ainda possível o 

acesso de enfermeiros à farmácia além do seu horário de funcionamento, pelo que os serviços 

de manutenção possuem uma chave extra da farmácia, que é disponibilizada ao enfermeiro do 

respetivo serviço. Aquando desta requisição é necessário o preenchimento de um documento 

(Anexo I), como referido anteriormente. 

 

4.1.1. REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS 

 O stock ideal é um stock fixo e decidido previamente mediante as necessidades 

semanais de determinado serviço, pelo que é inicialmente estipulado pelo farmacêutico em 

conjunto com o enfermeiro ou médico responsável pela unidade.4 

 A reposição deste stock ideal é feita pelos SF, tendo em conta a urgência do pedido e a 

disponibilidade do farmacêutico.8  

 

4.2. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DOSE INDIVIDUAL UNITÁRIA 

 A distribuição diária individual em dose unitária (DDIDU) consiste na preparação e 

dispensa das doses de medicamentos necessárias para os doentes internados num período de 

24 horas. Nos SF do HPAV a DDIDU é particularmente importante para o serviço de 

Internamento; no entanto, é igualmente preparada para os doentes da recente Unidade de 

Cuidados Intensivos (UCI). 

 Diariamente chega, através do SI, a prescrição médica para cada doente hospitalizado, 

sendo que todas estas prescrições têm de ser previamente validadas pelo farmacêutico, antes 

de se iniciar a preparação da DDIDU. Concluída esta fase, gera-se o mapa de DDIDU (Anexo 

XV), imprimindo-se juntamente com etiquetas destinadas à identificação das gavetas, que se 

inserem nos módulos; e que contém os dados de identificação fidedigna do doente: primeiro e 

último nome do doente, data de nascimento e número único de processo clínico na instituição 

(que corresponde ao número GTS do doente nos Hospitais Trofa Saúde), conforme as 
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recomendações da Direção Geral de Saúde.9 Após a separação da medicação de cada doente 

de acordo com o mapa de dose unitária, a partir das 15 horas de cada dia os módulos com a 

dose unitária (Anexo XVI) são entregues nos serviços e o farmacêutico, em conjunto com o 

enfermeiro de serviço, faz a conferência dos módulos de dose unitária, com base no perfil 

farmacoterapêutico. Encontrando-se tudo conforme entre as prescrições e a distribuição, o 

enfermeiro assina a respetiva guia, assumindo a responsabilidade. No dia seguinte os módulos 

são recolhidos para nova preparação de DDIDU. 

 Ás sextas-feiras prepara-se a unidose em triplicado (Figura 2) de modo a garantir a 

medicação dos doentes em cada dia do fim-de-semana, dias esses em que os SF estão 

encerrados. Qualquer medicação que seja necessária em SOS pode ser encontrada no stock do 

respetivo serviço ou, excecionalmente, nos SFH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. VALIDAÇÃO DE PRESCRIÇÕES 

 A validação das prescrições médicas é uma das funções de maior relevância e 

responsabilidade de um FH. Após a receção das prescrições, via SI, estas são avaliadas pelo 

farmacêutico em relação à indicação do fármaco (conforme a sua Designação Comum 

Internacional (DCI)), à dose e posologia, via de administração, duplicação terapêutica e 

interações medicamentosas.4 Recentemente, o GTS criou um sistema de alertas informáticos 

aquando da prescrição de medicamentos com interações medicamentosas graves, pelo que 

tanto o médico como o farmacêutico, nesta etapa, são advertidos para situações deste tipo que 

possam ocorrer, melhorando a segurança da terapêutica e aperfeiçoando a relação 

risco/benefício. 

Figura 2 - Módulos com as preparações de DDIDU para o fim-de-semana 
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 Verificada a conformidade das prescrições o farmacêutico procede à sua validação. 

Contudo, no caso de qualquer não conformidade presente nos planos terapêuticos, os SF entram 

em contacto com o médico prescritor, de forma a entender e retificar a situação.  

 No que diz respeito aos medicamentos quimioterápicos e, uma vez que são preparados 

na FC, a interpretação e validação é feita pelo farmacêutico responsável pela sua preparação.4 

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO 

 O sistema de distribuição de medicação em ambulatório resultou, em grande parte, da 

evolução tecnológica ao nível do medicamento, passando a dar inúmeras vantagens aos 

doentes. Com este tipo de distribuição pelos SFH, consegue-se reduzir os custos relacionados 

com o internamento hospitalar, bem como reduzir os riscos inerentes ao mesmo, como por 

exemplo, a nível de infeções nosocomiais. Além disso, o serviço de ambulatório disponibiliza a 

possibilidade de o doente continuar o seu tratamento em ambiente familiar. Assim, o regime de 

ambulatório surge da necessidade de um maior controlo e vigilância em várias terapêuticas, 

nomeadamente no controlo de efeitos secundários graves, mas também da necessidade de 

assegurar a adesão dos doentes à terapêutica. Além disso, a comparticipação total de alguns 

medicamentos só é aplicável caso estes sejam dispensados pelos SFH. As condições 

apropriadas para o bom funcionamento de um serviço de ambulatório hospitalar estão descritas 

no Manual da Farmácia Hospitalar e, de entre as principais, incluem a dispensação e 

aconselhamento efetuados por FH, instalações reservadas para que se mantenha a 

confidencialidade e uma sala de trabalho com as condições adequadas para conservação e 

dispensa de medicamentos. Estas instalações devem encontrar-se em local acessível aos 

doentes e próximas das consultas que frequentam, se possível.8  

 Inicialmente, os processos de distribuição em ambulatório variavam de hospital para 

hospital, sendo que os esclarecimentos prestados ao doente, o registo da sua informação e o 

próprio ato de dispensa não eram consensuais em todo o país. Assim, foi necessário harmonizar 

estes procedimentos, pelo que surgiram o Despacho n.º 13382/2012 de 12 de outubro de 2012 

e a Circular Normativa n.º 01/CD/2012 de 30 de novembro de 2012, que uniformizam os 

procedimentos e mecanismos de monitorização dos medicamentos dispensados em ambulatório 

hospitalar, bem como descreve os procedimentos da sua cedência.5,6 Possivelmente, através 

destes processos de uniformização o preço médio dos medicamentos prescritos em ambulatório 

tem vindo a diminuir, segundo os últimos dados do Serviço Nacional de Saúde.7  

 Estas diretrizes são integralmente adotadas pelos SF do HPAV. Durante o meu estágio, 

o HPAV albergava 5 doentes em ambulatório, a quem se disponibilizou, por exemplo, 

enzalutamida 40 mg e hidroxicarbamida 500 mg, em serviço de oncologia. Depois da consulta 

médica, os fármacos são disponibilizados ao doente sempre com base na prescrição que chega 

aos SF através do SI e após serem validados pelo farmacêutico. Posteriormente, o utente assina 

o documento comprovativo de levantamento da medicação (Anexo XVII), assim como um outro 

destinado à faturação do fármaco. Nesta etapa é também disponibilizada informação inerente ao 
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fármaco, bem como as interações e cuidados a ter durante a toma, sendo esclarecidas questões 

que o doente possa ter.  

 

4.4. MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO RESTRITA 

 Existem determinados medicamentos que, devido à sua natureza, estão sujeitos a uma 

monitorização mais exigente e a legislação específica, sendo adaptados circuitos muito restritos 

de distribuição. Neste grupo, estão incluídos os hemoderivados, devido à necessidade de 

rastreabilidade da origem do produto, e os estupefacientes e psicotrópicos, pelas ações 

farmacológicas que produzem. 

 

4.4.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

 Uma vez que esta classe de fármacos pode ser alvo de uso ilícito e abusivo, estabeleceu-

se um controlo muito rigoroso na sua distribuição por parte das autoridades reguladoras e 

competentes; controlo esse que o GTS adaptou para as diferentes unidades. As substâncias 

atualmente consideradas neste grupo específico encontram-se listadas no Decreto-Lei n.º 15/93 

de 11 de janeiro, sendo as benzodiazepinas o grupo mais recentemente inserido neste 

documento.10  

 Tal como acontece para os outros fármacos, cada serviço hospitalar tem um stock ideal 

pré-definido de medicamentos psicotrópicos, estabelecido entre o responsável do serviço e o 

farmacêutico, que se encontra num cofre acessível apenas aos profissionais de saúde. Sempre 

que um estupefaciente desse stock é administrado a um doente, segundo prescrição médica, é 

preenchida uma requisição designada por Anexo X - modelo nº1509 (Anexo XVIII). Cada um 

destes documentos refere-se a uma única substância e à quantidade total utilizada que, 

posteriormente, vai ditar a reposição pelos SF, após transferência informática e lançamento da 

respetiva guia. Neste documento consta a identificação do serviço, o medicamento pela DCI, a 

forma farmacêutica e a dosagem, o nome do doente, a cama/processo e a quantidade 

administrada. Assim que estas informações estejam completas, o médico responsável deve 

confirmar as administrações de cada folha, assinando-a no local indicado, assim como o 

farmacêutico, que entrega a medicação, e o enfermeiro que a recebe, aquando da reposição da 

medicação no cofre do serviço. A folha correspondente ao original do Anexo X destina-se aos 

SF, para ser arquivado juntamente com a guia, enquanto que o duplicado fica com o enfermeiro 

responsável.11  

 Paralelamente, os farmacêuticos do GTS têm um ficheiro Excel (Anexo XIX) onde 

identificam cada requisição pelo seu número, o medicamento em questão, a quantidade de saída, 

o serviço requisitante, rubrica e atualizam o stock remanescente do mesmo no interior do cofre 

presente nos SF, onde se armazenam todos os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

(Anexo XXI).11  
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4.4.2. MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA (HEMODERIVADOS) 

 Tal como o nome indica, hemoderivados são medicamentos de origem humana, mais 

concretamente derivados do plasma sanguíneo. Dada a grande evolução tecnológica e científica, 

este tipo de produtos biológicos tem sido cada vez mais utilizado na terapêutica dos doentes e, 

como tal, é necessária uma maior monitorização da sua segurança.12 Assim, a legislação vigente 

a que estão sujeitos os medicamentos derivados do sangue terá em vista o Despacho n.º 

28356/2008, de 13 de outubro, que revoga o Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95, de 25 de 

janeiro e o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, e que estabelece um 

procedimento de registo de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e 

administração aos doentes dos medicamentos hemoderivados.13 

 A requisição, distribuição e administração destes produtos, sujeitos a um controlo 

especial, é feita no Modelo nº 1804, intitulado “Medicamentos Hemoderivados – 

Requisição/Distribuição/Administração” (Anexo XXI). Cada exemplar destas requisições refere-

se a apenas um produto e um só doente, sendo constituído por 2 vias, em que a Via Farmácia 

(original) é arquivada nos SF, em dossier devidamente identificado e por ordem de requisição, e 

a Via Serviço (duplicado) é cedida ao serviço clínico requisitante, sendo anexado ao processo 

clínico do doente, por um enfermeiro.14 

 Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humano e as vacinas, pela sua 

variabilidade, enquanto produtos de origem biológica, deverão dispor, para cada lote, de um 

Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), de acordo com as guidelines 

europeias, de forma a ser reconhecido em qualquer país da Europa. No caso de medicamentos 

hemoderivados que possuam um COELL emitido por outro país, a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) emite também um Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL).15 Deste modo, no Quadro C do Modelo nº 1804, 

destinado aos SF, registam-se o lote, laboratório de origem e número do CAUL, garantindo-se a 

rastreabilidade do medicamento. São exemplos de medicamentos derivados do plasma, 

constantes do stock do HPAV, a imunoglobulina humana anti-RH, albumina humana a 20% de 

50 mL e fibrina humana de 2 e 4 mL. 

 

4.5. CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ESPECIAL 

 Nos medicamentos com circuito de distribuição especial encontram-se produtos 

farmacêuticos cuja distribuição pelo hospital é sempre acompanhada pelo preenchimento de 

dados e/ou documentação específica, de modo a que se possa controlar o percurso e a utilização 

de determinado produto pelos diferentes serviços hospitalares. Nestes circuitos especiais 

encontramos fármacos com propriedades físicas não habituais, como é o caso dos gases 

medicinais, medicamentos de elevado risco, como os citotóxicos e, num caso muito particular do 

GTS, o Sugamadex. 
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4.5.1. GASES MEDICINAIS 

 Gases medicinais refere-se a medicamentos que, segundo o Manual de Gases 

Medicinais da Ordem dos Farmacêuticos, são “(...) gases ou misturas de gases, liquefeitos ou 

não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e desenvolvendo uma 

atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 

tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes.” Gases 

medicinais podem também tratar-se de dispositivos médicos, caso seja um “(...) material ou 

artigo, destinado a ser usado no corpo humano, cujo principal efeito pretendido não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (...)”.16 Assim sendo, os 

gases medicinais medicamento estão incluídos nas Farmacopeias e são sujeitos a um processo 

regulamentar de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), antes de serem 

comercializados.17  

 O seu manuseamento e manutenção são assegurados pelo Serviço de Manutenção do 

HPAV, que informa o FH sempre que são trocadas garrafas. No entanto, todos os registos 

relativos aos lotes e prazos de validade e garrafas novas, incluindo as garrafas em utilização e 

as que se encontram de reserva, são assegurados pelos SF (Anexo XXII e XXIII). Em todas as 

unidades hospitalares do GTS, os gases medicinais encontram-se acondicionados num espaço 

exterior ao hospital. Nesse local os diferentes gases estão divididos por rampas: rampa direita, 

rampa esquerda e rampa de emergência (Figura 3), pelo que, através deste sistema, quando 

uma garrafa acaba, entra imediatamente outra em utilização, garantindo que exista sempre uma 

garrafa com gás disponível. Recorrendo ao debitómetro (Figura 4) é possível perceber qual a 

garrafa que está em utilização no momento, uma vez que será a que apresentar menor pressão 

de saída. Os gases disponíveis no HPAV são o Oxigénio (B5 e B50, Protóxido de Azoto, KEOL 

e o Dióxido de Carbono para Laparascopia L50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Local de armazenamento dos gases medicinais 

|13 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Hospital Privado de Alfena 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. SUGAMADEX 

 O Sugamadex trata-se de um medicamento capaz de reverter o bloqueio neuromuscular 

induzido pelo vecurónio ou rocurónio,18 numa anestesia, da forma mais eficaz e rápida conhecida 

até aos dias de hoje. Dado que a sua utilização tem, então, crescido exponencialmente nas 

unidades de recobro do GTS, e uma vez que é um medicamento de custo muito elevado, foi 

decidido que seria imposto um maior controlo na sua distribuição. Assim sendo, sempre que o 

médico responsável deseje utilizar este fármaco, deverá preencher uma Justificação de 

Utilização do Sugamadex - Bridion® - 2mL (Anexo XXIV), onde indica, para além dos dados do 

doente, o motivo pelo qual necessita deste fármaco em especial. Posteriormente, o documento 

deve ser entregue aos SF de forma a ser validado pelo FH evitando-se, assim, a utilização 

indiscriminada de Sugamadex. 

 

4.5.3. MEDICAMENTOS EXTRA-FORMULÁRIO 

 Todos os medicamentos habitualmente disponíveis no hospital encontram-se no 

Formulário de Medicamentos do HPAV e, por isso, aquando de uma prescrição, o médico deve 

sempre consultar este documento. No entanto, os fármacos mais apropriados para o doente ou 

patologia em questão poderão não estar abrangidos neste formulário, razão pela qual 

esporadicamente é necessário solicitar e justificar a utilização de um medicamento extra-

formulário. Deverá, então, ser preenchida e entregue uma requisição ao farmacêutico 

responsável, de forma a que o pedido seja avaliado e, finalmente, decidida a autorização ou não 

autorização da utilização desse fármaco. 

 

4.5.4. MEDICAMENTOS COM AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL 

 Em situações em que o doente necessita de um medicamento que ainda não se encontra 

disponível em Portugal e, por isso, não possui AIM, nem existe nenhum com indicações 

terapêuticas semelhantes, o medicamento pode ainda ser importado de outro país. Assim, 

mediante justificação clínica, deve ser submetida uma Autorização de Utilização Especial (AUE) 

(Anexo XXV) ao INFARMED fazendo-se um pedido em quantidade suficiente para a duração de 

um ano.19 Finalmente, obtém-se uma resposta por parte do INFARMED acerca da aprovação ou 

Figura 4 - Debitómetro que permite o controlo das diferentes rampas 
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não da AUE e a documentação referente deve ser arquivada por um período não inferior a cinco 

anos, para que possa ser facultada ao INFARMED sempre que solicitado.8 No GTS, fazem parte 

destes medicamentos, por exemplo, o azul patente, o metoprolol, a adenosina a 100mg/10mg e 

a isoprenalina. 

 

4.5.5. FÁRMACOS CITOTÓXICOS 

 Os fármacos citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas quando a 

cirurgia ou a radioterapia não são possíveis ou se mostraram ineficazes, ou ainda, como 

adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia no tratamento inicial.  

 Estes fármacos são preparados a nível da FC, onde se encontra a unidade de 

preparações estéreis e é apenas iniciada aquando da receção da prescrição médica em SI e da 

confirmação da realização do tratamento, no próprio dia, por parte do médico. Deste modo, 

evitam-se erros de incompatibilidades, concentração final da preparação, posologia e de 

volume23 pois, apesar de a dose a utilizar ser calculada pelo SI, os cálculos são também 

confirmados manualmente por dois FH.  

 Na validação da prescrição por parte do farmacêutico devem ser verificados os 

parâmetros abaixo indicados, bem como deve estar presente, no protocolo dos citotóxicos 

(Anexo III), igualmente esta informação: 

 •  Identificação do doente, nome e número de processo (GTS); 

 •  Diagnóstico; 

 •  Idade, peso, altura e superfície corporal; 

 •  Identificação de médico prescritor e data; 

 •  Classificação do protocolo; 

 •  Fármacos e doses; 

 •  Frequência, via de administração e tempo de administração; 

 •  Periodicidade entre ciclos; 

 •  Medicação adjuvante (pré-medicação e pós-medicação) 

 Por fim, o farmacêutico procede à emissão dos rótulos no qual consta o lote, validade, 

tempo de perfusão e via de administração, soluções de diluição dos respetivos fármacos e 

concentrações, bem como uma etiqueta com indicação “citotóxico”.23  

 

4.7. CARROS DE EMERGÊNCIA 

 Os carros de emergência são constituídos por medicação e material necessário em caso 

de emergência médica, existindo em todas as salas dos serviços de Urgência, Internamento e 

Bloco. A medicação aí presente é da responsabilidade dos SFH, sendo o farmacêutico o 

responsável pela verificação periódica dos prazos de validade e registo em modelo próprio; 

modelo este que fica arquivado junto do respetivo carro, para que possa ser acedido em qualquer 

altura.  
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 Estes carros encontram-se selados, sendo abertos apenas em casos de necessidade e 

de verificação periódica do seu conteúdo. Sempre que este é aberto, regista-se quem o fez e o 

motivo, sendo novamente fechado, após verificação do seu stock, com um novo selo de código 

próprio que deve ser anotado. 

 

5. FARMACOTECNIA 

 A nível dos SF do GTS, todos os manipulados e reembalagem de doses unitárias são 

feitos no HPAV consoante pedido e posteriormente enviados para os restantes hospitais. 

 

5.1. PRODUÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO-ESTÉREIS 

 A preparação de manipulados não estéreis é executada às terças-feiras no laboratório 

de farmacotecnia dos SF do HPAV (Anexo XXVI) e inclui os pedidos de todas as unidades do 

GTS, bem como do próprio HPAV tratando-se, quase na totalidade, da preparação de soluções. 

Transversalmente a todos os meios hospitalares, este tipo de preparação deve seguir as “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”, em concreto a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho que aprova as mesmas.24  

 Para a preparação é necessário o preenchimento de uma ficha de preparação, que se 

encontra pré-preenchida com as matérias-primas e suas quantidades para 100 mL, assim como 

todo o procedimento de preparação, tendo como base o Formulário Galénico Português. Em 

cada ficha deverá ser preenchida a data de preparação, a sua forma farmacêutica, a quantidade 

a preparar, o número do lote (em formato aaaammdd/x, onde x será o número relativo à 

sequência de preparação desse dia), bem como o lote, origem, quantidade calculada e pesada 

para todas as matérias primas. Deve ainda ser preenchida a capacidade do recipiente, o serviço 

requisitante e o prazo de utilização do produto, tendo em conta o descrito no Manual de 

Medicamentos Manipulados. No rótulo do frasco com o manipulado deve constar a data de 

preparação, o lote, a data de validade e a quantidade presente. 

 Durante o meu estágio, os manipulados mais pedidos pelos serviços foram o de 

Hipoclorito de Sódio 1% para Medicina Dentária e Salicilato de Sódio 2% para Fisioterapia. No 

entanto, todos os medicamentos manipulados preparados no HPAV encontram-se listados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Manipulados não-estéreis preparados no HPAV 

Manipulado Serviço requisitante 

Ácido acético 5% Consulta Ginecologia 

Ácido cítrico 10% Dentária 

Ácido tricloroacético 50% Consulta Ginecologia 

Álcool 20% Oftalmologia (Cirurgia Lasik) 

Álcool 50% Urologia 

Álcool 60% saturado com ácido bórico Otorrinolaringologia 

Cloreto de cálcio 2% Fisioterapia 

Hipoclorito 1% Dentária 

Hipoclorito 3% Dentária 

Iodeto de potássio 1% Fisioterapia 

Salicilato de sódio 2% Fisioterapia 

Tetracaína 2% + Adrenalina Consulta 

 

5.2. REEMBALAMENTO E FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS  

 O reembalamento e rotulagem de medicamentos unidose apenas é feito no caso de 

medicamentos sem identificação do princípio ativo ou lote ou prazo de validade por unidade, que 

não permita deste modo, a simples individualização do blister. Além disso, este processo deve 

ter sempre como prioridade manter a segurança e qualidade do medicamento garantindo, assim: 

• A disposição do medicamento, na dose prescrita de forma individualizada, 

facilitando a distribuição por dose unitária; 

• A identificação do medicamento reembalado; 

• A proteção do medicamento reembalado dos agentes ambientais (no caso do 

fracionamento); 

• A utilização do medicamento reembalado de forma segura, rápida e cómoda. 

 O reembalamento é efetuado no HPAV a partir de uma máquina de embalamento 

automático Stracar (Anexo XXVII), que embala os medicamentos por selagem térmica de uma 

fita de celofane. De seguida, o medicamento é identificado com uma etiqueta (Figura 5), onde 

consta a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e data de validade de origem. 

 No caso de prescrição pelo médico de uma dosagem que não esteja disponível como 

medicamento inteiro no mercado e, havendo a possibilidade de fracionar um de dosagem 

superior, recorre-se ao fracionamento dos medicamentos.  

 O produto fracionado tem de ser dotado das mesmas características do medicamento 

que lhe deu origem, pelo que não pode ocorrer destruição da forma farmacêutica, perdas 

associadas, assim como qualquer alteração das propriedades físicas e/ou químicas. Finalmente, 
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são obrigatoriamente reembalados e devidamente etiquetados, sendo que a sua validade passa 

a ser de apenas 6 meses a partir desse momento. Aquando deste processo, deve ser ainda 

preenchido o registo adequado com a data, a DCI do medicamento, o lote, o prazo de validade, 

a quantidade, o operador que executa a técnica e o hospital a que se destina o medicamento 

fracionado (Anexo XXVIII).25  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. PRODUÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS ESTÉREIS (QUIMIOTERÁPICOS) 

 A produção de formulações estéreis no HPAV segue os requisitos descritos na Portaria 

nº 42/92 de 23 de Janeiro, visando minimizar os riscos de contaminação microbiológica, por 

partículas e pirogénios, garantindo a qualidade do produto final.25   

 Deste modo, o fabrico de preparações estéreis é realizado asseticamente, sob 

supervisão farmacêutica, no interior de uma câmara de fluxo laminar horizontal, garantindo 

primariamente a segurança do produto. As preparações estéreis extemporâneas consistem 

essencialmente no ajuste de doses comerciais, permitindo uma resposta individualizada e a 

rentabilização das matérias-primas. Para cada uma das preparações, estão disponíveis 

protocolos com todas as instruções necessárias à sua realização (Anexo XXIX), bem como um 

quadro onde deve ser registado o nome do operador, fármaco, lote, data de preparação e 

validade. São várias as preparações estéreis realizadas no HPAV, pelo que durante o estágio, 

tive oportunidade de acompanhar a preparação de Mitomicina B a 0,2 mg/mL. Após manipulação, 

os produtos têm um prazo de validade de 24 horas e destinam-se principalmente ao serviço de 

consulta.  

 No caso particular dos medicamentos citotóxicos, a sua preparação é efetuada numa 

sala de preparação estéril, com pressão negativa e janela de transferência de produtos para o 

exterior, pelo que apenas entram operadores devidamente fardados.  Para além disto, a sala 

de preparação contém uma câmara de fluxo laminar vertical de forma a proteger, neste caso, o 

farmacêutico das preparações, devido à elevada toxicidade dos quimioterápicos e ao risco que 

acarretam para a saúde dos operadores. Também por esta razão, todas as etapas críticas do 

processo de preparação são sujeitas a dupla verificação e à realização de tarefas de segurança 

e técnicas asséticas. Ainda assim, em caso de derrame/acidente com produtos citotóxicos, está 

presente na área de realização destes manipulados um “kit de derramamento de citotóxicos”, de 

modo a permitir agir de forma rápida e segura, garantindo-se a exposição do menor número de 

Figura 5 - Exemplo de etiquetagem de medicamentos fracionados e/ou reembalados 
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pessoas possível em caso de acidente. Os produtos finais são identificados com o rótulo 

duplamente validado e acondicionados em sacos com sistema de selagem que evita o 

derramamento.23  

 

8. PROCESSOS DE CONTROLO DE QUALIDADE 

 Um sistema de Garantia da Qualidade tem como suporte a existência de procedimentos 

padronizados, sendo que estes devem encontrar-se documentados. Dado que é de extrema 

importância garantir condições de segurança, tanto ao nível dos medicamentos, como das 

instalações, equipamentos e, principalmente, da equipa de trabalho, a descrição dos 

procedimentos é fundamental como guia para qualquer atividade desenvolvida pelos SF.8 No 

HPAV existem manuais, elaborados de acordo com critérios e padrões definidos, onde constam 

instruções que promovem boas práticas de qualidade. Para assegurar uma monitorização 

imparcial, o hospital é também sujeito regularmente a auditorias internas e externas. Durante o 

mês de Outubro tive oportunidade de assistir a uma auditoria interna, cujo foco principal incidiu 

na monitorização de prazos de validade, regras de acondicionamento, de reembalamento e 

fracionamento dos medicamentos. 

 

8.1. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 A distribuição de medicamentos com prazo de validade expirado constitui uma falha 

inaceitável no controlo de qualidade e segurança desempenhado pelos SF de um hospital, que 

pode comprometer gravemente a saúde dos doentes. Assim, todos os produtos farmacêuticos 

são regularmente controlados nos SF e nos vários serviços do hospital. 

  Sempre que um produto tenha um prazo de validade a expirar dentro de seis meses, 

este é assinalado de forma a promover a sua utilização prioritária em relação a outros com prazo 

mais alargado. Desta forma, também ficam destacados para que sejam retirados aquando da 

verificação periódica de prazos de validade ou até para conduzir a uma dupla verificação 

imediatamente antes da administração por outros profissionais de saúde. 

  

8.2. CONTROLO DA TEMPERATURA E HUMIDADE DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 O farmacêutico tem a responsabilidade de verificar e controlar os parâmetros físicos dos 

SFH, de modo a garantir as condições adequadas de armazenamento de todos os produtos 

farmacêuticos. No HPAV, qualquer verificação ou alteração necessária à manutenção destes 

parâmetros está ao encargo do Serviço de Manutenção do hospital, pelo que semanalmente é 

enviado para os SF, um ficheiro com o registo diário dos valores de temperatura do frigorífico (2-

8ºC) e do ambiente (até 25ºC), assim como da humidade (até 60%). Posto isto, todos os ficheiros 

com os gráficos semanais são arquivados, caso seja necessária consulta posterior. 
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8.3. CONTROLO DE STOCK 

 Muitas vezes devido a falhas nos débitos, são originadas quebras no stock de 

medicamentos dos serviços, ou seja, o stock real torna-se inferior ao stock informático. Assim, 

semanalmente, o farmacêutico deve imprimir uma listagem com o stock informático dos 

medicamentos dos serviços, nomeadamente do internamento, de forma a obter as quantidades 

reais. As quebras que forem detetadas devem ser reportadas ao enfermeiro responsável, com o 

objetivo de se procurar corrigi-las e, assim, não haver falhas posteriores na reposição do serviço.  

 Além disto, é realizado o inventário nos SFH, bem como em todos os serviços, pelo 

menos 1 vez por ano, de forma a manter as existências continuamente regularizadas. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Iniciar o meu estágio curricular com estes dois meses em farmácia hospitalar não poderia 

ter sido melhor para o meu primeiro contacto com a atividade profissional farmacêutica. De facto, 

era uma área em que não tinha conhecimento suficiente, desde o papel desempenhado pelo 

farmacêutico neste meio, até aos procedimentos de trabalho, de gestão, qualidade e segurança 

exigidos numa unidade hospitalar como o GTS. Foi uma experiência de tal forma enriquecedora, 

que me permitiu crescer a nível profissional e a nível pessoal.  

 Profissionalmente, tive a oportunidade de presenciar e auxiliar nas mais variadas 

situações que chegam e partem dos SFH para os diversos serviços e unidades hospitalares, 

desde questões de carácter científico, à simples preparação de manipulados, ou até à validação 

de prescrições médicas. Efetivamente, o papel de um farmacêutico hospitalar é bastante 

abrangente e prestigiante, dignificando toda a classe.  

 Por outro lado, não só observei e aprendi, como construí uma ótima relação com toda 

uma equipa que me surpreendeu muito pelo lado positivo. Sem dúvida que fiz a melhor escolha 

para receber orientação nesta área, tão diferente da farmácia comunitária, e para terminar o meu 

percurso académico. 
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Especialidade de Farmácia Hospitalar. Disponível em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/ 

[Acedido a: 28 de outubro de 2018].  

[4] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde, Procedimento Operacional - Distribuição de 

Medicamentos e Produtos Farmacêuticos. 

[5] INFARMED - Prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas 

farmácias hospitalares - Requisitos funcionais de informação de monitorização. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt [Acedido a: 29 de outubro de 2018]. 

[6] INFARMED - Circular Normativa N.º 01/CD/2012. Procedimentos de cedência de 

medicamentos no ambulatório hospitalar. Disponível em: http://www.infarmed.pt [Acedido a: 29 

de outubro de 2018]. 

[7] Ministério da Saúde (2018). Retrato da Saúde, Portugal. Disponível em: 

https://www.sns.gov.pt/retrato-da-saude-2018/ [Acedido a: 29 de outubro de 2018]. 

[8] Brou MHL, Feio JAL, Mesquita E, Ribeiro RMPF, Brito MCM, Cravo C, Pinheiro E (2005). 

Manual da Farmácia Hospitalar. Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia 

Hospitalar, Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 3 de 

novembro de 2018]. 

[9] Direção-Geral da Saúde, Mecanismos e procedimentos de identificação inequívoca dos 

doentes em instituições de saúde, Francisco Henrique Moura George, Orientação nº 18/2011 de 

23/05/2011. Disponível em: https://www.dgs.pt/ [Acedido a 6 de novembro de 2018]. 

[10] INFARMED. Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos. 

Capítulo III - Estupefacientes e Psicotrópicos, Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro,”. 

Disponível em: http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 9 de novembro de 2018]. 

[11] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde, Procedimento Operacional - Benzodiazepinas, 

Psicotrópicos e Estupefacientes. 

[12] INFARMED - Legislação Farmacêutica Compilada. Aquisição dos produtos derivados do 

plasma humano. Revoga o despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95, de 25 de Janeiro. Disponível 

em : http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 13 de novembro de 2018]. 

[13] INFARMED - Legislação Farmacêutica Compilada. Registo de medicamentos derivados do 

plasma humano. (Revogado pelo Despacho n.º 28356/2008, de 13 de Outubro). Disponível em : 

http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 13 de novembro de 2018]. 

[14] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde. Procedimento Operacional - Distribuição de 

Medicamentos Derivados do Plasma. 

|21 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Hospital Privado de Alfena 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

[15] INFARMED - Autorização de Utilização de Lote. Disponível em: http://www.infarmed.pt/ 

[Acedido a: 13 de novembro de 2018]. 

[16] Dinis, E., Capoulas, M., Neves, V. (2012). Manual de Gases Medicinais. Características 

gerais. Em: Ordem dos Farmacêuticos - Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 

Hospitalar, pp. 13-14. Disponível em: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [Acedido a: 14 de 

novembro de 2018]. 

[17] INFARMED - Legislação Farmacêutica Compilada. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto. Disponível em: http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 14 de novembro de 2018]. 

[18] INFARMED – Infomed. Resumo das características do Medicamento: Bridion 100 mg/mL 

solução injetável. Disponível em: http://app7.infarmed.pt/infomed/ [Acedido a: 15 de novembro 

de 2018]. 

[19] DRE – Diário da República Eletrónico. Deliberação n.º 1546/2015, “Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) e Autorização de Comercialização de Medicamentos sem Autorização ou 

Registo Válidos em Portugal (SAR)”. Disponível em: https://dre.pt/ [Acedido a: 16 de novembro 

de 2018]. 

[20] World Health Organization - Essential medicines and health products. Disponível em: 

http://www.who.int/ [Acedido a: 22 de novembro de 2018]. 

[21] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde, Manual de Procedimentos – Circuito de compra de 

medicamentos. 

[22] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde, Procedimento Operacional – Armazenamento Geral 

de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos. 

[23] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde. Procedimento Operacional – Recepção e Distribuição 

de Preparações de Medicamentos Antineoplásicos. 

[24] INFARMED. Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho: Aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/ [Acedido a: 26 de dezembro de 2018]. 

[25] Diário da República Eletrónico. Portaria n.º 42/92, de 23 de Janeiro: Guia para o bom fabrico 

de medicamentos. Disponível em: https://dre.pt/ [Acedido a: 26 de dezembro de 2018]. 

 

|22 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Hospital Privado de Alfena 

Ana Telma da Silva Pereira Leal, abril de 2019 

ANEXOS 

Anexo I – Folha de registo de levantamento de produtos farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Câmara de Fluxo Laminar Vertical 
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Anexo III - Modelo de requisição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos 

 

Anexo IV – Planta dos SF do HPAV 
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Anexo V – Frigorífico dos SFH         Anexo VI - Secção dos colírios,  

            eletrólitos e soluções orais 

 

Anexo VII - Secção de dentária,         Anexo VIII - Secção de testes de  

material de penso e nutrição         diagnóstico e anestésicos 
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Anexo IX - Secção das pomadas,          Anexo X - Secção das  

cremes e soluções respiratórias          embalagens de soros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI - Secção de comprimidos   

e cápsulas      
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Anexo XII - Compartimento contendo as embalagens vazias e os armários de 

produtos inflamáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII – Exemplo de pedido de reposição de serviço
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Anexo XIV - Zona de satisfação dos 

pedidos gerados para as consultas 

externas 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Exemplo de um mapa de DDIDU 
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Anexo XVI – Módulos com DDIDU da medicação dos doentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII - Folha de registo de entrega de medicamentos em ambulatório 
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Anexo XVIII - Requisição de estupefacientes e psicotrópicos: Anexo VII da 

Portaria n.º 981/98, de 8 de junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX - Ficheiro Excel de registo de Benzodiazepinas, Psicotrópicos e 

Estupefacientes 
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Anexo XX - 

Modelo nº 1804: 

Medicamentos 

Hemoderivados – 

Requisição / 

Distribuição / 

Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXI - Cofre para 

armazenamento de 

estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo XXII - Registo de lotes e prazos de validade dos gases medicinais 

 

Anexo XXIII - Lotes e prazos de validade dos gases medicinais 
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Anexo XXIV - Justificação de Utilização do Sugamadex - Bridion® - 2mL 
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Anexo XXV – Impresso a submeter ao INFARMED para pedido de AUE 
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Anexo XXVI - Laboratório de farmacotecnia dos SF do HPAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVII -  Máquina de reembalamento de medicamentos em dose unitária 
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Anexo XXVIII - Folha de registo de fracionamento de comprimidos 

Anexo XXIX – Mapa de produção - Protocolo de citotóxicos  
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