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Resumo 

Para conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é necessário realizar estágio 

curricular na farmácia comunitária, no qual optei por realizar estágio na Farmácia Fervença, sob a 

orientação da Dr.ª Ana Medeiros. Este estágio permitiu a aprendizagem de novos conhecimentos, 

bem como a consolidação de saberes já adquiridos no decorrer do curso. 

Este estágio decorreu entre o dia 5 de novembro e o dia 28 de fevereiro, no qual tive oportunidade 

de contactar com o dia-a-dia da farmácia comunitária. Desta   forma, participei   na   receção   de 

encomendas, aquisição e armazenamento das mesmas, regularização e gestão de devoluções, 

verificação do receituário, determinação  de parâmetros  bioquímicos, dispensa  de  medicamentos  

e  aconselhamento  ao  utente,  assim  como  nas  diferentes atividades desenvolvidas pela Farmácia 

de Fervença. 

Este relatório descreve as atividades que desenvolvi ao longo de todo o meu estágio, as formações 

que tive oportunidade de frequentar e o modo de funcionamento da Farmácia de Fervença.  No 

decorrer deste estágio, procedi a realização de três projetos diferentes, nomeadamente Rastreio de 

Deficiência de Ferro, Rastreio Cardiovascular e Palestra sobre Higiene oral. 
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Parte 1. Descrição do modo de funcionamento da Farmácia de Fervença 

e das atividades desenvolvidas  

1. Introdução 

Para conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) é necessário a 

realização de um estágio curricular profissionalizante. É nesta etapa que o estudante tem hipótese de 

contactar com o real papel do farmacêutico, uma vez, que tem a hipótese de entrar em contacto com 

o utente e o dia-a-dia de uma farmácia comunitária, tendo assim a oportunidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Uma das vertentes que se encontra em falta 

no curso é o aconselhamento ao utente e a interação com o mesmo, sendo esta a unidade curricular 

que colmata essa falha, permitindo adquirir e desenvolver estratégias de contacto com o utente. Este 

foi um desafio que encarei com receio, mas ao mesmo tempo curiosidade. 

O meu estágio em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia de Fervença (FF), entre o dia 5 

de novembro e 28 de fevereiro de 2019, tendo assim uma duração de quatro meses. Ao longo do meu 

estágio, efetuei diferentes horários, para ter uma noção completa do funcionamento da farmácia. 

Na primeira parte deste relatório irei relatar o modo de funcionamento da FF, assim como as 

atividades que tive oportunidade de desenvolver no quotidiano desta farmácia comunitária, 

demonstrando assim a minha experiência como estagiária, mas, principalmente, como parte 

integrante desta equipa. No dia-a-dia desta farmácia, tive oportunidade de desempenhar diversas 

funções, estas encontram-se descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas na FF. 

Tarefas realizadas Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Adaptação e integração na 

FF 
     

Receção, verificação e 

armazenamento de produtos 
    

Controlo de Prazos de 

Validade 
     

Preparação de manipulados     

Conferência de receituário      

Gestão de devoluções     

Determinação dos 

parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 

     

Atendimento ao utente        
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Projeto I – Rastreio de 

Deficiência em Ferro 

      

Projeto II – Rastreio 

Cardiovascular 

      

Projeto III – Palestra sobre 

Higiene Oral 

     

 

2. Farmácia Fervença 

2.1. Localização geográfica 

A FF localiza-se no Edifício da Mota, localizado na Rua da Cruz da Mota nº 24, na freguesia de 

Fervença, pertencente ao concelho de Celorico de Basto. Esta encontra-se numa zona próxima do 

Centro de Saúde, supermercado local e diversas lojas de comércio local, o que justifica a grande 

afluência de utentes. 

Por se tratar de um pequeno meio rural que dista vários quilómetros do hospital mais próximo e 

que apenas dispõe de uma pequena extensão do Centro de Saúde de Celorico de Basto torna-se de 

extrema importância que a FF apresente todas as valências imprescindíveis ao bom atendimento e 

prestação de cuidados de saúde. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

A FF está aberta, atualmente, entre as 8.30h e as 19h, sem qualquer interrupção para o 

almoço, de segunda a sábado. Aos domingos está encerrada. Este horário de funcionamento respeita 

as normas descritas na legislação em vigor [1].  

Durante o decorrer deste estágio o horário de funcionamento foi alterado, abrindo assim meia 

hora mais cedo do que o horário anterior, para ir de encontro com o horário de funcionamento do 

Centro de Saúde local. 

O meu estágio teve a duração de 4 meses, com início a 5 de novembro e término a 28 de 

fevereiro de 2019, na FF, sob a orientação da Dr.ª Ana Rodrigues, com um horário de segunda a 

sexta-feira das 9 h às 18 h e pausa das 13 h às 14 h para almoço ou das 10h às 19h.. A carga horária 

de 8h diárias, permitiu-me estar em contacto com todo o tipo de utentes, uma vez que cobria as 

diversas horas do dia. Foi-me ainda possível realizar o horário de sábado. 

 

2.3. Recursos humanos: constituição da equipa e direção técnica  

Segundo o artigo 23º do Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto, o quadro farmacêutico deve 

dispor de, no mínimo, um Diretor Técnico e outro farmacêutico, podendo ser coadjuvados por 

Técnicos de Farmácia (TF) ou por outro pessoal devidamente habilitado, salvo rara exceção.  
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Atualmente, a FF é composto por seis profissionais na sua totalidade, cuja categorização 

profissional é a seguinte: 

• Diretora Técnica (DT): Dr.ª Ana Rodrigues; 

• Farmacêutica adjunta:  Dr.ª Patrícia Teixeira; 

• Técnicas de Farmácia: Dr.ª Alexandrina Oliveira, Dr.ª Margarida Ribeiro e Dr.ª Patrícia 

Marinho. 

A FF cumpre assim os requisitos descritos na legislação. Este grupo é constituído por profissionais 

de saúde competentes, o que contribui para um excelente atendimento e aconselhamento ao utente.   

 

2.4. Caracterização das instalações da Farmácia 

As Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) mencionam que “o aspeto exterior da farmácia deve ser 

característico e profissional, facilmente visível e identificável” garantindo assim que os utentes têm 

acesso facilitado à farmácia. 

O exterior de uma farmácia comunitária deve inspirar confiança e privacidade, mas acima de tudo 

apresentar um aspeto cómodo, uma vez que é o cartão de visita ao utente. Esta deve possuir 

instalações e equipamento adequados ao bom funcionamento da mesma, prestando assim cuidados 

de saúde com elevada qualidade [2]. 

 

2.4.1. Espaço físico exterior 

A FF está inserida no rés do chão de um bloco habitacional, partilhado com diversos 

estabelecimentos. Deste modo, para a sua devida identificação encontra-se uma cruz verde iluminada 

junto à farmácia e outra junto ao acesso principal para os utentes que estejam apenas de passagem 

possam localizar a farmácia, indo assim de encontro à informação subjacente ao artigo 27º do 

Decreto-Lei nº 171/2012. Além disso, é observável a identificação nominal da farmácia; o nome da 

Diretora Técnica; o horário de funcionamento; o preçário dos serviços de saúde prestados, assim 

como as datas de consultas de especialidade que lá sucedem, como pode ser visualizado no anexo I. 

Quanto às características apelativas do exterior, a FF possui um hall de entrada que possibilita o 

acesso ao interior da farmácia, através de duas portas de vidro automáticas, que abrem na presença 

de pessoas. Todo o exterior da FF é envidraçado, onde habitualmente são colocadas publicidades 

relativas a promoções e/ou produtos de venda livre em stock na farmácia. Estas são alteradas com 

frequência para não se tornarem monótonas e despertar a atenção dos utentes sobre os diversos 

produtos comercializados na farmácia, por esse motivo, são calendarizadas atempadamente [3]. 
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2.4.2. Espaço físico interior 

Segundo a legislação “as farmácias devem dispor das seguintes divisões: 1) Espaço de 

atendimento ao público; 2) Armazém; 3) Laboratório; 4) Instalações sanitárias; 5) Gabinete de 

atendimento personalizado; 6) Zona de receção e conferência de encomendas; 7) Gabinete da DT”. 

Em cumprimento da legislação, a FF divide-se em: 

1) Espaço de atendimento ao público:  

A zona de atendimento ao público é a primeira imagem que o utente obtém da farmácia no 

momento da sua entrada, anexo 2. Assim, é fulcral que permita a confidencialidade do atendimento, 

sem que este sofra interrupções ou permita a audição de terceiros. 

Na FF trata-se de um espaço amplo, organizado e luminoso de forma a que o utente esteja 

possibilitado de observar o máximo de informação ao seu dispor e que o farmacêutico possa cumprir 

o atendimento/aconselhamento de forma adequada [2]. 

A área é constituída por quatro balcões e respetivos postos de atendimento, com quatro 

computadores, quatro leitores óticos, três impressoras e quatro caixas registadoras de modo a que os 

atendimentos sejam individualizados. Os balcões possuem duas pequenas prateleiras do lado do 

utente com o propósito de expor promoções, panfletos ou produtos alusivos à época do ano. 

Toda a sala está rodeada por Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica Obrigatória 

(MNSRMO), cosméticos, dispositivos médicos e produtos de saúde na sua generalidade, expostos 

por secções lógicas. Deste modo, por trás dos balcões estão os MNSRMO de uso humano aos quais 

os utentes têm acesso apenas após o aconselhamento farmacêutico.  

Nas gavetas atrás dos postos de atendimento encontram-se os produtos com maior rotatividade, 

nomeadamente Ben-u-ron ® (Bene), Aspirina GR ® (Bayer), produtos de primeiros socorros, 

termómetros e ponteiras de muletas/canadianas. 

Na coluna central encontra-se um linear que, habitualmente, possui os produtos que se encontram 

em promoção. 

2) Armazém:  

Nesta zona é obrigatório que as condições de temperatura, humidade, ventilação e iluminação 

respeitem as exigências dos diferentes produtos e medicamentos. Convém referir que todas estas 

condições são verificadas e registadas, periodicamente, com recurso ao Termo Higrómetro, presente 

no frigorífico e no armazém.  

O armazém divide-se em três partes distintas: 

- Zona reservada aos MSRM da Farmácia cujo acesso é exclusivo aos profissionais que nela 

trabalham, estes estão em gavetas divididas por 5 módulos, organizados por ordem alfabética de 

substância ativa e por laboratório. No quinto módulo estão presentes os produtos do protocolo de 

Diabetes mellitus, pomadas, cremes, geles, soluções cutâneas, colírios e pomadas oftálmicas, 

supositórios, óvulos vaginais, granulados, pílulas, inclusivamente a pílula do dia seguinte, injetáveis 

e por fim a última gaveta destina-se ao armazenamento de medicamentos psicotrópicos. Podemos 
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ainda encontrar nesta zona os medicamentos cujas condições de armazenamento ideias passam pelo 

armazenamento a baixas temperaturas (2-8ºC) que se encontram no frigorífico, dispostas por ordem 

alfabética. Sendo exemplo destes medicamentos as insulinas, vacinas que não pertencem ao Plano 

Nacional de Vacinação, soros, enzimas, algumas gotas oftálmicas, entre outros [2]; 

- Zona destinada aos produtos MNSRMO que não se encontram expostos. Aqui, podemos ainda 

encontrar a Zona com Produtos cujo Prazo de Validade é Curto (ZPPVC) ou com Baixa Rotação 

(ZBR), para que estejam mais visíveis; 

- Sala dos excedentes, ou seja, todos os medicamentos/produtos de saúde cuja quantidade 

adquirida é elevada e por esse motivo é inexequível a sua exposição confinada à zona de stocks ou 

junto do balcão. Encontram-se divididos por gavetas movíveis, no qual existem gavetas destinados 

a produtos de laboratórios que têm mais rotação, bem como gavetas destinadas a determinados 

produtos que são amplamente vendidos, como por exemplo, o Tromalyt ® (NeoFarmacêutica). 

3) Laboratório:  

Neste local ocorre a preparação, o acondicionamento, a rotulagem e o controlo de manipulados. 

Estando assim equipado com o material estritamente necessário para as atividades laboratoriais 

primárias, uma vez que a procura de manipulados é relativamente reduzida, não sendo compensatória 

a compra das matérias-primas e equipamentos específicos para além do obrigatório. 

Deste modo, as atividades mais executadas são a preparação de suspensões, testes de gravidez, 

testes de ovulação, testes de deteção de infeção urinária, algumas pomadas e soluções. 

Assim, o laboratório usufrui de uma balança analítica; uma pedra de mármore; um banho de água 

e material de vidro. É responsabilidade da DT garantir que a farmácia usufrui de todo o material 

necessário e em condições ideais de funcionamento, não descurando as calibrações dos equipamentos 

[2,4].  

4)  Instalações sanitárias 

5) Gabinete de atendimento personalizado 

Está separado fisicamente da zona de atendimento, tal como a BPF o indicam, a fim de permitir 

uma comunicação confidencial entre o utente e o farmacêutico [2]. Este espaço é utilizado com 

regularidade para serviços diferenciados, tais como, medição de diversos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. Aqui ocorrem ainda consultas de podologia, nutrição, psicologia e terapia da fala.  

6) Zona de receção e conferência de encomendas:  

Este espaço situa-se atrás da zona de atendimento, junto à zona onde se encontram as gavetas com 

os MSRM. Está equipada com um computador, leitor de código de barras, impressora de etiquetas, 

telefone, impressora comum, que auxiliam a receção e verificação diária de encomendas. É aqui que 

também podemos encontrar todos os arquivos relacionados com as encomendas, dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes bem como com as devoluções.  

É neste mesmo local que se procede à conferência do receituário.  
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7) Gabinete da DT: 

 É o local onde a DT resolve de todas as burocracias inerentes à Farmácia, ou seja, onde 

desempenha as suas funções de organização, gestão e administração. 

Além disso, é aqui que são realizadas as reuniões com os Delegados de Informação Médica ou 

representantes de outras entidades como a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) ou 

Associação Nacional de Farmácias (ANF).  

 

2.5. Sistema informático 

 Na atualidade, todos os procedimentos são informatizados para diminuir os erros humanos 

e aumentar a eficácia dos processos. A Farmácia Comunitária não é exceção, e tendo em conta a 

situação económica delicada da maioria das Farmácias e a crescente exigência dos utentes perante 

os serviços farmacêuticos, um sistema informático é indispensável para uma gestão mais eficiente 

[2]. 

A FF trabalha com o Sistema Informático (SI) SIFARMA 2000®, desenvolvido pela empresa 

Glintt que trabalha em concomitância com a ANF, este respeita assim a confidencialidades, 

integridade e proteção de dados. 

O SIFARMA 2000® possibilita a execução de várias tarefas relacionadas, nomeadamente, 

com o ato de atendimento, gestão de encomendas, receção de encomendas, gestão de lotes por faturar, 

gestão de utentes e de produtos. Resultando num decréscimo dos erros associados à dispensa de 

medicamentos, na redução do tempo despendido a desempenhar determinada tarefa e na crescente 

qualidade do serviço prestado, nomeadamente ao nível científico.  

O SI proporciona também funções mais particulares como a preparação de inventários, 

controlo dos prazos de validade, tratamento de receituário, acesso a fichas de cliente e dos próprios 

produtos [5]. 

É importante referir que o SI não substitui o profissional, apenas o auxilia para que possa 

desempenhar as suas funções com mais excelência, mantendo a segurança dos dados clínicos.  

Durante a realização deste estágio tive oportunidade de trabalhar com o Sifarma 2000®, 

mas como a FF é uma das farmácias piloto dos testes ao novo Sifarma®, tive oportunidade, de 

pontualmente, trabalhar com este programa. O que futuramente poderá ser uma mais valia, uma vez 

que este será o futuro SI utilizado nas farmácias comunitárias. 

Convém ainda realçar que como realizei estágio no mês de dezembro, pude participar na 

preparação do inventário, que é atualmente obrigatório a sua realização. 

 

2.6. Fontes de informação 

Durante o atendimento ao utente, o farmacêutico pode ter que recorrer a fontes de informação, 

para isso, estas devem estar organizadas e atualizadas, de forma a facilitar todo o processo. 
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Permitindo, assim, ter acesso a diversas informações, como por exemplo, indicações terapêuticas, 

interações, contraindicações e precauções a ter durante a toma.  

Existem fontes de informação que devem estar presentes na farmácia comunitária, tais como, 

Farmacopeia Portuguesa (FP), o Prontuário Terapêutico (PT), o Resumo das Características dos 

Medicamentos (RCM) através da consulta no Base de dados de medicamentos (INFOMED), uma 

vez que a FF dispõe de acesso fácil à internet, em todos os postos. Podemos encontrar todas estas 

fontes na FF. Convém ainda realçar que o Sifarma 2000® é também útil a este nível, uma vez que 

nos permite consultar informações úteis sobre os medicamentos, sendo assim muito útil no ato da 

dispensa de medicamentos. 

 

3. Gestão de stock-encomendas e aprovisionamento 

3.1. Metodologia Kaizen 

A metodologia defendida por Kaizen tem como frase chave: “Hoje melhor do que ontem, amanhã 

melhor do que hoje”, sendo vocacionada para uma melhoria contínua da farmácia. 

Esta ideologia guia-se por cinco conceitos base: organização, eficiência, produtividade, melhoria 

contínua e algoritmos.  

Na FF está implementado esta metodologia, devido ao objetivo de constante crescimento. O que 

levou a grandes alterações na mesma, nomeadamente, em termos de motivação da equipa, 

organização e uma melhor gestão. 

Este método permitiu a atribuição de tarefas especificas a cada membro da equipa bem como 

objetivos estipulados, nunca esquecendo o cliente. 

A implementação desta metodologia leva a maior organização de todo o espaço da farmácia, 

criação de objetivos, implementação de novas metas, criação de procedimentos e melhor distribuição 

de tarefas. 

Assim, os membros da equipa têm de se reunir duas vezes por semana, terças e quintas, para 

aumentar a comunicação entre a equipa e perceber a evolução das metas. Nestas reuniões existe um 

líder rotativo [6]. 

 

3.2. Encomendas a fornecedores 

É nesta etapa que se coloca o conceito de aprovisionamento em prática, ou seja, é quando se 

procede à compra do stock necessário para a farmácia.  

A elaboração de encomendas é uma etapa fundamental na gestão da farmácia, para isso deve-se 

ter em conta fatores como, o espaço de armazém livre, o histórico de vendas, a sazonalidade dos 

produtos, o poder económico, os descontos e as bonificações associadas a cada produto. Para garantir 

melhores condições de compra a FF pertence, neste momento, ao Grupo Envolfarma. 
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Diariamente a farmácia recorre a três armazenistas principais: Cooprofar (2 entregas diárias), à 

Empifarma (1 entrega diária) e também à Alliance Healthcare (2 entregas diárias).  As encomendas 

são realizadas de múltiplas formas: telefone, encomenda instantânea (com recurso ao SI) ou 

diretamente ao delegado. 

Normalmente, o método mais utilizado pela FF é via instantânea, por ser mais rápido e simples. 

Neste processo de encomendas podemos incluir as encomendas via verde, que são produtos que 

apresentam quotas limitadas, uma vez que nem sempre se encontram disponíveis. Estes pedidos só 

podem ser realizados mediante a apresentação de um número da receita onde conste o produto em 

causa, sendo realizado no SI [7].  

A aquisição de produtos aos armazenistas de distribuição grossista possui diversas vantagens, 

uma vez que permitem uma entrega relativamente rápida, sem limite mínimo de quantidade e várias 

vezes ao dia, garantindo de forma eficaz a dispensa dos produtos que o utente requer, no caso de 

estes estarem em falta. 

A encomenda diária é gerada através da junção dos produtos pedidos automaticamente a partir do 

stock mínimo e máximo definido na ficha do produto e da lista de produtos esgotados nas 

encomendas previamente rececionadas. De mencionar, que estas listas são geradas a partir das 

funcionalidades do SI, que possibilitam definir stocks ideais na ficha de cada produto, assim como, 

aquando da receção de encomendas, poder transferir os produtos para a listagem de esgotados, para 

posteriormente serem novamente pedidos a outro fornecedor. 

Além dos fornecedores anteriormente mencionados, existem frequentemente encomendas diretas, 

ou seja, compras efetuadas perante uma negociação direta com os laboratórios de indústria 

farmacêutica, o que permite maior vantagens à farmácia uma vez que existem maiores descontos e 

bonificações. 

Na FF efetuei encomendas instantâneas ou via telefónica sempre que necessário. Em relação as 

encomendas diárias acompanhei, por diversas vezes, o processo. Na FF para melhor gestão de 

stocks, diariamente são pedidos todos os esgotados, tarefa essa que pude realizar diversas vezes. 

 

3.3. Receção, conferência de encomendas 

Quando as encomendas chegam à Farmácia vêm acompanhadas de uma fatura ou de uma guia de 

remessa onde estão contidas informações relativas à identificação da Farmácia, do fornecedor e do 

produto (Código Nacional do Produto (CNP), nome comercial, forma farmacêutica, dosagem e 

tamanho da embalagem), assim como, a quantidade encomendada e  a efetivamente enviada, o Preço 

de Venda à Farmácia (PVF) , o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) , o Preço de Venda ao 

Público (PVP), se aplicável, e o valor total da encomenda.  

Todos os produtos são transportados pelo distribuidor em caixas próprias, chamadas de 

“banheiras”, de acordo com as condições ideais de armazenamento de cada medicamento, sendo 

reencaminhados para uma área específica onde posteriormente são rececionados. 
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Quanto ao ato de receção de encomendas em si, é efetuado recorrendo ao SI na área de “receção 

de encomendas” onde já estão previamente presentes as encomendas. Caso a encomenda não se 

encontre nessa área, o procedimento a seguir é criar uma encomenda manual e selecionar a opção de 

enviá-la em papel ao fornecedor, sendo de seguida rececionada. 

Relativamente às etapas constituintes da receção de encomendas, a primeira consiste na 

verificação do destinatário da encomenda, de modo a garantir que não são rececionadas encomendas 

destinadas a outras farmácias. De seguida, os produtos de frio são imediatamente direcionados para 

o frigorífico, iniciando-se depois a receção dos restantes produtos.  

A receção de todos os produtos passa pela leitura do código de barras, verificação dos prazos de 

validade, das quantidades dos produtos, do PVF, do PVP e do valor total da fatura, garantido a 

conformidade entre os dados do SI e da fatura. Caso o Preço Impresso na Cartonagem (PIC) não 

corresponder ao PVP presente no SI procede-se a sinalização no produto (colocação de um elástico) 

e altera-se o mesmo no SI. Contudo, no caso de produtos pertencentes ao regime de venda livre, o 

PVP não está descrito na fatura, uma vez que o preço é calculado de acordo com a margem de lucro 

que a farmácia deseja aplica. Na FF está estabelecido que a Margem de Comercialização (MC) 

depende do IVA aplicado a esse produto, assim produtos faturados a IVA a 6% é lhe aplicado uma 

margem de 22,5%, por outro lado os produtos faturados com IVA a 23% a MC ronda os 27,5%. 

Caso seja um novo produto / com novo CNP cria-se a ficha do produto, que deve ter qual o 

fornecedor principal, qual stock mínimo e máximo e outras informações, como, se necessita de 

impressão de etiqueta no momento da entrada, por exemplo. 

Em caso da não conformidade de algum dos parâmetros descritos, procede-se ao contacto com o 

fornecedor de modo a efetuar uma reclamação, para posterior resolução. 

Por fim, após o término da receção da encomenda é impresso um documento que se anexa ao 

duplicado da fatura. 

Todas as faturas e correspondentes duplicados são carimbados, assinados e arquivados em dossiês 

correspondentes a cada um dos fornecedores. 

Para me ambientar aos locais onde são armazenados os diferentes produtos, a primeira tarefa 

que efetuei na FF foi a receção e respetivo armazenamento dos diferentes produtos. Tive assim a 

oportunidade de conhecer os diferentes locais de armazenamento dos produtos. Houve ainda a 

possibilidade de contactar com produtos que desconhecia, por isso, procurava, sempre que possível, 

aceder à informação científica do produto presente no SI, para que futuramente, caso necessitasse, 

estivesse informada sobre o mesmo.  

 

3.4. Armazenamento 

A etapa seguinte é o armazenamento dos produtos no respetivo local, assim após verificação da 

encomenda são impressas etiquetas para os produtos sem PIC. Estas contêm informações como o 

nome do produto, o código de barras, o PVP e o respetivo IVA a qual o produto está sujeito.  
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A disposição dos produtos é feito de acordo com o critério First Expired, First Out (FEFO) e deve 

ser efetuada de modo a que a organização da farmácia não seja esquecida, de modo a facilitar a 

dispensa de produtos, tornando este mais eficiente, ou a gestão de stocks. 

Por vezes durante o decorrer do estágio, efetuei reclamações relativamente a encomendas que 

rececionei, às quais retirava cópia e anexava informações relativamente à reclamação que efetuei, 

entregando posteriormente ao membro da equipa responsável pelas devoluções. 

 

3.5. Gestão de stock 

De realçar que a veracidade da correspondência entre os stocks informáticos e os reais é fulcral 

para que o ato da encomenda funcione corretamente, garantido a presença dos produtos essenciais 

na farmácia e a ausência de stock não conveniente. Estes erros podem ocorrer devido a: 

- Erros nas devoluções e quebras; 

- Erros na dispensa; 

- Erros na receção. 

É essencial, que no momento da dispensa tenhamos o produto para podermos satisfazer o utente 

e assim não perder a venda ou mesmo o cliente [8]. 

Sempre que algum elemento da equipa encontra alguma disparidade entre o stock real e o stock 

informático, este deve apontar na capa própria, para posterior análise. Semanalmente, há um 

elemento responsável por verificar todas essas discrepâncias e comunicá-las a DT que corrige 

manualmente o stock, para evitar falhas. 

Para melhorar gestão de stocks e potenciar a sua venda foram criadas a ZPPVC e a ZBR para 

alertar a equipa para a existência destes produtos. Mensalmente, foi criado um mínimo de produtos 

que cada elemento deve vender destas duas zonas, após atingirem esse número, a pessoa com mais 

vendas ganha um prémio, geralmente, produtos da farmácia. 

Devoluções 

A devolução de produtos ao fornecedor pode ser efetuado por diversos motivos: 

- Prazo de validade caducado ou demasiado curto; 

- Produto não corresponder ao produto pedido; 

- Embalagem incompleta ou danificada; 

- Recolha de lote autorizada pelo INFARMED;  

- Circulares de recolha voluntária emitidas pelo detentor de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM); 

- Produto pedido por engano. 

A devolução em si é realizada através do SI, onde na opção “Gestão de Devoluções” é preenchido 

um formulário com o nome do produto, PVP, PVF, a causa da devolução, a identificação do 

fornecedor e o número da fatura correspondente à compra. Posteriormente, é impressa uma Guia de 
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Devolução, cujo triplicado fica em permanência na farmácia e o original e respetivo duplicado é 

entregue ao motorista do fornecedor em questão. O prazo máximo de devolução é de três dias úteis. 

Quanto à regularização de uma devolução, caso sejam aceites, há a possibilidade de ser efetuada 

a partir da troca do produto ou do envio de uma nota de crédito, diferindo assim o procedimento a 

adotar no SI. Caso seja rejeitada, o produto regressa à farmácia, traduzindo-se em prejuízo. 

 

3.6. Controlo de prazos de validade 

A verificação dos prazos de validade constitui uma das tarefas essenciais na farmácia, uma vez 

que, um controlo rigoroso evita que sejam dispensados produtos fora de prazo, permitindo também 

uma melhor gestão de stocks. 

Na FF os prazos de validade são avaliados em dois momentos distintos: 

- Diariamente, durante o processo de conferência de encomendas, todos os prazos de validade dos 

produtos rececionados são comparados com os semelhantes que estão em stock, de modo a que o 

armazenamento siga a regra de FEFO. No entanto, caso o prazo de caducidade dos produtos 

rececionados seja muito reduzido, menos de 6 meses, ou seja uma data inferior à anterior receção 

procede-se à devolução para o fornecedor; 

- Por outro lado, mensalmente é impressa do SI uma lista de produtos cujo prazo de validade 

expira nos dois meses seguintes e, normalmente, são procurados esses produtos verificando se a 

validade que consta no SI é a mesma que está impressa no produto.  

Após a análise destes, caso o prazo de validade esteja a terminar, são colocados num lugar próprio 

a ZPPVC. Mas caso seja possível, procede-se a devolução ao fornecedor. De seguida, o distribuidor 

pode, então, optar por trocar o produto ou emitir uma nota de crédito. 

Durante o estágio, tive hipótese de efetuar a procura dos produtos que constam na lista 

mensal de produtos com prazo de validade curto, para proceder a sua verificação, o que me permitiu 

maior contacto com os produtos existentes na FF. 

 

4. Dispensa de medicamentos e de outros produtos em Farmácia 

Comunitária 

O número de produtos passiveis de serem dispensados a nível da Farmácia Comunitária é 

infindável, o que torna o ato da dispensa uma das principais competências do farmacêutico, tendo 

assim, grande importância na farmácia comunitária. 

De acordo com as BPF, “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

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

indispensável para o correto uso dos medicamentos”.  
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Sendo assim, durante a dispensa o farmacêutico deve referir as indicações terapêuticas, a 

posologia, via de administração, reações adversas, contra- indicações e duração do tratamento, 

informando assim o mais possível o utente acerca da medicação. O farmacêutico é ainda responsável 

por promover o uso responsável e racional do medicamento. 

De mencionar, que o acima redigido se aplica similarmente a medicamentos em regime de 

automedicação e resultantes de aconselhamento farmacêutico uma vez que os medicamentos 

dispensados ao utente podem ser de dois tipos: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

MNSRM [2]. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento os MSRM, são todos aqueles que podem constituir um 

risco para a saúde do utente se utilizados sem vigilância médica ou mesmo, quando utilizados com 

frequência; são aqueles que contêm substâncias, cuja atividade ou efeitos secundários, tenham de ser 

aprofundados; ou que se destinam a serem administrados por via parentérica [9]. 

A dispensa destes medicamentos só pode ser efetuada por profissionais devidamente 

habilitados e para serem dispensados o utente deverá apresentar uma prescrição médica, 

obrigatoriamente. Logo, o farmacêutico deve iniciar a dispensa com a análise da receita, confirmando 

a sua validade/autenticidade. Além disso deve efetuar uma avaliação farmacoterapêutica da 

prescrição, questionando o utente acerca dos seus sintomas e respetiva duração. 

Após a cedência da medicação, o profissional presta todas as informações clínicas, 

dependendo se se trata de medicação de uso habitual ou não, e mediante as dúvidas do utente.  

Tendo em consideração que a informação escrita é mais facilmente memorizável do que a 

oral, toda a informação clínica deverá ser redigida numa folha branca ou na própria embalagem do 

medicamento, para que o utente fique completamente esclarecida [2]. 

 

4.1.1. Prescrição médica  

Atualmente, as prescrições de medicamentos, mesmo os estupefacientes e psicotrópicos, têm 

de ser efetuadas, obrigatoriamente em meios eletrónicos reconhecidos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS), exceto situações estabelecidas como: inadaptação do 

prescritor; prescrição ao domicílio, prescrição até ao máximo de 40 receitas por mês, ou, a mais 

usual, falência informática. Nesses mesmos casos, o médico prescritor pode recorrer às prescrições 

manuais, mencionando sempre, no canto superior direito, o motivo da exceção.  

Estas prescrições manuais têm regras específicas.  

As receitas eletrónicas acarretam diversas vantagens, uma vez que permite evitar erros na 

dispensa tornando este processo mais simples e permite a confirmação de todo o receituário. 

Aumentamos assim a segurança no processo de prescrição. 
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  A prescrição eletrónica, atualmente, é possível a apresentação em papel (materializada) ou 

desmaterializada (sem papel), à qual temos acesso através do número da receita, código da dispensa 

e código de opção. 

Os medicamentos são prescritos pelo nome da substância ativa, seguida de dosagem, forma 

farmacêutica, apresentação, tamanho da embalagem e posologia. No entanto, estes podem ainda sem 

prescritos pelo nome comercial do medicamento ou titular [10]. 

4.1.2. Validação e dispensa da receita médica 

No ato da dispensa de medicamentos, o farmacêutico tem de proceder à validação da 

prescrição, para garantir que estas estão conforme as normas estipuladas.  

Atualmente, as receitas manuais são as que requerem mais cuidados. Estas apenas são válidas 

nos 30 dias após a prescrição, e em cada receita apenas é possível prescrever 4 medicamentos 

distintos, num total de 4 embalagens na totalidade, mas perfazendo no máximo 2 embalagens por 

cada medicamento. É importante referir que caso o médico prescritor não indique qual o tamanho da 

embalagem deve ser sempre dispensada a embalagem mais pequena. 

As receitas manuais não podem conter caligrafias ou canetas diferentes, nem conter rasuras 

(caso existam devem ter assinatura do médico prescritor junto a mesma). Caso estas regras não sejam 

cumpridas os medicamentos ou produtos prescritos podem não ser comparticipados. Existem ainda 

elementos obrigatórios, como a identificação do nome e número de utentes, qual o regime de 

comparticipação, vinheta do médico prescritor, identificação da exceção que justifica a utilização a 

receita manual e caso seja um local público deve ainda conter a vinheta o local. É importante ainda 

verificar se a receita ainda se encontra válida no momento da dispensa. 

As prescrições eletrónicas são de mais simples validação, uma vez que a mesma só é possível 

através do número de receita, código de aceso e código de opção. Caso exista alguma inconformidade 

o próprio SI alerta para a situação [10]. 

Ao longo do estágio, procedi a dispensa de prescrições, tanto manuais como eletrónicas, no 

entanto, nas prescrições manuais é que pude encontrar mais lapsos, como esquecimento assinatura 

do médico, ou vinheta do local. Na FF existe um elemento da equipa responsável pela verificação 

de todas as receitas, antes do final do mês, para detetar qualquer inconformidade que possa ter 

ocorrido. 

 

4.1.3. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes constituem substâncias de extrema importância e 

utilidade para a medicina, desde que usadas de forma correta. São medicamentos nos quais as suas 

substâncias ativas são classificadas como estupefacientes e psicotrópicos, listadas nas tabelas I e II 

da legislação própria para o efeito [10]. Atuam diretamente sobre o Sistema Nervoso Central, como 

depressores ou estimulantes, e são administrados em doenças psiquiátricas ou oncológicas, 

funcionando também como analgésicos e antitússicos. Porém, apresentam um perfil de reações 
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adversas, muito particular, desde a habituação até à dependência, passando pelo Síndrome de 

Abstinência. 

Todas as especificidades relativas a estes medicamentos fazem com que necessitem de um 

tratamento peculiar e isolado dos restantes medicamentos, estando assim sujeitos a um controlo 

especial no momento da dispensa.  

No ato de atendimento, o farmacêutico, independentemente do tipo de prescrição, deve 

proceder ao preenchimento de um formulário onde se inserem dados como o número, o nome do 

médico prescritor, o número de BI/CC ou passaporte do utente adquirente, respetiva validade e data 

de nascimento. 

Após o aviamento da receita, manual ou eletrónica, é fotocopiada e impresso um talão de 

venda especial, onde estão notados dados do fármaco dispensado e do adquirente. Este talão é 

posteriormente guardado durante um período de três anos consecutivos, bem como todas as receitas 

manuais. 

 A farmácia é ainda responsável por enviar a digitalização das receitas manuais até ao oitavo 

dia do mês a seguir à dispensa, bem como enviar os balanços de saídas e entradas destes 

medicamentos de 6 em 6 meses. 

Na FF efetua-se controlo deste tipo de fármacos no momento da sua entrada, uma vez que 

são guardados em local específico, e no momento da dispensa [11]. 

Durante o período de estágio efetuei dispensa deste tipo de medicamentos, procedendo 

assim a todas as etapas necessárias para efetuar a sua dispensa.  

 

4.1.4. Sistemas de comparticipação e regimes especiais 

Segundo o Decreto-Lei nº 106-A/2010, a comparticipação normal do Estado se subdivide 

em quatro escalões de acordo com a percentagem de comparticipação: 

• Escalão A-comparticipação de 90% do PVP; 

• Escalão B- comparticipação de 69% do PVP; 

• Escalão C- comparticipação de 37% do PVP; 

• Escalão D- comparticipação de 15% do PVP. 

Os escalões são atribuídos de acordo com a indicação terapêuticas e classe 

farmacoterapêutica do medicamento. 

Porém, estão previstos ainda regimes especiais de comparticipação, em função dos 

beneficiários, das patologias ou grupos especiais de utentes em que as percentagens são: 

• Escalão A- comparticipação de 95% do PVP. 

• Escalão B- comparticipação de 84% do PVP. 

• Escalão C- comparticipação de 52% do PVP. 

• Escalão D- comparticipação de 30% do PVP. 



Relatório de Estágio Profissionalizante  

15 

 

Existem, ainda, comparticipações especiais por parte do SNS, para algumas patologias, como 

por exemplo: 

• Câmara expansora (comparticipação de 80% do PVP por ano, mediante prescrição 

médicas; 

• Diabetes mellitus (comparticipação de 85% do PVP nas tiras-teste enquanto que 

agulhas, seringas e lancetas têm 100% de comparticipação sob o PVP); 

• Outros [12,13]. 

Contudo, para isso, o médico prescritor necessita de o mencionar na receita através da 

inclusão de um despacho. 

Por fim, existem também entidades e outros subsistemas de saúde que comparticipam em 

complementaridade com o SNS, como é o caso do Sindicato de Bancários do Norte, por exemplo [14]. 

 Durante o estágio tive oportunidade de contactar com diferentes sistemas de 

complementaridade, como seguros de trabalho. 

 

4.1.5. Conferência, verificação do receituário e faturação 

No decorrer de cada mês as receitas são separadas por entidades de comparticipação aquando 

do atendimento e, posteriormente é efetuada uma análise do receituário para verificar que está de 

acordo com todas as normas. 

Ao longo da análise do receituário mensal são considerados diversos aspetos tais como: 

nome do medicamento; dosagem; forma farmacêutica; número de embalagens; dimensão da 

embalagem; presença da assinatura do prescritor; data da receita; visibilidade dos códigos da receita, 

do prescritor e do local da prescrição; preços; organismo de comparticipação; valor da 

comparticipação; exceções e, ainda, se está carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico que 

efetuou o atendimento.   

Caso não sejam detetadas inconformidades e, consequentemente não corrigidas, as receitas 

podem ser devolvidas à farmácia e esta não receber o valor de comparticipação do SNS ou outra 

entidade. 

A par do aviamento do receituário o sistema informático executa um loteamento automático 

e sequencial do mesmo, sendo adjudicado um número identificativo de cada lote. Cada lote é 

composto por um total de trinta receitas de acordo com o regime de comparticipação, 

correspondendo-lhe a emissão de um verbete identificativo de lote.   

No fim de cada mês é emitido a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal, para 

cada entidade comparticipante. 

Ainda quanto ao encerramento mensal, após o fecho dos lotes é impresso o seu verbete de 

identificação, como acima referido, onde se encontram informações acerca do nome e código da 

Farmácia (número de código atribuído pelo INFARMED); mês e ano da respetiva fatura; dados 

informativos, discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes de identificação; tipo e 
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número sequencial do lote; importância total dos lotes correspondente ao PVP, ao valor pago pelo 

utente e ao valor pago pela entidade responsável pela comparticipação. 

Posteriormente, é impressa também a relação resumo de lotes onde se visualiza o nome e 

código da Farmácia; o mês e ano da respetiva fatura; o número da folha e dados informativos, 

discriminados por lotes (tipo e número sequencial do lote, importância total do PVP, do montante 

pago pelos utentes e da quantia paga pela entidade de comparticipação). 

Por fim, é impressa a fatura onde constam a identificação da entidade requerente; nome e 

código da Farmácia; número da fatura; data da fatura (correspondente ao último dia do mês em que 

foram dispensados medicamentos); indicação da fatura “original”; NIF da Farmácia; total do número 

de lotes por tipo; importância total por tipo e código de lote, correspondente ao PVP, ao utente e à 

entidade que comparticipa; importância total do PVP, do utente e da entidade comparticipante e 

assinatura do responsável da Farmácia.    

Desta forma, tal como já referido, dado a complexidade e importância de todo o processo é 

disponibilizada na Farmácia uma zona destinada particularmente ao procedimento. 

Estes documentos, juntamente com os lotes e os verbetes, são posteriormente, até ao 10º dia 

do mês seguinte, enviados ao Centro de Conferência de Faturas (CCF), quando referentes ao SNS.  

As receitas referentes a outros subsistemas de saúde são enviadas por correio à ANF, que 

reenvia posteriormente aos respetivos subsistemas. Caso esteja tudo em conformidade com a 

legislação, todos estes procedimentos garantem o pagamento do valor comparticipado [15]. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de aprender, acompanhar o processo do fecho do 

mês, ou seja, a validação das receitas, emissão dos verbetes de identificação de lotes, resumos de 

lote bem como a emissão da fatura final para cada regime de comparticipação. Na FF todo este 

processo é efetuado sempre no último dia do mês pela DT. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MNSRM, são aqueles cuja prescrição médica 

não é obrigatória. Estes não são comparticipáveis, salvo casos previstos na legislação. 

A dispensa destes medicamentos é a maioria das vezes após um aconselhamento 

farmacêutico. O aconselhamento ao utente é uma das muitas valências do farmacêutico, para isso 

este deve recolher o máximo de informações possíveis junto do utente para o melhor aconselhamento. 

Após aconselhamento o farmacêutico deve certificar-se que o utente ficou bem informado acerca do 

produto, como por exemplo, podologia e interações medicamentosas [9]. 

O meu estágio ocorreu durante o pico máximo de gripe em Portugal, por esse motivo, os MNSRM 

que mais dispensei foram os antitússicos, para a congestão nasal e dores de garganta. 
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4.3. Outros produtos de saúde 

4.3.1. Produtos de dermofarmácia e cosmética 

Segundo o Decreto-lei nº 296/98 os produtos cosméticos e de higiene são  qualquer “substância 

ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

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

A FF dispõe de um vasto leque de produtos desta categoria, possuindo para vários lineares com 

estes produtos, nomeadamente da marca Bioderma®, Esthederm® entre outras.  

A dispensa destes produtos baseia-se a maioria das vezes após uma indicação do farmacêutico, 

que pode resultar na fidelização do utente à marca em causa. Na FF os produtos que mais se 

sobressaem são os produtos necessárias para situações mais especificas, como por exemplo, acne ou 

rosácea.  

Ao longo do estágio, pude efetuar aconselhamento destes produtos. Após frequentar formações 

sobre as marcas em causa, a tarefa foi mais simples. 

 

4.3.2. Produtos fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos são preparados a partir de plantas ou misturas de plantas com 

propriedades medicinais que possuem utilidade terapêutica. 

Nos dias de hoje, trata-se um método terapêutico muito procurado, mas o farmacêutico tem como 

objetivo alertar para o facto de não serem produtos inócuos e que a sua toma pode acarretar interações 

medicamentosas ou até mesmo efeitos secundários [16]. 

A FF possui no seu stock poucos produtos fitoterapêuticos, mas o que tem mais saída é utilizado 

para a tensão arterial, que muitas vezes é aconselhado pelo farmacêutico quando os utentes têm 

situações pontuais de tensão arterial elevada. 

No decorrer do estágio pude aconselhar alguns produtos fitoterapêutico, no entanto, as maiorias 

das vendas está associada a pedidos específicos dos utentes. 

 

4.3.3. Medicamentos de uso veterinário  

O Decreto-Lei nº 232/99, de 24 de Junho, define os Medicamentos para Uso Veterinário (MUV) 

como sendo uma substância ou uma junção destinada aos animais, nomeadamente ao tratamento e 

prevenção das suas doenças e sintomas. Contudo, considera também como produtos de uso 

veterinário todos os que promovam o bem-estar e higiene do animal, assim como, das instalações 

onde se encontram. Na sua embalagem apresentam, em fundo verde, a inscrição “Uso Veterinário”. 

A FF dispõe de uma vasta gama destes produtos, uma vez que a pecuária constitui um sector 

muito forte na região. Desta forma, a FF tem em stock desde os medicamentos veterinários mais 
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simples para os habituais animais de companhia até aos medicamentos destinados a aves, bovinos, 

suínos e caprinos. Os utentes procuram muito a FF para a compra de medicamentos veterinários, uma 

vez que esta possui uma linha de apoio veterinário, assim a equipa da FF caso tenha alguma dúvida 

pode contactar esta linha e proceder assim a um melhor aconselhamento. 

De realçar que a venda de medicamentos veterinários difere um pouco dos medicamentos de uso 

humano, visto que o PVP é sempre definido pela Farmácia, independentemente de serem sujeitos a 

receita médica ou não. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar alguns MUV, por vezes, contactei esta 

mesma linha em alguns casos mais específicos para melhor aconselhamento. Os produtos que mais 

dispensei foram a Terramicina® (Pfizer), Vermizoo® (Zoopan) e antiparasitários internos e 

externos para cães e gatos. 

 

4.3.4. Produtos de puericultura 

A puericultura é uma especialidade de medicina pediátrica, que se encarrega da saúde das crianças 

no seu nascimento e nos primeiros dias de vida.  Mas, esta área dedica-se também ao pré-natal e pré-

concecional, de modo a garantir a saúde da mãe e da criança. Inclui assim produtos desde biberões, 

tetinas chupeta até brinquedos e produtos de alimentação. 

Na FF existe um linear dedicado apenas a estes produtos. Neste linear podemos encontrar 

produtos da Nuk®, Chicco® e da Suavinex®, papas, leites, boiões, infusões e outros produtos. 

Ao longo do estágio apercebi-me que esta era uma das áreas nas quais a FF tinha menos vendas, 

mas que as pessoas se mostravam interessadas após conhecerem as gamas que tínhamos em stock. 

A fim de melhorar esta situação sugeri a criação do “Clube do Bebé”, criando assim descontos para 

todos os utentes que aderissem a este. No entanto, devido à falta de uma data para proceder ao seu 

lançamento, uma vez que este será lançado num dia dedicado a ecografia 4D, este lançamento será 

efetuado posteriormente ao meu estágio.    

 

4.3.5. Medicamentos manipulados 

Os Medicamentos manipulados (MM) podem ser preparados nas farmácias sob a 

responsabilidade do farmacêutico, sendo fórmulas magistrais ou oficinais [17]. 

A FF prepara alguns manipulados a pedido de alguns utentes, preparando principalmente 

pomadas, a partir da mistura de cremes por espatulação. Existem alguns utentes que fazem pedidos 

de manipulados mais específicos, como a FF não tem capacidade de produção solicita os mesmos a 

Farmácia Barreiros. 

Durante o estágio tive oportunidade de preparar algumas pomadas. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  

19 

 

4.3.6. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios, ainda que apresentem 

algumas especificidades, como o facto de se apresentarem quantidades doseadas de determinadas 

substâncias”.  Possuem na sua composição fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias 

com efeito fisiológico ou nutricional, no entanto não podem ser considerados substitutos de uma 

alimentação variada. 

O utente deve adotar um regime alimentar, que deve ser variado e adequado, fornecendo assim as 

quantidades estabelecidas e recomendadas dos nutrientes necessários podendo utilizar os 

suplementos alimentares para complementar a fim de atingir uma situação ideal [18]. 

Na FF possui uma basta gama de suplementos alimentares, no entanto, os mais procurados são os 

de fortalecimento da memória e combate a fadiga física e mental. 

Durante o aconselhamento farmacêutico tive a oportunidade de dispensar alguns suplementos 

disponíveis principalmente os da gama Absorvit® (Farmacodietica) muito procurada pelos utentes 

da FF. Deparei-me com o elevado número de vendas de suplementos ricos em Ferro, como o 

Ferrisil® (Silfarmaplus). 

 

4.3.7. Dispositivos médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/200 um Dispositivo Médico (DM) é “ qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado para fins de diagnóstico ou 

terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: 

• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

• Controlo da conceção.” 

Os dispositivos médicos encontram-se divididos em classes de acordo com o risco que 

apresentam, sendo a Classe I a que representa o risco mais baixo e a Classe III o mais alto. 

Na FF existe um grande número de vendas destes produtos, nomeadamente meias de descanso, 

compressas, gazes, seringas e também produtos utilizados pelos diabéticos diariamente, 

nomeadamente tiras e lancetas.  

No período de estágio os dispositivos médicos que mais vendi foram lancetas e tiras para 

diabéticos, das diversas marcas.  
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4.3.8. Nutrição Clínica 

O processo de nutrição consiste no consumo, absorção e utilização dos nutrientes indispensáveis 

para o desenvolvimento do corpo e preservação da vida humana. 

No entanto, existem situações que levam a uma ingestão desacuada de determinados nutrientes, 

por exemplo, situações patológicas como cancro. Torna-se assim necessário recorrer a 

suplementação que contrabalancem essas necessidades [19]. 

Na FF existem produtos utilizados na nutrição clínica como o Cubitan ® que é solicitado 

principalmente para utentes acamados. 

 

4.3.1. Nutrição Infantil 

Podemos inserir nessa categoria produtos que visam colmatar a falha do leite materno, seja por 

razões definitivas ou temporárias. No entanto, durante o aconselhamento é importante salientar que 

não existe nenhum substituto do leite materno, uma vez que este é rico em todos os nutrientes 

necessários ao crescimento do bebé.  

Este é um recurso cada vez mais utilizado por diversos motivos, desde opção de não amamentar 

ou devido a intolerâncias cada vez mais recorrentes na população Portuguesa [20]. 

Deste modo, na FF existem leites e papas adequadas a cada fase de crescimento da criança e às 

particularidades do seu organismo. 

 

5. Serviços e cuidados de saúde disponíveis na FF 

Atualmente, as farmácias comunitárias é o local mais próximo da comunidade que pode prestar 

cuidados de saúde com qualidade, promovendo assim o bem-estar e a saúde dos seus utentes. 

A FF para ir de encontro ao bem-estar da população dispõe de diversos serviços, como, 

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

domiciliário e prestação de cuidados de saúde.  

 

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A medicação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos tem como principal intuito detetar 

incongruências bioquímicas precocemente, avaliando o estado nutricional do indivíduo. 

Na FF são avaliados diversos parâmetros bioquímicos/fisiológicos, desde os testes mais simples 

até aqueles que requerem um procedimento mais complexo e detalhado.  

Os farmacêuticos possuem formação para medir a pressão arterial, glicemia capilar, colesterol 

total, triglicerídeos e ácido úrico, assim como, o peso corporal e Índice de Massa Corporal (IMC). 

Estão ainda aptos para efetuar testes de gravidez, ovulação ou de deteção de infeção urinária. 
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A medicação de glicemia capilar e da Hipertensão arterial são os parâmetros mais comumente 

avaliado na FF. A diabetes pertence ao grupo das doenças crónica mais prevalentes em Portugal e a 

sua monitorização é essencial para evitar complicação subjacentes [21]. 

Outro teste muito solicitado pelos utentes é a medição do ácido úrico, uma vez a gota é um dos 

problemas que mais afeta a população desta zona, devido ao consumo excessivo de álcool, carnes 

vermelhas e enchidos. A gota é uma doença reumática inflamatória, resultado da acumulação de 

ácido úrico nas articulações sob a forma de cristais de monourato de sódio [22].  

Durante o estágio procedi, recorrentemente, a medições de tensão arterial, glicemia capilar, 

triglicéridos e ainda de ácido úrico. 

 

5.2. Consultas de especialidade 

A FF aposta no acesso dos utentes a diversos setores de saúde, por isso, dispõe de consultas de 

Terapia da Fala e Ocupacional, Psicologia e Nutrição. 

O acompanhamento nutricional baseia-se no programa da EasySlim®, no qual se promove um 

acompanhamento semanal dos utentes, com a finalidade de proceder a uma reeducação alimentar. 

 

5.3. Tratamento de cessação tabágica  

Estima-se que cerca de 25% da população portuguesa é fumador, o tabagismo prejudica 

gravemente a saúde pública, já que é responsável pela diminuição da qualidade e duração de vida.  

O tabagismo não afeta apenas o fumador, mas sim todos aqueles que o rodeiam, uma vez que se 

encontram expostos ao fumo.  

A FF possui uma parceria com a Relief® que utiliza uma técnica inovadora de Soft-Laser, que 

permite a eliminação do vício de fumar. Assim, os utentes podem efetuar a técnica na FF. É uma 

técnica indolor, sem recurso a medicamentos e com uma taxa de sucesso de cerca de 90% [23]. 

No decorrer do estágio, houve um dia de tratamentos, no qual efetuaram tratamento quatro 

pessoas. Até ao dia de término do estágio, nenhum dos utentes que realizou o tratamento voltou a 

fumar. 

 

5.4. Administração de injetáveis 

Os utentes da FF podem ainda recorrer ao serviço de administração de injetáveis e de vacina não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação, uma vez que existe uma farmacêutica acreditada para o 

efeito. Sendo uma mais valia uma vez que só existe uma enfermeira no Centro de Saúde da área que 

apenas está disponível das 9h as 17h em dias úteis. 
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5.5. Entregas ao domicílio 

A FF localiza-se numa localidade onde a população é maioritariamente idosa, que não possui 

um transporte próprio, utilizam transportes públicos para se poderem deslocar a farmácia, como táxis 

ou autocarros. Por isso, muitas vezes só se conseguem deslocar uma vez por mês à farmácia, por isso 

a equipa da FF procede a entrega da medição ao domicílio se a mesma for solicitada, no entanto, 

ainda são as poucas as rotas que conseguem efetuar. Neste momento, a equipa encontra-se a explorar 

novas rotas para que futuramente possam efetuar mais entregas ao domicílio, serviço esse cada vez 

mais solicitado pelos utentes. 

 

5.6. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1999. Resultou da colaboração 

da Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias, dada a necessidade de consciencializar a 

população para a gestão correta dos resíduos medicamentosos, dado as suas especificidades.  

No seu conceito de resíduo, a VALORMED inclui embalagens vazias, produtos fora de uso 

provenientes de farmácias hospitalares ou de utentes que os entregam nas farmácias comunitárias. 

Porém, abrange também embalagens de medicamentos e produtos veterinários de explorações 

agrícolas.  

Quanto ao procedimento nas Farmácias Comunitárias, o que acontece é que a VALORMED 

disponibiliza, às Farmácias, contentores para que os utentes possam depositar os seus resíduos.  

Após o preenchimento total do contentor, este é selado pelo farmacêutico indicando o nome e 

número da farmácia e, posteriormente entregue ao distribuidor que, por sua vez, os retêm em 

contentores estanques para, de seguida irem para um Centro de Triagem onde é efetuado o tratamento 

adequado dos resíduos com profissionais qualificados [24]. 

A FF possui estes mesmos contentores disponíveis para os seus utentes, permitindo assim um 

sistema cómodo e seguro para estes deixarem as embalagens vazias e medicamentos fora do prazo 

de validade ou medicamentos que já não são utilizados pelos utentes. 

 

6. Outras atividades desenvolvidas na FSQ 

A fim de presentear os seus utentes a FF, efetua diversas atividades dirigidas aos utentes, para 

isso efetua sempre atividades a fim de promover a saúde e o bem-estar dos mesmos. 

Durante o meu estágio foram organizadas várias atividades, como: 

-  Rastreio de deficiência de Ferro/ Anemia; 

-  Rastreio Cardiovascular, nomeadamente, medição da pressão arterial e colesterol;   

- Palestra informativa sobre Higiene Oral; 

- Decoração de natal, com sugestões de prendas; 

- Especial dia dos namorados, com algumas ofertas na farmácia e promoções especificas; 
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- Divulgação das atividades e promoções da farmácia nas redes sociais, com publicações mais 

frequentes. 

Todas estas atividades foram preparadas com a minha participação, tendo como principal 

objetivo a fidelização dos utentes, cativando-os dia-a-dia. 

 

7. Formações 

A ciência está em constante evolução, nomeadamente as farmacêuticas, por isso é importante o 

farmacêutico manter-se atualizado, sempre com o objetivo de melhorar as suas capacidades. Para 

isso, pode consultar diversas fontes bibliográficas creditadas ou participar nas diversas formações 

que existem.  

Durante o meu estágio de 4 meses tive oportunidade de participar em diversas formações, 

nomeadamente, as mencionas na tabela 1. 

 

Tabela 2. Formações frequentadas durante o estágio. 

Formação Data Local Duração 

Bioderma® 29/11 Hotel Palácio do 

Porto 

6 horas 

Valdispert® 14/01 FF 1 hora 

Ilvico mer®0 + Ilvico 

respir ® 

16/01 FF 1 hora 

Sensilis® 18/01 FF 1 hora 

FDC® 23/01 FF 1 hora 

Farmacodiética® 28/01 FF 1hora 

Futuro da Saúde 

respiratória em 

Portugal: o papel da 

farmácia 

 

29/01 

 

ANF 

 

3 horas 

Esthederm® 13/02 Hotel Palácio do 

Porto 

4 horas 

Aboca® 27/02 FF 1 hora 

 

8. O papel do farmacêutico na farmácia comunitária 

O farmacêutico, muitas vezes, é a primeira pessoa que o utente procura no caso de ter alguma 

dúvida ou algum problema de saúde, o que acarreta uma grande responsabilidade ao mesmo. 

Os utentes muitas vezes vão buscar a sua medicação diária e acabam por pedir a opinião ao 

farmacêutico sobre algum problema de saúde que o afeta, uma vez que é neste que deposita a sua 
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confiança para se esclarecer. Cabe assim ao farmacêutico ajudar o utente de forma a que este fique 

mais tranquilo, esclarecendo todas as suas dúvidas. Por isso, o aconselhamento farmacêutico é das 

principais funções do farmacêutico comunitário. 

Na hora do aconselhamento, cabe ao farmacêutico transmitir confiança ao utente, a fim de 

conseguir colocar as questões corretas para percebe o problema que o afeta, como, sintomas, duração 

dos mesmos, problemas de saúde, entre outras coisas. Cabe ao farmacêutico deve a dispensa de 

MNSRM e/ou fornecer todas as indicações não farmacológicas que possam ajudar o utente na 

resolução do problema [2, 25]. 

Durante o meu estágio prestei aconselhamento farmacêuticos em diversas situações, o que me 

levou a melhorar e a aperfeiçoar a minha forma de o fazer. Os problemas que mais me deparei 

foram tosse, constipações/gripe e distúrbios gastrointestinais. 

 

9. Conclusão 

Este estágio, de 4 meses, constitui uma das etapas de maior solidificação e aprendizagem de 

conhecimentos, uma vez que foi um dos primeiros contactos com esta profissão. 

 Aprendi que a teoria por si só não é suficiente, é importante passar a prática, contactando 

com o dia-a-dia de uma farmácia para perceber que são diversos os conhecimentos que levamos na 

bagagem mas é necessário aprender a colocá-los em prática. 

Este período, permitiu-me perceber a responsabilidade do farmacêutico em farmácia 

comunitária, que não passa só pela dispensa de medicamentos, mas somos sem dúvida o profissional 

de saúde que o utente consegue recorrer com maior facilidade. 

Todo este período revelou-se, sem dúvida, uma surpresa, não só pelo que aprendi, mas pela 

equipa com quem tive oportunidade de trabalhar, assim como pelos utentes que tive oportunidade de 

conhecer.  

A FF pode ser uma farmácia de aldeia, mas é muito ativa e dinâmica, são diversas as 

atividades que a equipa tenta promover junto dos seus utentes, de forma a impulsionar uma boa 

relação entre o farmacêutico e o utente.  Na FF existe uma excelente equipa, na qual tive oportunidade 

de fazer parte. Estes profissionais perderam um pouco do seu tempo a transmitirem-me os seus 

conhecimentos, tentando sempre promover a minha autonomia. Superou sem dúvida as minhas 

espectativas e objetivos. 
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Parte 2. Apresentação dos temas desenvolvidos  

1. PROJETO I – Rastreio de Deficiência de Ferro / Anemia 

1.1. Enquadramento teórico 

A anemia ferropénica, ou seja, a causada pela deficiência de ferro afeta cerca de um terço dos 

portugueses. Este problema resulta no deficiente transporte de oxigénio aos órgãos e tecidos, o que 

pode levar a diversas consequências.  

É importante o seu diagnóstico precoce, uma vez que a junção de medidas não farmacológicas e 

medidas farmacológicas são capazes de reverter a situação num curto espaço de tempo [26, 27]. 

 

1.1.1. Definição 

A principal causa da anemia ferropénica é a deficiência em ferro, constituinte básico da 

hemoglobina, componente dos glóbulos vermelhos/ eritrócitos. 

A principal função da hemoglobina é o transporte de oxigénio, para todas as células do organismo. 

A hemoglobina é fabricada na médula óssea. Para a sua produção é necessário uma quantidade 

considerável de ferro.  

É na alimentação variada e equilibrada que se assimila a maior quantidade de ferro que o 

organismo necessita. Assim, quando esta não é adequada podemos adquirir uma deficiência de ferro 

[28, 29]. 

Também existe deficiência de ferro inerente à gravidez, uma vez que existe uma rápida expansão 

dos tecidos e maior produção de eritrócitos. Ocorre ainda hemodiluição, levando a uma diminuição 

da concentração de hemoglobina [30]. 

1.1.2. Causas 

As causas mais comuns são: 

- Hemorragias, nomeadamente as hemorragias menstruais abundantes; 

- Aumento da necessidade de ferro, nomeadamente, gestação, lactação e períodos de crescimento 

rápido; 

- Diminuição da absorção de ferro [31]. 

 

1.1.3. Fatores de Risco 

Podemos dividir os fatores de risco em três categorias diferentes: 

- Fisiológicos: gravidez, lactação, menstruação; 

- Nutricionais: ausência ou baixo consumo de alimentos ricos em ferro; 

- Patológicos: cirurgias (gastrectomia), doença inflamatória intestinal, doença hepática crónica e 

doença renal crónica [32]. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  

26 

 

1.1.4. Metabolismo do Ferro 

O ferro é um dos oligoelementos essenciais, a deficiência do mesmo provoca distúrbios 

fisiológicos, como, diminuição da síntese de eritrócitos e do transporte de oxigénio. 

Podemos obter este mineral através da alimentação ou através da destruição de eritrócitos. 

Alimentação 

O ferro está presente na dieta, sob 2 formas: 

- Ferro heme: encontrado nos alimentos de origem animal, nomeadamente, nas enzimas, 

hemoglobina e mioglobina; 

- Ferro não heme: presente nos alimentos de origem vegetal. 

O ferro é absorvido a nível intestinal, principalmente, no duodeno e jejuno. No entanto, a 

quantidade absorvida é regulada pela necessidade do organismo, normalmente, é absorvida cerca de 

1/10 da quantidade ingerida. Alguns fatores favorecerem a absorção, como, a acidez e a presença de 

agentes solubilizantes, nomeadamente os açúcares. 

O ferro circula no sangue acoplado à transferrina, sendo, posteriormente, distribuído pelas células 

do organismo onde é necessário, principalmente, para a médula óssea, onde é utilizada para 

eritropoiese.  

A restante quantidade é armazenada na medula óssea e baço, na sua maioria, sob a forma de 

ferritina.  

Destruição de eritrócitos 

Como a maior parte do ferro presente no organismo está associada à hemoglobina, a fagocitose e 

degradação das hemácias pode ser uma fonte importante e ferro. Esta quantidade de ferro é suficiente 

para manter a necessidade diária necessária a eritropoiese [33]. 

 

1.1.5. Estágios da Deficiência em Ferro 

A anemia ferropénica instala-se no organismo, podendo-se dividir esse processo em três estágios 

diferentes: 

1º estágio: ocorre um desequilíbrio entre a quantidade necessária de ferro e a existente no 

organismo. Nesta fase o organismo mobiliza o ferro das reservas que possui; 

2º estágio: reservas de ferro encontram-se esgotados, logo se não existir suplementação de ferro 

há diminuição da eritropoiese e consequentemente diminuição da concentração de hemoglobina no 

sangue; 

3º estágio: há deficiência de ferro, e consequentemente anemia. Levando a deteorização da 

qualidade e quantidade dos eritrócitos formados (são menores e com baixa concentração de 

hemoglobina) [34]. 
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1.1.6. Sintomas 

Os sintomas são comuns às restantes anemias, nomeadamente, palidez, cansaço, dores de cabeça, 

aumento da frequência cardíaca, sensação de falta de ar, fragilidade das unhas e cabelo [31]. 

 

1.1.7. Diagnóstico 

Para confirmação do diagnóstico é necessário a execução de: 

- Hemograma; 

- Reticulócitos; 

- Parâmetros do metabolismo do Ferro [35]. 

 

1.1.8. Tratamento 

O tratamento passa pela terapêutica oral, ou seja, utilização de suplementos ricos em ferro. A dose 

diária recomendada é entre 100-200 mg de ferro por dia. Apenas em situações mais graves se recorre 

a terapêutica endovenosa nomeadamente: 

- Quando há intolerabilidade ou ineficácia do ferro oral; 

- Anemia grave com compromisso de Atividades da Vida Diária (AVD), ou necessidade de 

recuperação hematológica rápida [29, 35]. 

 

1.2.Objetivos 

O planeamento e execução deste rastreio surgiu após constatar que na FF existem muitos 

suplementos de ferro dispensados. Surgiu assim o planeamento de um rastreio de forma a alertar a 

população que este é um problema relativamente frequente, uma vez que afeta cerca de um em cada 

cinco portugueses, e que a maioria deles o desconhece [29]. 

Uma vez que o farmacêutico deve ter uma participação ativa junto do utente, é importante efetuar 

atividades juntos dos utentes, como rastreios. Estes devem permitir efetuar testes rápidos, que 

permitem identificar a população de risco, permitindo o encaminhando dos mesmos para 

aconselhamento médico, para obtenção de um diagnóstico. 

Assim, a principal finalidade deste rastreio foi a identificação da população com baixos níveis de 

hemoglobina, que pertencem assim à população de risco, que podem desenvolver ou até mesmo já 

ter anemia ferropénica. Para isso no caso de um teste positivo, informa-se quais os valores saudáveis, 

recomenda-se consultar o seu médico para uma avaliação mais completa e confirmação do 

diagnostico. De igual forma, ensinam-se medidas não farmacológicas que permitem a melhoria dos 

resultados. 
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1.3. Métodos 

Procedeu-se a divulgação do rastreio junto dos utentes bem como através das redes sociais, cartaz 

presente no Anexo 3. Para maior organização efetuaram-se marcações, com intervalo de 30 minutos. 

Durante 3 dias, os utentes da FF efetuaram este rastreio que consistia num pequeno questionário 

(Anexo 4), efetuado para perceber se existiam sinais de alarme, na execução de um teste rápido para 

determinação da concentração de hemoglobina no sangue e aconselhamento farmacêutico. 

  A fim de identificar precocemente a população com anemia, recorreu-se a um método 

eletroquímico quantitativo, o Cera-Chek Hb Plus®. Este método permite a determinação da 

concentração de hemoglobina no sangue, através de uma gota de sangue. Após o lise dos eritrócitos, 

a hemoglobina reage com o reagente presente na tira de teste, gerando uma corrente elétrica que é 

quantificada. Assim, a concentração de hemoglobina é proporcional à corrente elétrica gerada [36]. 

Após a realização do teste, sempre que necessário efetuei aconselhamento farmacêutico, 

percebendo problemas que pudessem estar a afetar a pessoa, por exemplo.  

 

1.4.Resultados 

Para obter mais informações acerca dos utentes, efetuou-se um inquérito simples, que permitiu 

chegar aos seguintes resultados. 

Durante os três dias de rastreio, 34 pessoas aderiram ao mesmo, sendo na sua maioria mulheres, 

24 na totalidade. Apenas 6 dos utentes já tinham história prévia de anemia. 

Em relação aos sintomas, que poderiam sugerir a presença de anemia, foram verificados os 

mencionados na figura 1. 

 

Figura 1. Sintomas que os participantes apresentavam. 

Após a realização do teste rápido os resultados de concentração de hemoglobina no sangue, obtido 

em g/dl, podem ser visualizados na figura 2 e 3. 
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1.5. Discussão 

Os valores referência de concentração de hemoglobina variam consoante o sexo, para homens o 

valor é de ≥13 g/dL enquanto que para mulheres o valor referência é de ≥12 g/dL [26,27]. Analisando 

os resultados obtidos, conclui-se que apenas 5 mulheres se encontram abaixo do valor referência, 

enquanto que unicamente 3 homens têm os valores alterados. 

Pode ainda concluir-se que todos os utentes que possuíam valores anormais tinham algum dos 

sintomas, maioritariamente, dores de cabeça e cansaço mas estes nunca relacionaram com uma 

possível anemia. 

 

1.6.O papel do farmacêutico 

Cada vez mais os utentes confiam no aconselhamento farmacêutico, por esse motivo é importante 

que o profissional de saúde aproveite estas oportunidades para ganhar a confiança dos mesmos. 

Ao longo deste rastreio foi possível estabelecer uma conversa com os diferentes participantes, 

estes a maiorias das vezes, acabaram por abordar os diversos problemas que os afetavam, desde de 

saúde até mesmo emocionais. É também este o papel do farmacêutico, saber ouvir e saber dizer a 

palavra mais correta no momento certo. 

 Antes de iniciar o rastreio, foi essencial esclarecer todo o processo bem como a finalidade do 

mesmo. Após a obtenção do resultado é importante explicá-lo, ou seja, indicar se está dentro dos 

valores referência e qual o seu significado. No caso de os valores estarem abaixo dos valores 

referência foi elucidado que este teste não servia de diagnóstico, que seria importante a ida ao médico 

afim de este avaliar o resultado obtido e verificar se existia necessidade de análises especificas.  
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Aos utentes com os valores muito próximo dos limites foram aconselhadas medidas não 

farmacológicas, como por exemplo, a maior ingestão de alimentos ricos em ferro, como, carne 

vermelha, gemas, feijão, ervilhas e agrião. Assim, evitamos que estes valores diminuam e passem a 

estar abaixo dos valores referência, evitando assim que se desenvolva uma anemia [33]. 

 

1.7.Conclusão 

O desenvolvimento deste projeto, proporcionou-me um maior contacto com os utentes da FF, 

tornando-se uma experiência enriquecedora. Foi assim um grande desafio, uma vez que me permitiu 

um maior conhecimento relacionado com a área e permitiu-me a adaptação a diferentes situações, 

melhorando assim o meu aconselhamento farmacêutico. 

Foi ainda útil para todos os utentes da FF, uma vez que tiveram hipótese de adquirir 

conhecimentos na área  

Este rastreio possibilitou concluir que as pessoas não estão alertas para estas situações e não 

sabem identificar as mesmas. Assim este rastreio possibilitou que, futuramente, estejam mais alerta 

para sintomas que possam surgir relacionados com anemia. 

Os participantes no rastreio, mostraram-se satisfeitos com a iniciativa, uma vez que com um 

simples teste e em pouco tempo conseguiram aprender mais acerca do assunto.  

 

2. PROJETO II – Rastreio Cardiovascular 

2.1. Enquadramento 

A principal causa de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares, uma vez que cerca de 

35 mil portugueses morrem devido a estas doenças, nomeadamente após Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) ou Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) [37, 38]. 

 

2.1.1. Doenças Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte prematura. Estas 

designam todas as alterações patológicas que afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos, uma vez 

que afetam o sistema circulatório. A aterosclerose é a causa mais comum da sua evolução, uma vez 

que a acumulação, lenta e gradual, de lípidos nas paredes internas dos vasos sanguíneos, pode levar 

a sua obstrução. 

Estão incluídas neste grupo patologias como: AVC, EAM, angina do peito e arritmias cardíacas. 

 A melhorar forma de prevenir estas doenças é através do controlo dos fatores de risco, uma vez 

que cerca de 90% das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com após a adoção de medidas 

preventivas [39]. 
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2.1.2. Fatores de Risco 

Podemos classificar como fatores de risco qualquer condição que proporcione o aumento do risco 

de contrair uma doença cardiovascular. 

Estas podem ser divididos em duas categorias, tal como na tabela 3 [40]. 

 

Tabela 3.  Fatores de risco das Doenças Cardiovasculares 

Fatores de risco modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Diabetes Sexo 

Hipercolesterolemia Idade 

Triglicerídeos altos Antecedentes Familiares 

Excesso de peso 

Hábito tabágico 

Hipertensão arterial 

Sedentarismo 

Alcoolismo 

 

2.1.3. Colesterol 

O colesterol é uma gordura essencial que está presente no nosso organismo, que circula no sangue 

ligado a proteínas, sendo uma parte produzida pelo próprio organismo, mais concretamente no 

fígado, a restante é adquirida na alimentação, maioritariamente na ingestão de produtos derivados 

animais, como carnes e produtos lácteos.  

Em níveis normais este é benéfico, uma vez que é indispensável para o bom funcionamento do 

organismo, uma vez que é necessário para a produção de membranas celulares, hormonas e vitamina 

D. 

No entanto, quando os níveis de colesterol atingem valores elevados este pode ser prejudicial, 

pois este deposita-se nos vasos sanguíneos podendo obstruir os vasos sanguíneos, comprometendo o 

fluxo sanguíneo de sangue aos órgãos e tecidos do organismo. O que pode resultar no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia cerca de dois terços da população adulta em 

Portugal tem os níveis de colesterol elevados. 

A DGS recomenda que os valores normais devem ser inferiores a 190 mg/dl. Mas em doentes 

com doença coronária ou outro fator de risco recomenda-se que os níveis de colesterol devem ser 

inferiores a 175 mg/dl. 

Como reduzir? 

Existem atitudes que o utente pode adotar no seu dia-a-dia que tendem a reduzir os níveis de 

colesterol; tais como: 
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- Diminuição da ingestão de gorduras; 

- Aumento do consumo de alimentos ricos em fibra; 

- Ingestão de 1,5 L de água, diariamente; 

- Evitar o consumo excessivo de sal; 

- Efetuar exercício físico, cerca de 30 minutos todos os dias [41, 42]. 

 

2.1.4. Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial afeta cerca de 42,1% da população portuguesa, o que torna este problema 

umas das grandes preocupações, já que pode causar co morbilidades a nível cardiovascular. 

Para que o sangue alcance todos os tecidos e células do nosso organismo, é necessário que exista 

uma pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos. Mas, esta pode atingir valores elevados, quando 

estes são verificados durante algum período de tempo, pode ser classifica como hipertensão arterial. 

Quando se efetua a medição de pressão arterial, avaliam-se duas medidas: a pressão arterial 

sistólica ou "máxima" e a pressão arterial diastólica ou "mínima". A pressão sistólica corresponde ao 

momento em que o coração contrai, enviando o sangue para todo o corpo, esta deve estar abaixo dos 

120 mm/Hg. Enquanto que a pressão arterial diastólica ocorre quando o coração relaxa para se voltar 

a encher de sangue, e este valor deve ser abaixo dos 80 mm/Hg. 

Estima-se que cerca de 90% dos casos de hipertensão arterial deva-se a hábitos de vida, como: 

obesidade, consumo excessivo de sal, hábito tabágico, consumo excessivo de álcool e café. Como é 

uma patologia que não apresenta sintomas, é importante se efetue medição periódica da mesma, 

porque só assim se consegue proceder ao seu diagnóstico. 

Por isso, a adoção de um estilo de vida saudável pode reverter este quadro clínico [43, 44]. 

 

2.2.Objetivos 

Os rastreios cardiovasculares são uma das principais formas de alertar as pessoas para que 

estas adotem estilos de vida saudáveis, com a finalidade de controlar os diversos fatores de risco. 

Assim, com este rastreio pretende-se alertar as pessoas para esta realidade, uma vez que a 

maior causa de mortalidade a nível mundial são as doenças cardiovasculares. Para isso, procedeu-se 

a avaliação da tensão arterial e dos níveis de colesterol, dois dos fatores de risco que podem levar ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Informando assim os participantes para este problema 

cada vez mais presente na sociedade portuguesa. 

 

2.3.Desenvolvimento 

Com antecedência de uma semana foi divulgado o cartaz com as informações sobre este rastreio 

(anexo 5) para que os utentes tivessem o conhecimento desta atividade realizada na FF. 
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Durante o dia do rastreio, os utentes que se dirigirem foram abordados a fim saber a sua 

disponibilidade para participarem no mesmo. Na totalidade, 20 utentes participaram no rastreio. 

Após uma breve conversa com o utente para perceber o seu historial clínico, foram medidos a 

tensão arterial e de seguida o colesterol. 

Caso algum dos parâmetros estivesse alterado eram entregues panfletos com informações 

importantes sobre o tema (anexo 6), como, o que significavam e quais as medidas não farmacológicas 

que poderiam adotar para melhorar os seus resultados. 

 

2.4.Métodos 

Para a medicação da tensão arterial utilizou-se um tensiómetro eletrónico, uma vez que é um 

aparelho rápido e preciso. 

Em relação ao colesterol procedeu-se a um teste rápido através de uma gota de sangue capilar, a 

sua medição demora cerca de 3 minutos. 

 

2.5.O papel do farmacêutico 

O farmacêutico é dos profissionais de saúde que possui maior facilidade e contacto com o utente, 

tendo este uma responsabilidade de promover a saúde e a prevenção de doenças.  

Assim, em relação as doenças cardiovasculares, é importante que o farmacêutico alerte os utentes 

para a diminuição do número de fatores de risco que este possua. Com o objetivo de diminuir a 

incidência de doenças cardiovasculares.  

Em relação aos utentes que já possam possuir algum fator de risco é importante alertar para o 

controlo dos mesmos, ou seja, promover a medição periódica destes, por exemplo, dos diabetes, da 

tensão arterial e do colesterol. Permitindo assim o seu controlo ou deteção precoce. 

No dia-a-dia do farmacêutico comunitário é importante que este esteja alerta em relação aos 

utentes com estas patologias, percebendo se estas estão a ter uma boa adesão a terapêutica (se cumpre 

o número de tomas, por exemplo) e perceber se a medicação prescrita esta a ser adequada, percebendo 

assim que o utente está a obter os resultados clínicos esperados. Pode ainda alerta o utente para 

adoção de um estilo de vida mais saudável, uma vez que pode potenciar a melhoria dos fatores de 

risco. 

 

2.6.Conclusão 

A realização desta atividade superou as expectativas uma vez que para a duração do rastreio 

tivemos um número considerável de participantes, tornou-se assim uma experiência positiva e 

enriquecedora profissionalmente. O objetivo foi cumprido, uma vez que conseguimos sensibilizar a 

população para a importância de adotar um estilo de vida saudável.  
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Todos os participantes mostraram-se satisfeitos com o rastreio e sugeriram a preparação de mais 

atividades na FF.  Mostrando assim que cada vez mais os utentes se encontram recetivos a atividades 

como esta. 

 

3. PROJETO III – Palestra sobre Higiene Oral 

3.1. Enquadramento 

Atualmente, as pessoas preocupam-se um pouco mais com a sua saúde oral, no entanto, o acesso 

aos cuidados de medicina dentária têm custos elevados, resultando assim em idas pontuais ao 

dentista. 

É importante alertar os utentes para este tema. Devemos iniciar essa sensibilização desde os mais 

pequenos, por isso, a realização de palestras sobre higiene oral é uma boa ferramenta para a melhoria 

dos conhecimentos relacionados com o tema. 

 

3.1.1. Higiene oral 

Uma boa higiene oral é fundamental para a saúde oral.  

Uma boa saúde é importante para o desenvolvimento das crianças, uma vez que esta influência a 

mastigação, relações sociais, fala, respiração e o bem-estar de um modo geral. 

Por isso, torna-se essencial ensinar os mais pequenos a efetuar uma boa higiene oral [45]. 

 

3.1.2. Alimentação saudável 

O problema mais comum que afeta os dentes são a formação de cáries. Podemos evitar a sua 

formação da redução do consumo de açucares, criando assim hábitos de alimentação saudável.  

A alimentação deve ser variada e equilibrada, evitando os doces, fora das horas das refeições [46]. 

 

3.1.3. Visitas regulares ao médico dentista  

A ida ao dentista nem sempre é um processo simples, uma vez que, muitas das crianças têm receio 

do dentista e por vezes os pais não tem possibilidades de proporcionar uma consulta de medicina 

dentária aos seus filhos, devido ao seu elevado custo. No entanto, a primeira consulta de medicina 

dentária deve ocorrer aos 12 meses.  

Torna-se importante alertar que não se deve recorrer ao médico dentista apenas quando temos 

alguma dor, mas sim regularmente, cerca de uma vez por ano [46]. 

 

3.2. Objetivo 

O objetivo principal da realização desta atividade foi a sensibilização dos mais pequenos para que 

estes cuidem dos seus dentes, efetuando assim uma boa higiene oral. Para isso, procedemos à 
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explicação que se adotassem pequenos gestos no seu dia-a-dia, como por exemplo, lavar os dentes, 

futuramente não teriam problemas relacionados com a saúde oral. 

3.3. Desenvolvimento 

 Esta atividade ocorreu na Escola Primária de Fervença, à qual agradeço a disponibilidade para 

nos receber no dia 28 de fevereiro. Esta palestra foi assim apresentada a 30 alunos entre os 3-8 anos. 

Para esta atividade criei uma apresentação com todas as informações que considerei importante 

transmitir nestas idades sobre higiene oral (anexo 7), uma vez que é necessário transmitir a 

importância de cada criança cuidar da sua higiene oral para que futuramente o continue a fazer. Esta 

foi apresentada às crianças, promovendo sempre uma interação com elas para despertar o seu 

interesse.  

Assim, durante a mesma fui efetuando pequenas perguntas sobre os temas apresentados, no final 

da atividade proporcionei uma pequena atividade com eles, a pintura de um desenho alusivo ao tema.  

No final da atividade, procedi à entrega de um pequeno kit a cada criança, que consistia numa 

escova de dentes, uma amostra de pasta de dentes, um pequeno livro informativo e um balão. A 

obtenção dos mesmos só foi possível com o apoio da Vitis®. 

 

3.4. Conclusão 

Apesar da saúde oral ser um tema cada vez mais abordado pela sociedade portuguesa, é 

importante efetuar atividades como esta para uma maior sensibilização. 

Durante a palestra fui ouvindo as crianças e percebendo que mesmo hoje os pais cometem erros 

nesta área, desde promover ingestão de doces ou até mesmo não solicitar a lavagem diária dos dentes. 

Por isso, reconheço que no final da palestra os alunos ficaram a perceber a importância de uma boa 

higiene oral e quais as atitudes que podiam fazer para que esta melhorasse.  

Todas as crianças ficaram entusiasmadas com a atividade e foi gratificante perceber que estas 

crianças possivelmente a partir daquele dia passaram a olhar de uma forma diferente para os seus 

dentes, uma vez que agora sabem que é importante cuidar deles e como fazê-lo.  
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4. Considerações finais 

O estágio é o culminar do MICF, onde aplicamos todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso e arrecadamos mais conhecimentos. E sem dúvida que superou as minhas expetativas, uma vez 

que é nesta etapa que nos apercebemos o quão importante é o nosso papel para o utente. 

O rastreio de Deficiência de Ferro permitiu-me uma maior aproximação ao utente, uma vez que 

foi um contacto mais direto com o mesmo, sendo assim uma das atividades que mais gostei de 

realizar. Foi uma atividade bem aceite e que foi de encontro com as expetativas dos participantes. 

Quanto ao rastreio Cardiovascular foi uma atividade que superou as minhas expetativas, que 

mesmo tendo avaliado parâmetros bioquímicos que as pessoas reconhecem, ainda existe dúvidas 

sobre os mesmos. Assim com a distribuição dos panfletos informativos foi possível esclarecer essas 

dúvidas e alertar os utentes para o controlo destes parâmetros.  

No decorrer do estágio, apercebi-me que existiam muitos utentes à procura de produtos de higiene 

oral, mas que nem sempre estavam informados acerca dos mesmos. Assim, surgiu a ideia de efetuar 

uma palestra informativa sobre higiene oral. Decidi realizar a mesma juntos dos mais pequenos, na 

escola, uma vez que devemos explicar a importância de uma boa higiene oral desde idades mais 

jovens. Foi gratificante o carinho com que fui recebida pelos alunos da Escola de Fervença e a 

participação atenta de cada um deles durante a palestra. 

A criação de todos estes projetos possibilitou-me adquirir mais conhecimentos acerca dos temas 

em causa o que sem dúvida contribui para melhorar o aconselhamento no exercício da minha 

profissão. 

Para terminar, resta-me mencionar que cumpri o objetivo deste estágio, onde pus em prática os 

conhecimentos adquiridos na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e tive a oportunidade 

de consolidar e enriquecê-los. Que sem dúvida, serão uma mais valia na minha vida profissional. 
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Anexos 

Anexo I – Espaço físico exterior 

 

 

Anexo II - Espaço físico interior 
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Anexo III – Cartaz de divulgação do Rastreio de Deficiência de Ferro/ Anemia 

 

 

Anexo IV – Questionário efetuado os participantes do Rastreio de Deficiência de 

Ferro/ Anemia 
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Anexo V – Cartaz de divulgação do Rastreio Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Panfletos distribuídos pelos participantes do Rastreio Cardiovascular 
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Resumo 

Para conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é possível, mas não 

obrigatório, realizar estágio curricular na farmácia hospitalar, no qual optei por realizar estágio no 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

Este estágio decorreu entre o dia 3 de setembro e o dia 31 de outubro, no qual tive contacto com 

os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTS, sob a orientação da Dr.ª Ana Isabel. Tive hipótese de 

conhecer e compreender todas as atividades exercidas pelos farmacêuticos hospitalares bem como as 

suas responsabilidades, uma vez que acompanhei as diferentes ações exercidas pelos diferentes 

elementos de equipa, bem como conhecer todo o circuito do medicamento que ocorre neste serviço. 

Assim, neste relatório apresento o funcionamento dos SF, quer da unidade de Penafiel, bem como 

da unidade de Amarante, na qual tive oportunidade de estar sete dias, assim como todos os projetos 

que desenvolvi nos mesmos. 

  



           Relatório de Estágio Profissionalizante  

4 

 

 

Índice 

Agradecimentos ............................................................................................................................ 2 

Resumo.......................................................................................................................................... 3 

Índice de tabelas ............................................................................................................................ 6 

Lista de abreviaturas ..................................................................................................................... 7 

Introdução ..................................................................................................................................... 8 

1. Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. ............................................................................ 8 

1.1.1. Serviços Farmacêuticos .......................................................................................... 9 

2. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos .............................................................. 10 

3. Circuito do medicamento e outros produtos no CHTS ........................................................ 11 

3.1. Sistema informático ...................................................................................................... 11 

3.2. Aquisição ...................................................................................................................... 11 

3.3. Receção, armazenamento e gestão de existentes .......................................................... 12 

3.4. Empréstimos de medicamentos e outros produtos ....................................................... 13 

3.5. Sistema de distribuição de medicamentos .................................................................... 14 

3.5.1. Clássica ................................................................................................................ 14 

3.5.2. Distribuição Individual diária em dose unitária ................................................... 15 

3.5.3. Medicamentos em regime de ambulatório ........................................................... 16 

3.5.4. Medicamentos sujeito a controlo especial ............................................................ 18 

4. Farmacotecnia ...................................................................................................................... 21 

4.1. Fracionamento e reembalagem ..................................................................................... 21 

4.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis ........................................................ 21 

4.3. Nutrição Parentérica e outros manipulados estéreis ..................................................... 22 

5. Ensaios Clínicos ................................................................................................................... 23 

6. Outras atividades dos farmacêuticos .................................................................................... 24 

6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) ................................................................ 24 

6.2. Grupo de Coordenação Local- Programa de Prevenção e Controlo de infeções resistentes 

aos antimicrobianos ...................................................................................................................... 24 

6.3. Comissão de Qualidade e Segurança ............................................................................ 24 



           Relatório de Estágio Profissionalizante  

5 

 

6.4. Comissão de Ética ........................................................................................................ 24 

6.5. Comissão de Risco ....................................................................................................... 24 

6.6. Farmacovigilância ........................................................................................................ 25 

7. Atividades complementares ................................................................................................. 25 

7.1. Preparação de Panfletos informativos .......................................................................... 25 

7.2. Guidelines de Cardiologia ............................................................................................ 25 

7.3. Tabela de Antibióticos ................................................................................................. 25 

7.4. Sistema Simpático ........................................................................................................ 26 

7.5. Tabela resumo de fármacos que levam a perda de Potássio ou quais os fármacos que 

necessitam de ajuste renal ............................................................................................................ 26 

8. Considerações finais ............................................................................................................. 26 

Referências .................................................................................................................................. 27 

Anexos ........................................................................................................................................ 29 

Anexo A- Concelhos Abrangidos pelo CHTS, E.P.E. ............................................................ 29 

Anexo B- Fotografia na UPA .................................................................................................. 29 

Anexo C- Fotografia na USG .................................................................................................. 30 

Anexo D- Rotulagem utilizada no CHTS, devido ao LASA .................................................. 30 

Anexo E- Megamat existente no UPA .................................................................................... 30 

Anexo F- Exemplo de uma prescrição no CHTS. ................................................................... 31 

Anexo G- Formulário de Prescrição de Hemoderivados ........................................................ 31 

Anexo H- Formulário entregue ao DC para medicamentos extra-formulário ......................... 23 

Anexo I- Prescrição de uma Bolsa Parentérica, exemplo ....................................................... 24 

Anexo J- Folhetos realizados no Ambulatório do CHTS ........................................................ 25 

Anexo K- Resumos das guidelines de Cardiologia ................................................................. 27 

Anexo L- Parte da tabela de Antibióticos realizada ................................................................ 33 

Anexo M- Diferentes ações que se podem realizar a nível do Sistema Simpático ................. 33 

Anexo N- Lista de fármacos que podem afetar a Função Renal ............................................. 34 

Anexo O- Lista de fármacos que podem afetar níveis de Potássio ......................................... 34 

 



           Relatório de Estágio Profissionalizante  

6 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1. Distribuição dos diferentes serviços pelos respetivos pisos na UPA. ........................... 8 

 

  



           Relatório de Estágio Profissionalizante  

7 

 

Lista de abreviaturas 

AIM – Autorização de Integração no Mercado 

AO- Assistentes Operacionais 

ACSS- Administração Central do Sistema de Saúde  

ARS- Administração Regional de Saúde 

BPC- Boas Práticas Clínicas 

CAUL- Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CEC- Catálogo Eletrónico de Compras 

CFHNM- Comissão do Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

CFT- Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHNM – Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

CHTS- Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

DGS- Direção Geral de Saúde 

DIDDU- Distribuição Individual em Dose Unitária 

DSF- Diretor dos Serviços Farmacêuticos 

EC- Ensaio Clínico 

FH- Farmacêuticos Hospitalares 

FHNM- Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

GCL-PPCIRA- Grupo de Coordenação Local- Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 

Resistentes aos Antimicrobianos 

HD- Hemoderivados 

HER + - Heath Event Risk & Management 

HSA- Hospital Santo António 

INCM- Imprensa Nacional- Casa da Moeda 

NP- Nutrição Parentérica 

QUE- Autorização de Utilização Excecional 

RCM- Resumo das Características do Medicamento 

SD- Sistema de Distribuição 

SGICM- Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

SI- Sistema Informático 

SNS- Serviço Nacional de Saúde 

SPMS- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

TSDT- Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UCIC- Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

UPA- Unidade de Padre Américo 

USG- Unidade São Gonçalo 



           Relatório de Estágio Profissionalizante  

8 

 

Introdução 

Para término do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é necessário a realização de um 

estágio curricular com duração de seis meses, no qual optei por incluir estágio em farmácia 

hospitalar, que poderá ser uma mais valia no meu futuro profissional, uma vez que poderei trabalhar 

nessa área [1].  

No estágio no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. (CTHS) tive hipótese de conhecer de 

perto todas as funções e responsabilidades do farmacêutico no contexto hospitalar. 

Deste modo, neste relatório pretendo descrever o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos, no 

qual está incluído todo o Circuito do Medicamento, descrevendo para isso, toda as atividades que 

desenvolvi ao longo do estágio. 

 

1. Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

O CHTS integra duas unidades hospitalares, o Hospital Padre Américo (UPA), localizado em 

Penafiel (sede do Centro Hospitalar), e o Hospital São Gonçalo (USG), localizado em Amarante, 

Anexo B, tal como o Decreto de Lei nº 326/2007 de 28 de setembro determina. 

A área de influência do CHTS estende-se a toda a região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, onde 

pertencem os conselhos de Penafiel, Paredes, Felgueiras, Paços de Ferreira, Castelo de Paiva, 

Amarante, Baião, Marco de Canaveses, Celorico de Bastos e Resende, representados no Anexo A, 

abrangendo assim cerca de 550 000 pessoas [2,3]. 

A UPA, Anexo B, engloba dois edifícios, o edifício principal que tem onze pisos, com diferentes 

serviços, como demonstrado na tabela 1. e outro onde funciona o departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental. 

 

Tabela 1. Distribuição dos diferentes serviços no UPA. 

Piso Serviços 

4 Bloco, Bloco de Partos, Urgência Geral, Urgência 

Pediátrica, Neonatologia, Urgência Obstetrícia e 

Medicina Interna nível I/II 

6 Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria 

7 Ortopedia I e II, Medicina III 

8 Cirurgia I e II, Urologia, Otorrino e Oftalmologia 

9 Medicina I, II e IV 

10  Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) 

e Cardiologia 
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Enquanto na USG, Anexo C, existem apenas três pisos nos quais existem o serviço de Urgência, 

Consultas Externas, Internamento de Medicina, Cirurgia de Ambulatório e Psiquiatria. 

Este Centro Hospitalar tem como principal objetivo a prestação de cuidados de saúde à população 

da sua área de influência, tendo os serviços necessários para oferecer um atendimento completo, 

próximo, confiável e transparente [4].   

 

1.1.1. Serviços Farmacêuticos 

No CHTS os Serviços Farmacêuticos (SF) estão integrados no grupo de serviços que suportam a 

prestação de cuidados de saúde, onde é efetuado uma gestão do circuito do medicamento 

contribuindo para um uso racional, seguro, eficaz e eficiente do mesmo. 

A equipa que está ao dispor desta instituição é constituída por nove Técnicos Superiores de Saúde/ 

Farmacêuticos Hospitalares (FH), doze Técnicos Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 

seis Assistentes Operacionais (AO) e dois Assistentes Técnicos, estando a direção entregue ao Dr. 

Pedro Soares.  

Para um melhor funcionamento dos SF existe uma distribuição diária de funções entre os 

diferentes FH do serviço.  

Esta também incluído nas funções do FH a participação em diferentes comissões e grupos, tais 

como: 

- Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

- Comissão de Ética para a Saúde; 

- Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência 

aos Antimicrobianos; 

- Comissão da Qualidade e Segurança; 

- Comissão de Tratamento de Feridas; 

- Gabinete de Gestão do Risco Hospitalar; 

- Equipa de Auditoria da Qualidade [5].  

Segundo o Decreto de Lei nº 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, “Farmácia Hospitalar designa o 

conjunto de atividades Farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços, 

promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber”. 

Assim, compete ao SF funções tais como: 

- Preparar, verificar, armazenar e distribuir fármacos; 

- Cooperar na ação médica e social; 

- Garantir o cumprimento do plano terapêutico, a todos os doentes do hospital em regime de 

internamento e ambulatório. 
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Os SF do CHTS estão localizado no piso 1 na UPA e no piso 0 no USG, estando organizados de 

forma a exercerem as diferentes funções pelas quais são responsáveis, desde a compra de fármacos 

até à sua cedência ao paciente. 

O horário de funcionamento dos SF é das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta. Ao fim de semana 

existe um FH e um TSDT que se encontra no serviço ao sábado das 9h às 13h, a fim de garantir o 

seu funcionamento, e ficam de prevenção ao domingo e feriados das 15h às 19h a fim de garantir o 

acesso rápido a medicação necessária durante esse espaço de tempo [5].  

 

2. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

O artigo nº 21 do Decreto de Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 implantou a existência 

obrigatória de um Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM). A elaboração e 

atualização deste foi atribuída inicialmente a uma comissão permanente que posteriormente foi 

designada de Comissão do Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (CFHNM), órgão 

consultivo do Infarmed [6]. 

O FHNM apresenta uma estrutura modular dividida, por área terapêutica onde reúne todos os 

medicamentos que são de utilização obrigatória pelos prescritores nos estabelecimentos e serviços 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), fazendo com que esta publicação oficial facilite a escolha da 

terapêutica pelos médicos, assegurando o acesso equitativo dos medicamentos com valor terapêutico 

acrescentado uma vez que o seu principal objetivo é garantir a divulgação das melhores práticas 

terapêuticas [7].  

Este possibilitou também ao Infarmed a implementação de um sistema de códigos, que atribui um 

Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) a todos os medicamentos que possuam 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou Autorização de Utilização Excecional  (AUE), em 

Portugal, incluindo assim todos os medicamentos presentes no FHNM exceto os produtos do capítulo 

20, que inclui material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros, bem como os 

produtos manipulados. É de realçar que não é gerado CHNM para dispositivos médicos, nutrição 

entérica, suplementos alimentares, biocida, produtos cosméticos e de higiene corporal [8].  

Este código facilita o processo de aquisição e utilização do medicamento a nível hospitalar uma 

vez que fornece informações relevantes para a prática clínica.  

A utilização de medicamentos que não constem no FHNM depende da inclusão em adendas ao 

mesmo. 
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3. Circuito do medicamento e outros produtos no CHTS 

3.1. Sistema informático 

A fim de facilitar o Circuito do Medicamento é utilizado um Sistema Informático (SI) adaptado 

à farmácia hospitalar. Este permite monitorizar todo o processo de aquisição até à cedência ao doente 

facilitando assim todos os processos associados a este processo. 

 No CHTS é utilizado o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM), este 

software é usado pelos FH a fim de verificar a prescrição. No entanto, o seu acesso é restrito a quem 

é atribuído um nome de utilizador e respetiva senha [9]. 

Durante a realização do estágio, trabalhei sempre com o SI, percebendo assim as suas 

funcionalidades e modo de funcionamento. 

 

3.2. Aquisição 

A seleção de fármacos e outros produtos farmacêuticos é da responsabilidade da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica. 

Diariamente, existe um farmacêutico responsável por efetuar os pedidos de compra, sendo esta a 

primeira etapa do Circuito do Medicamento. Este processo é efetuado com recurso ao SGICM uma 

vez que este permite verificar quais os produtos que necessitam de nova encomenda, auxiliando-se 

para isso do stock mínimo, do stock máximo e do ponto de encomenda de cada produto. 

A principal preocupação de todo o processo é a seleção de fornecedores que garantam as melhores 

condições de compra, mas acima de tudo assegurem a qualidade do produto. 

Anualmente, o diretor dos SF (DSF) recolhe uma previsão de consumos, tendo em consideração 

o histórico de consumos, para que posteriormente se realizem concursos públicos.  

Existem dois tipos de concursos, aqueles que são lançados pelos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, E.P.E (SPMS) que posteriormente constam no Catálogo Eletrónico de Compras 

(CEC), estes funcionam a nível nacional e existem os concursos que são efetuados pelo CHTS. 

No CEC existem várias hipóteses para cada substância ativa, os SF escolhem o mais indicado, e 

solicitam esse produto ao fornecedor nessas mesmas condições. Caso o fornecedor não consiga 

satisfazer o pedido devem recompensar os SF em produto ou crédito, uma vez que falham o acordado 

[10]. 

Nos concursos efetuados no CHTS existe a nomeação de um júri, do qual faz parte o DSF e alguns 

FH que selecionam a melhor proposta entre os candidatos. 

Existem, no entanto, produtos para os quais não existe concurso, estes pedidos de compra têm de 

ser autorizados pelo Diretor Clínico do CHTS. 

Por vezes, quando os fornecedores não conseguem fornecedor o solicitado por rutura de stock, os 

SF recorrem à compra direta a farmácias comunitárias ou a armazenista interno. O mesmo acontece 
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em caso de manipulados que os SF do CHTS não têm capacidade de produção, que adquirem 

geralmente, a uma Farmácia Comunitária, 

Este é uma etapa essencial no circuito do medicamento, uma vez que é a forma de garantir que 

todos os doentes têm acesso à medicação necessária no tempo necessário. 

No decorrer do meu estágio tive a possibilidade de acompanhar, por diversas vezes, o processo 

de compra. A maioria dos dias, o FH efetuava uma compra da parte de manhã e outra da parte da 

tarde a fim de garantir que nenhum medicamento entrasse em rutura de stock. No entanto, algumas 

vezes os fornecedores falharam nos prazos de entrega, ficando assim comprometida o acesso à 

medicação necessária, levando assim, por vezes, à compra diretamente nas farmácias comunitárias 

adjacentes ao CHTS. 

 

3.3. Receção, armazenamento e gestão de existentes 

A receção dos produtos de saúde é da responsabilidade do TSDT, que procede à sua confirmação 

(quantitativa e qualitativa) comparando o produto físico com o que consta na Guia de Transporte/ 

Fatura. 

Posteriormente, os Assistentes Técnicos dão entrada dos produtos, pela nota de encomenda 

(gerada a partir do pedido de compra realizado pelo FH), certificando-se que o seu conteúdo é 

sobreponível com a respetiva Guia de Transporte / Fatura. 

O armazenamento dos produtos é da responsabilidade do AO mas sempre com a orientação do 

TSDT. 

Os produtos estão armazenados por ordem alfabética utilizando, para isso, o nome da substância 

ativa, exceto os anti-infeciosos que se encontram separados,  mas de igual forma ordenadas,  

respeitando a regra FEFO- First Expired, First Out, garantindo assim que as primeiras embalagens a 

serem dispensadas são sempre as que têm o menor prazo de validade. Encontram-se conservadas de 

modo a garantir as condições adequadas de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança 

necessários [11]. 

Existem medicamentos que necessitam de refrigeração, estes são armazenados em frigoríficos 

cuja temperatura varia entre 2 a 8ºC. Existe um Sistema de Alarme nos frigoríficos que emite um 

aviso sonoro sempre que existe um aumento da temperatura. 

Quanto aos medicamentos cedidos em ambulatório estes são armazenados neste local, e os que 

necessitam de refrigeração estão igualmente reservados em frigoríficos no mesmo espaço, cujas 

temperaturas são controladas, duas vezes por dia, pela responsável por esta área. 

Existe uma classe terapêutica que necessita de especial cuidado, psicotrópicos e estupefacientes, 

que são armazenados numa sala, cujo acesso é apenas possível através de identificação e código de 

acesso, sendo o acesso restrito a FH. No entanto, devido ao preço elevado dos medicamentos 

destinados ao tratamento da Hepatite C estes são também armazenados nesta sala para maior 

segurança. 
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Os medicamentos cuja fonética/ escrita sejam semelhantes são apelidadas de LASA (Look-Alike, 

Sound-Alike). Desde a implementação da norma 020/2014 da Direção Geral de Saúde (DGS) que 

cada Centro Hospitalar é responsável por elaborar uma lista interna destes fármacos, criar e 

implementar estratégias de identificação e armazenamento, com recurso a letras maiúsculas, negritos 

ou sinalética para evitar que hajam erros de cedência destes fármacos. No Anexo D, podemos 

visualizar a rotulagem utilizada. 

Periodicamente, são efetuados controlos de stock frequentes nos diferentes armazéns, a fim de 

gerir as existências evitando a rutura de stock. 

Um ponto fulcral na gestão de stock são os prazos de validades. Assim, é recorrente a execução 

de inventários de alguns fármacos, sendo retirada uma lista de produtos com prazo de validade 

inferior a três meses, bem como a colocação de etiquetas com alerta de aproximação de fim de 

validade nos mesmo. 

Os medicamentos com prazo de validade inferior a três meses ou já expirado são transferidos 

informaticamente para o armazém 3. Depois é contactado o laboratório, que pode tomar duas 

posições: aceitar a troca/crédito do produto procedendo à sua recolha, ou rejeitar a troca/ crédito. No 

último caso, é necessário fazer-se a inutilização do produto que deverá ser autorizada pelo Conselho 

Administração e resultará no abate em stock do produto e subconsequente regularização da sua 

existência física e informática. Os produtos são posteriormente eliminados, de acordo com as regras 

em vigor. 

Por vezes, durante o estágio preparei psicotrópicos e estupefacientes para os diferentes serviços, 

que posteriormente eram confirmados pelo FH para proceder ao seu envio. 

 

3.4. Empréstimos de medicamentos e outros produtos 

Por vezes, é necessário recorrer a empréstimos por rutura de stock, que pode ocorrer devido a 

atraso de encomenda por parte do fornecedor ou por este se encontrar esgotado. 

 O farmacêutico responsável pelas compras quando se apercebe da rutura comunica com o diretor 

de serviço, que por vezes, solicita o empréstimo diretamente a outro hospital ou solicita esse trabalho 

ao FH em causa. Quando o produto é recebido dá-se entrada deste em stock, e logo que o stock 

existente seja suficiente, os SF devolvem o produto ao respetivo hospital. 

Por vezes, são outros hospitais que solicitam empréstimos ao CHTS, caso haja stock suficiente o 

empréstimo é realizado. Solicitando-se aos assistentes técnicos que realizem as guias de transporte 

do produto. O transporte é assegurado pelos motoristas do CHTS ou da outra entidade envolvida no 

empréstimo. 

No decorrer do me estágio no CHTS este teve de solicitar e conceder empréstimos. 
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3.5. Sistema de distribuição de medicamentos 

O Sistema de distribuição (SD) de medicamentos é parte integrante dos SF do CHTS, e tem como 

principais objetivos assegurar a validação da prescrição, o cumprimento do planto terapêutico, 

diminuição de erros associados à prescrição, racionalização dos recursos e monitorização da 

terapêutica. 

A distribuição de medicamentos no CHTS pode ser dividida em: clássica, distribuição individual 

diária em dose unitária (DIDDU), distribuição de medicamentos em regime de ambulatório existe 

ainda a distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial, como é o caso dos estupefacientes 

e hemoderivados [12].  

 

3.5.1. Clássica 

A distribuição clássica é um dos sistemas de distribuição de medicamentos, que consiste na 

reposição de stock fixo dos diversos serviços ou de prescrições individualizadas, após o envio de 

uma requisição efetuada aos SF que é validado, posteriormente, pelo FH. O FH, de seguida, solicita 

a preparação do pedido pelo TSDT, que após a conclusão solicita o envio ao serviço requisitante pelo 

AO, este procede à entrega do pedido ao AO do serviço em causa. 

No CHTS, este método de distribuição é utilizado para reposição de stocks fixos que existem em 

determinados serviços, como por exemplo a unidade de obstetrícia, ou para reposição de 

determinados fármacos que necessitam de maior controlo havendo assim prescrições 

individualizadas, como é o caso do fármaco Ranibizumab, utilizado em oftalmologia e ainda para a 

reposição de fármacos nos Pyxis. 

O acesso aos Pyxis é restrito aos profissionais de saúde que são reconhecidos pelo sistema pelo 

seu número mecanográfico, pela sua senha e registo biométrico. Estes sistemas permitem a retirada 

de medicamentos por doente, sendo necessário a reposição de stocks diariamente. Esta reposição é 

da responsabilidade do TSDT, mas que caso haja alguma anomalia nos mesmos, por exemplo, 

inexistência de determinado fármaco nos SF, por diversas razões, este deve comunicar ao FH 

responsável por esse Pyxis, de forma a este encontrar a melhor solução, por exemplo, colocar outro 

fármaco com a mesma finalidade. 

Existem erros associados a este sistema, uma vez que não existe controlo de administração no 

doente, havendo assim um menor controlo de, por exemplo, interações medicamentosas. Existe 

também a possibilidade de acumulação de fármacos nos serviços, e o risco de fármacos passarem a 

data de validade, levando assim a uma má gestão de stocks. 

Em relação aos diferentes sistemas de distribuição, auxiliei na dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório e na validação de pedidos e reposição de psicotrópicos e estupefacientes, 

bem como de hemoderivados. Observei ainda o circuito da distribuição clássica e os procedimentos 

necessárias para dispensa de medicamentos extra-formulário bem como os anti-infecciosos. 
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3.5.2. Distribuição Individual diária em dose unitária 

A Distribuição Individual Diária de Dose Unitária (DIDDU) consiste na preparação de malas para 

os diversos serviços. Estas contêm a medicação diária necessária, separada por doente. 

Todas as prescrições médicas são validadas pelos FH (Ver secção 3.5.1.- Validação de 

Prescrição). 

Após a validação, a prescrição fica disponível para entregar o mapa de distribuição do dia, que é 

gerado pelo TSDT, que com ajuda do MEGAMAT, preparam as malas para os serviços. Existem 

horários fixos para os TSDT gerarem os mapas no SI, que indicam qual a medicação por doente e 

respetiva quantidade.  

O MEGAMAT tem no seu interior os fármacos que possuem maior rotação nos SF no CHTS. 

Este sistema torna a preparação de malas mais simples, uma vez que após gerar os mapas no SI 

indicam as seções do qual devem retirar os fármacos e as respetivas quantidades, e qual o doente a 

que corresponde tornando a tarefa de preparação diária mais simples. 

As malas são preparadas, geralmente, para um período de 24 horas, no entanto, a sexta ou véspera 

de feriados são preparados para 3 dias ou 2 dias, respetivamente, uma vez que os SF do CHTS, E.P.E. 

não têm horário contínuo, funcionando apenas em dias úteis e sábados de manhã. 

Convém realçar que existem serviços que não possuem DIDDU: Pediatria, Neonatologia, 

Obstetrícia, Ginecologia, UCIN e UCIP uma vez que estes ou possuem stocks fixos ou utilizam, 

essencialmente, formulações multidose, como é o caso de Pediatria. 

Este sistema de distribuição tem como principal vantagem o acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente, uma vez que existe validade farmacêutica de toda a medicação do 

doente diariamente. 

 

3.5.3.1 Validação de Prescrição  

A prescrição médica é efetuada em modo online, o que permite maior rapidez no circuito do 

medicamento.  

O papel do FH é assegurar o correto Circuito do Medicamento, no qual faz parte a validação e 

interpretação da prescrição médica, afim de garantir maior eficácia da medicação e menor risco para 

o doente. 

A prescrição contém identificação do doente (nome, processo, idade, serviço, número da cama), 

medicamentos prescritos acompanhados de qual a forma farmacêutica em causa, posologia, via de 

administração, médico prescritor, data e hora da prescrição, podemos visualizar um exemplo no 

Anexo F. 

Para realizar este processo o FH consulta bibliografia fidedigna, como o Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) do fármaco em causa, para verificar, por exemplo, se existe 

necessidade de ajuste posológico, no doente em causa. 
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Assim durante a validação o FH verifica se existe algum erro, como por exemplo, duplicação de 

prescrição, efeitos secundários indesejáveis no doente, interações medicamentosas, alergias relativas 

algum fármaco prescrito ou até mesmo erros na dosagem. Pode ainda verificar se existe stock do 

medicamento, caso haja algum problema de stock pode contactar o médico prescritor e sugerir uma 

alternativa. 

Para facilitar este processo o FH tem acesso ao SClínico hospitalar, que permite consultar o 

processo do doente, podendo assim verificar o diário médico, análises bioquímicas, antibiogramas e 

até mesmo dados sobre o peso do doente, importantes para determinação da posologia correta. 

 Por vezes, o FH efetua cálculos para explicar ao enfermeiro, responsável por esse mesmo doente, 

como efetuar a reconstituição de determinado fármaco, por exemplo, anfotericina, a fim de não 

surgirem erros de preparação. 

Todo este processo é minucioso, devendo ser realizado com a máxima atenção, no entanto, não 

pode ser um processo muito demorado, uma vez que são dezenas as prescrições que têm de ser 

validadas diariamente. Por isso, todas as ferramentas que tornem o facilitem a tarefa do FH são úteis. 

O único serviço do qual não há validações é na UCIP, as prescrições dos doentes deste serviço 

encontram-se impressas em papel, sendo colocadas no Cardex, que se encontra na unidade. Os 

fármacos normalmente utilizadas nesta unidade encontram-se nos Pyxis desta unidade, sendo o 

próprio enfermeiro que prepara a gaveta para cada doente. Caso não haja determinado fármaco no 

Pyxis o enfermeiro responsável, solicita-o, aos SF após existir uma prescrição individualizada. 

Surgiram algumas oportunidades de me dirigir à UCIP, onde pode visualizar a preparação da 

medicação individualizada pelos enfermeiros bem como auxiliar na reposição dos stocks físicos de 

estupefacientes e psicotrópicos bem como de hemoderivados. 

Como durante o estágio pude acompanhar as tarefas diárias dos FH conseguir visualizar 

diversas prescrições dos diferentes serviços bem como analisá-las, o que alertou para a importância 

desta etapa no Circuito do Medicamento. 

 

3.5.3. Medicamentos em regime de ambulatório 

O levantamento de medicamentos em regime de ambulatório ocorre no piso -1 do CHTS E.P.E. 

e funciona entre as 8.30h e as 17.30h apenas em dias úteis, exceto, pedidos pontuais, para proceder 

ao levantamento ao sábado de manhã após aviso prévio. 

No ambulatório ocorre a cedência gratuita de medicamentos conforme o Despacho nº 

13382/2012, de 12 de outubro de 2012. Os medicamentos cedidos no CHTS E.P.E. são para psoríase 

em placas, lupus espondilite anquilosante, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença 

de Chron,, deficiência de hormona de crescimento, colite ulcerosa, insuficiência renal cronica, VIH, 

Hepatite C, transplantes renais e oncologia, existindo uma tabela  de medicamentos, do Infarmed, 

que indica quais os fármacos que podem ser dispensados, divididos por patologia [13]. 
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A medicação é cedida apenas para um mês, exceto para VIH que é cedida para um período de três 

meses [14]. 

Existe um FH responsável pelo ambulatório, este é responsável pela cedência de medicamentos 

de forma gratuita ao utente, o que permite um controlo apertado desta medicação, uma vez que esta 

tem, a maioria das vezes, um custo elevado. Permite ainda um maior controlo farmacoterapêutico, 

uma vez que se consegue controlar a vigilância e a adesão, diminuindo assim os custos associados a 

internamentos. 

 A vigilância torna-se essencial uma vez que a maioria desta medicação acarreta muitas reações 

adversas e contraindicações. 

O levantamento de medicamentos é efetuado por pacientes atendidos em consulta externa, ou que 

tiveram alta recente ou utentes exteriores que são seguidos em consultas certificadas pela DGS.  

Para proceder ao levantamento dos fármacos é obrigatório a existência de uma prescrição médica 

eletrónica, que o FH acede através do SI, esta contém informações como: fármaco em causa, 

posodologia e forma terapêutica que deve ser validada por FH [15]. 

Na primeira vez que são prescritos fármacos em regime de ambulatório a cedência tem de ser 

autorizada pelo Diretor Clínico do CHTS. 

No primeiro levantamento, solicita-se a assinatura de um termo de responsabilidade onde o 

paciente se responsabiliza pela adequado armazenamento e controlo dos fármacos cedidos. Após 

cedência o FH explica a posologia, colocando-se uma etiqueta com as respetivas informações, 

condições de armazenamento bem como efeitos secundários e interações possíveis. Entrega-se um 

documento, que deve ser assinado, com as informações relativas às quantidades levantadas e 

pendentes para posterior levantamento, esta é guardado numa capa dividida por especialidades e 

ordenada por ordem alfabética [12]. 

Existe, por vezes, necessidade de contactar o médico prescritor, por exemplo, por ocorrer falta de 

medicação ao doente por inexistência de prescrição. Tal pode acontecer por adiamento de consultas 

ou faltas d a consultas, assim existe o contacto pelo FH para alertas o médico prescritor para a 

situação em causa, e em conjunto, encontrar a melhor solução. 

Quando a receita é externa deve-se proceder à verificação dos vários elementos da receita, esta 

deve conter a palavra “BIO”, o nº da célula do médico, local de prescrição, patologia e respetiva 

portaria. Para início da cedência esta deve ser igualmente autorizada pelo Diretor Clínico, o restante 

processo decorre de igual forma. 

Todos os custos são imputados à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) exceto o 

Riluzol e medicamentos biológicos que são da responsabilidade da Administração Regional de Saúde 

(ARS), assim as receitas destes devem ser entregues aos Assistentes Técnicos para respetivo 

processamento e facturamento a ARS e posterior pagamento ao CHTS [15]. 

Medicamentos para tratamento de hepatite C tem um processo diferente. O médico prescritor deve 

registar o pedido ao doente no Portal da Hepatite C, o Infarmed aceita o processo para se poder 
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proceder à encomenda dos fármacos. O acesso ao portal é restrito ao médico e ao FH responsável 

pela área. Atualmente, o financiamento destes fármacos é da responsabilidade do CHTS [16]. 

É no ambulatório que são também cedidos os antipsicóticos para as equipas de apoio domiciliário 

e consulta externa de psiquiatria. 

Existem situações específicas que permitem a venda de fármacos em ambulatório, ao preço de 

custo, caso o medicamento esteja esgotado a nível comunitário, sendo necessário a apresentação de 

três carimbos de farmácias locais que o comprovem, ou a farmácias que pertençam à Santa Casa da 

Misericórdia com alvará de venda ao público. 

 

3.5.4. Medicamentos sujeito a controlo especial 

3.5.4.1 Estupefacientes e Psicotrópico 

Psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que atuam a nível do Sistema nervoso, e que devido 

ao seu mecanismo de ação estão sujeitos a legislação restrita, uma vez que podem ser utilizados em 

atos ilícitos, o que justifica um apertado controlo [17]. 

Para aquisição destas substâncias é necessário o preenchimento do Modelo 1506 da Imprensa 

Nacional- Casa da Moeda (INCM), mais conhecido por anexo VII. O FH responsável pelas compras 

preenche este documento aquando da encomenda, sendo posteriormente assinado pelo DSF. Este 

anexo é enviado para o laboratório fornecedor, permanecendo o duplicado no laboratório e o original 

é enviado com a encomenda. Aquando da receção é conferido a forma farmacêutica, a dosagem, o 

prazo de validade, o lote e a quantidade enviada. Estes fármacos são armazenados no cofre, que tem 

acesso restrito. 

Existem duas possibilidades de cedência, a distribuição individualizada por doente ou reposição 

de stock. A distribuição individualizada é enviada para o respetivo serviço após validação da 

prescrição, sendo enviado enquanto a respetiva prescrição estiver ativa. 

Na reposição de stocks estão incluídas duas opções: reposição de stocks fixos de serviços ou 

reposição dos Pyxis. 

Existem stock fixos no Bloco Operacional Central, Bloco de Partos, Cirurgia de Ambulatório, 

Hemoderivados, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria. Nestes serviços o enfermeiro 

preenche o modelo 1509 do INCM, anexo X, com o nome do doente a quem foi administrado, 

quantidade e observações, como, por exemplo, se o fármaco foi utilizado na totalidade. O médico 

responsável confere e assina, sendo enviado de seguida para os SF. O FH confirma os dados que 

constam no anexo, atribui um número a cada anexo, criando assim uma sequência numérica para 

maior controlo, e prepara as quantidades necessários. Estas são enviadas para os serviços para 

completar os stocks fixos, sendo rececionadas pelo enfermeiro que assina o anexo e envia para os SF 

o duplicado. 

Em relação a Viatura Médica de Emergência Médica (VMER) possui o seu próprio livro de 

módulo 1509 da INCM, no entanto, estes retiram as quantidades que necessitam do Pyxis existente 
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na urgência, identificando o doente a quem foi administrado e o médico / enfermeiro que procedeu à 

retirada do mesmo. 

Diariamente, são retirados relatórios onde constam todas as retiradas de psicotrópicos e 

estupefacientes, o FH verifica se todas as retiradas têm associadas o número da respetiva prescrição 

online. Caso isso não aconteça procura no SI essa mesma prescrição e anexa ao relatório. Por vezes, 

existem retiradas sem justificação. Quando tal acontece, é enviado um pedido de justificação ao 

enfermeiro que procedeu a retirada. 

Todos os documentos relativos a estupefacientes devem ser guardados por um prazo de 3 anos 

[18]. 

 

3.5.4.2 Hemoderivados 

Hemoderivados (HD), segundo a definição que consta na decreto-lei nº 176/2006 de 30 de agosto, 

são medicamentos preparados à base de componentes do sangue, o que leva à necessidade de um 

controlo mais específico, uma vez que podem ser foco de transmissão de doenças infeciosas. 

Os HD quando são rececionados e verificados vêm acompanhados sempre pelo respetivo 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), este documento é emitido pelo Infarmed, 

devendo ser entregue ao FH responsável. Estes são armazenados no armazém geral mas a fim de 

maior controlo, é realizado um inventário semanal. 

Os HD têm de ser prescritos em impresso próprio, o modelo 1804 da INCM, presente no anexo 

G. Este é constituído por duas vias, e, neste documento são registados dados como, a identificação 

do doente e do médico prescritor, posologia, duração do tratamento e respetiva justificação. 

Esta requisição chega aos SF sendo verificada pelo FH responsável pelo respetivo serviço. Este 

procede à preparação do mesmo, preenchendo o impresso, com a identificação do HD, a quantidade 

cedida, o lote, o CAUL associado e qual o laboratório do fármaco, fazendo assim o débito ao doente. 

É atribuído uma sequência numérica a cada impresso, para maior controlo, é impresso uma etiqueta 

para cada HD, onde consta o nome do doente, qual o serviço e data [19].  

O FH entrega ao AO, este entrega no serviço, trazendo de volta o respetivo original. 

O enfermeiro que procede a administração do HD acaba o preenchimento do duplicado do 

impresso, completando o campo D, arquivando o duplicado no serviço. 

Como os SF não funcionam 24h, existe HD nos Pyxis da UCIP que possui stocks nivelados. 

Quando são necessários HD, fora do horário de funcionamento dos SF, é enviado o pedido para os 

SF indicando já que foram levantar os mesmos à UCIP. 

Apesar de no impresso estar mencionado a duração do tratamento, está apenas autorizado a 

cedência de HD necessárias para o máximo de 3 dias de tratamento. Caso o tratamento seja mais 

longo, é necessário preenchimento de nova requisição. Em caso de não serem utilizados, devem ser 

devolvidos no prazo máximo de 24h. 
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No serviço de Imunohemoterapia, existem stocks nivelados, a folha de requisição é a mesma, no 

entanto, os HD já foram administrados no doente que se encontra devidamente identificado, sendo 

enviado para os SF para a reposição de stock. 

Por diversas vezes no decorrer do estágio procedi à preparação de hemoderivados que 

posteriormente eram confirmados pelo FH responsável. 

 

3.5.4.3 Medicamentos Extra-formulário 

Medicamentos Extra-formulário são todos aqueles que não constam no FHNM nem nas adendas 

existentes e que podem ser necessários em situações clínicas complexas [7,12]. 

Por este motivo, é necessário a autorização do DC, sendo, necessário o preenchimento de um 

documento onde o médico prescritor justifica o carácter indispensável do respetivo medicamento no 

tratamento do doente em causa. No Anexo H podemos visualizar, um exemplo, do documento que é 

enviado ao DC. 

Só após a respetiva justificação se encontrar devidamente assinada é que os SF têm autorização 

para aquisição e cedência dos mesmos. 

Os medicamentos extra-formulário com os quais contactei durante o estágio curricular foram 

Linezolida e Daptomicina no regime de internamento, por exemplo. 

 

3.5.4.4 Anti-infecciosos 

Esta classe inclui os antibacterianos, antiparasitários, antifúngicos e antivíricos [20]. 

Nos últimos anos tem aumentado os números associados a resistências, sendo atualmente, 

considerado por muitos uma ameaça à saúde pública, o que justifica o maior controlo do uso e abuso 

desta classe de fármacos, tendo como objetivo restringir o uso de anti-infeciosos de largo espetro em 

situações não complicadas [21]. 

Para isso, o FH tem possibilidade de, no momento da validação da prescrição, consultar dados 

como a justificação do uso de determinado fármaco, de que tipo de prescrição se trata, empírica, 

profilática ou justificada, uma vez que os médicos prescritores têm de seguir determinados critérios, 

por exemplo: 

- Em profilaxia, em situações pós ou pré cirúrgicas está mais indicado; 

- As prescrições empíricas, geralmente, são baseadas em protocolos estipulados, por exemplo, 

para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade, está indicado o uso de ceftriaxona e 

claritromicina; 

-  A prescrição fica devidamente justificada quando são realizados testes de identificação do 

microrganismo e respetivo teste de suscetibilidade e é prescrito o fármaco mais indicado. 

Mas é de realçar que após a validação da prescrição desta classe de fármacos esta é apenas válida 

por um prazo de 7 dias, caso o médico queira prolongar a duração tem de proceder a renovação da 

prescrição e esta tem de ser novamente validade. 
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4. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é uma área que engloba todos os métodos inerentes à manipulação de substâncias 

farmacológicas, no entanto, atualmente é uma minoria aqueles que se produzem no hospital, no caso 

da UHPA existe uma unidade de farmacoterapia que fornece todo o CHTS que efetua essencialmente 

a preparação de formulações necessárias para a unidade de pediatria afim de garantir a 

disponibilidade da forma farmacêutica e dosagem necessárias [22].  

Convém referir que no CHTS apenas é possível a preparação de formas farmacêuticas não 

estéreis, caso sejam necessárias formulações estéreis, como, por exemplo, bolsas de nutrição 

parentérica, estas são solicitadas a outra unidade hospitalar, com a qual existem protocolos. 

 

4.1. Fracionamento e reembalagem  

Quando os fármacos apresentam embalagem multidose ou quando é necessário o fracionamento 

para obter dosagens não existentes nos SF recorra-se à sala de reembalagem onde ocorre o 

fracionamento, acondicionamento e identificação dos mesmos. No CHTS é possível efetuar este 

processo apenas para formas farmacêuticas sólidas. Após o embalamento, é atribuído um prazo de 

validade no máximo de 6 meses, não ultrapassando os 25% de prazo de validade original [22].  

Todas as formas unitárias presentes nos SF necessitam de ser identificados individualmente com 

a identificação do fármaco, posologia, número de lote e prazo de validade por isso os AO efetuam 

essa tarefa com a supervisão de TSDT. Esta é uma etapa importante uma vez que posteriormente 

estão são fracionados individualmente e distribuídas pelos serviços clínicos. 

 

4.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  

Quando surge uma prescrição de um manipulado o FH do serviço deve informar o colega 

responsável por esta área, para que este verifique se é possível a preparação do mesmo nas instalações 

e se nos SF existe ficha de preparação para o mesmo. Caso não haja, o FH deve consultar a 

bibliografia adequada que permita a criação da mesma, por exemplo, o Formulário Galénico 

Português ou outras Farmacopeias internacionais, como, por exemplo, Farmacopeia Britânica. 

Os manipulados não estéreis são preparados por um TSDT sob a supervisão do FH, sendo estes 

preparados numa zona própria e aquando da produção, esta zona encontra-se fechada, diminuindo 

assim o risco de contaminação [23]. 

Quando são rececionadas novas matérias-primas para a preparação de formulações estas ficam 

em quarentena até que o FH verifique que todos os parâmetros, uma vez que todas as características 

impostas pela Farmacopeia Portuguesa devem ser respeitadas. 

É da responsabilidade do FH garantir que são cumpridas todas as normas de higiene e segurança, 

como o uso de luvas, máscara, bata e touca descartáveis pelo TSDT que efetua a manipulação. 
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Antes da preparação o FH deve certificar-se que possui as matérias-primas necessárias. Durante 

a produção do mesmo o FH deve preencher a ficha de preparação onde fica registada o lote, a 

validade, data de fabrico, quantidade e lotes dos produtos utilizados. 

Após a finalização da preparação o FH realiza ensaios de controlo de qualidade, como o pH, cor, 

entre outros, caso sejam cumpridas todas as especificações procede à libertação do mesmo 

procedendo à rotulagem do mesmo, esta deve conter a identificação do doente, nome do manipulado, 

seus constituintes e respetivas quantidades, via de administração, número de lote, data de preparação, 

respetivo prazo de validade, condições de conservação e observações caso se justifiquem. 

Durante o estágio pode presenciar a preparação de alguns manipulados, bem como a preparação 

de novos manipulados, acompanhando assim todo o processo, percebendo assim a importância do 

aumento de número de manipulados que se possam realizar no CHTS, para aumentar a autonomia 

dos SF. 

 

4.3. Nutrição Parentérica e outros manipulados estéreis 

Nutrição Parentérica (NP) pode ser definida como o aporte, por via endovenosa de 

macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes (eletrólitos, 

oligoelementos e vitaminas) essenciais sendo necessária quando a nutrição por via oral ou entérica é 

impossível, insuficiente ou contra indicada, por exemplo, bebes que não são capazes de se alimentar 

por via oral. Estas formulações devem ser estéreis e apirogénicas obedecendo a critérios 

estabelecidos [24]. 

No caso de adultos o CHTS recorre a bolsas comercializadas, como por exemplo, as bolsas tri-

compartimentadas que na sua constituição possuem azoto, hidratos de carbono, nomeadamente, 

glucose e lípidos, que para administração tem de ser reconstituída, e posteriormente adicionados 

oligoelementos e eletrólitos, nas quantidades tabeladas, para serem administradas nas quantidades 

tabeladas, para serem administrados [2].  

Quanto às soluções NP prescritas pelo serviço de Neonatologia, são adquiridas ao Centro 

Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP), nomeadamente o Hospital Santo António (HSA), uma vez que o 

CHTS não possui unidade de preparação de formas farmacêuticas estéreis. 

O médico prescreve a bolsa mais indicada através da plataforma Neo-Sabichão, online, sendo 

validade posteriormente por FH do CHTS, e enviada posteriormente para HSA. A prescrição, 

exemplo presente no Anexo I, é composta por duas tabelas, solução I que apresenta a composição 

hidrossolúvel, micro e macromoléculas hidrossolúveis e a solução II que indica a composição de 

lípidos e vitaminas lipossolúveis.  

No decorrer do estágio pude verificar várias validações de prescrições de diferentes Bolsas, que 

eram enviadas posteriormente ao HSA. 
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5. Ensaios Clínicos 

Segundo o decreto de lei nº 21/2014, de 16 de abril Ensaio Clínico (EC) é a definida como 

“qualquer investigação conduzida no ser humana, destinada a descobrir ou verificas os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais”. 

Esta legislação garante a harmonização de conceitos relativos ás Boas Praticas Clínicas (BPC) 

que se encontra estabelecida na diretiva 2001/20 da CE, e define as responsabilidades de todos os 

intervenientes no EC, nomeadamente, do promotor, investigador, participantes, Comissões de Ética 

e Infarmed. 

Os ensaios clínicos são divididos em quatro fases: 

- Fase I- avalia a segurança e tolerabilidade do fármaco; 

- Fase II - avalia a eficácia; 

- Fase II- estuda os benefícios terapêuticos; 

- Fase IV – ocorre após a obtenção de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), estuda 

essencialmente os efeitos adversos e interações. 

Um EC tem de possuir uma equipa constituída por: 

- Promotor- responsável pela conceção, realização e gestão do EC e pela condução das auditorias 

necessárias durante o mesmo; 

- Monitor: é o profissional capaz de acompanhar todo o EC; 

Para que o EC ocorra, o Infarmed tem de ceder a autorização e proceder à monitorização dos 

medicamentos experimentais. 

O CHTS é um centro de ensaios no qual se realizam EC, geralmente, na Área da Cardiologia, 

essencialmente, uma vez que possui uma unidade de Ensaios Clínicos. Esta unidade possui acesso 

condicionado, temperatura e humidade controladas e monitorizadas. 

Após a aprovação da realização de um novo EC é realizada uma reunião com o promotor do 

mesmo, onde é fornecida toda a documentação e informação importante para a participação dos SF 

no EC, sendo posteriormente arquivados todos os documentos e registos, nesta reunião são 

esclarecidos todos os pormenores do EC com o FH responsáveis e DSF. 

Durante a realização do EC o FH é responsável por avaliar os protocolos propostos, zelar pela 

confidencialidade de todo o processo, esclarecer os participantes quanto ao medicamento em estudo 

e sua posologia, verificar rececionar toda a medicação e ainda pelo registo de temperatura, uma vez 

que o promotor do EC deve ser informado caso haja algum desvio de temperatura, essencialmente 

por todo o circuito do medicamento experimental. 

O FH deve ainda monitorizar a adesão à terapêutica e reportar dados de farmacovigilância, tendo 

assim um papel importante ao longo de todo o processo [26]. 
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6. Outras atividades dos farmacêuticos 

 Fim de garantir uma maior intervenção dos FH estes são integrados em Comissões Técnicas 

nomeadamente a Comissão Farmácia e Terapêutica (CFT), Grupo de Coordenação Local- Programa 

de Prevenção e Controlo de Infeções Resistentes aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA), Comissão 

de Qualidade e Segurança (CQS) e a Comissão de ética (CE) [27]. 

 

6.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

Esta é constituída por médicos e farmacêuticos em igual número, e tem como objetivo propor 

orientações e utilizações mais eficientes dos medicamentos. 

Para a introdução de novos fármacos extra FHNM, deve ser pedida uma autorização à CFT, onde 

o protocolo de uso do fármaco é analisado bem como o estudo económico. Após a autorização este 

fica disponível no SF do CHTS, mas pode ser para situações pontuais, serviços específicos ou ficar 

disponível para todos os serviços. 

 

6.2. Grupo de Coordenação Local- Programa de Prevenção e Controlo de infeções 

resistentes aos antimicrobianos 

As comissões de controlo de infeção surgiram em sequência ao despacho nº 14 178/2007, a fim 

de diminuir a incidência das infeções associadas a cuidados de saúde a nível nacional. Para isso, esta 

comissão implementou procedimentos de prevenção e controlo de infeção fazendo também 

monitorização das mesmas, verificando a existência de surtos ou tratamentos não específicos. 

Aconselhando assim o médico prescritor a alterar a mesma e sugerindo a melhor terapêutico para o 

caso, evitando assim o aumento do número de pessoas infetadas. 

 

6.3. Comissão de Qualidade e Segurança 

Esta comissão é responsável pela criação de normas que todos os profissionais de Saúde do 

CHTS. Estes protocolos são criados com a finalidade de garantir a qualidade e segurança nos serviços 

de saúde prestados.  

 

6.4. Comissão de Ética 

Todos os profissionais incluídos nesta comissão zelam pelo direito e dignidade dos doentes. 

 

6.5. Comissão de Risco 

Permite verificar incoerências e erros que possam ocorrer na prestação dos serviços de saúde. 

Para isso o SI do CHTS, permite a todos os profissionais criar um boletim de ocorrência, na 

plataforma Heath Event & Risk Managenement (HER +), onde regista situações que não estão de 

acordo com as normas criadas pela Comissão de Qualidade e Segurança ou que não estão de acordo 
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com os Direitos dos Doentes. Estes boletins são posteriormente analisados e tomadas medidas 

evitando assim novas ocorrências. 

 

6.6. Farmacovigilância 

No momento da cedência do medicamento em regime de ambulatório o FH tem a 

responsabilidade de informar o paciente da posologia, possíveis interações que possam ocorrer e 

solicitar que caso ocorra algum efeito adverso este deve informar o FH, assegurando assim o uso 

seguro e racional do medicamento. O FH é responsável, caso haja algum efeito adverso, registar no 

“Portal de Notificação de Reações Adversas”. Para isso necessita de dispor de informações como 

qual a reação adversa verifica, qual o médico prescritor bem como registar informações sobre o 

próprio FH que a notifica. Posteriormente, a unidade de farmacovigilância poderá entrar em contacto 

para obter mais informações [28]. 

 

7. Atividades complementares 

7.1. Preparação de Panfletos informativos 

Aquando da permanência na Farmácia de Ambulatório do CHTS, foi-me incumbido a tarefa de 

efetuar dois folhetos informativos acerca de dois medicamentos cedidos nesta unidade cuja 

informação ainda não existia de forma clara e resumida. 

Encontra-se assim no Anexo J os folhetos realizados, relativos à Trientina e Fludrocortisona que 

posteriormente serão cedidos aos pacientes que iniciem esta terapêutica, permitindo assim ao doente 

aceder a informação resumida e esquematizada sobre o fármaco em causa.  

 

7.2. Guidelines de Cardiologia 

Durante a validação de prescrição da unidade de Cardiologia surgiram algumas dificuldades na 

verificação de prescrições, uma vez que havia dificuldades em avaliar se seria a melhor terapêutica 

para a situação em causa bem como na  identificação de qual as guidelines que o médico prescritor 

estaria a orientar-se, por isso surgiu a necessidade de colocar as guidelines mais recentes do Sistema 

Europeu de Cardiologia de forma de esquema, para rápida consulta aquando da validação da 

prescrição, estas encontram-se no Anexo K, facilitando assim a tarefa do FH. 

 

7.3. Tabela de Antibióticos 

Durante o estágio no CHTS, surgiram vários infeções por diferentes microorganismos dos quais 

se efetuaram antibiogramas, mas que no momento da validação da prescrição não existia no CHTS 

algo simples de consultar para perceber se era esta a terapêutica mais indicada para o microorganismo 

em causa, surgiu assim a necessidade de criar tabelas resumo para todos os Antibióticos disponíveis 

no CHTS, o que permitiu assim que através destas o FH verifica se o antibiótico prescrito é adequado 
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para esse microrganismo, verificar se seria  posologia correta, verificar se existia a necessidade de 

ajuste renal e  ainda quais os possíveis efeitos adversos que se poderiam verificar, encontrando-se no 

anexo L. 

 

7.4. Sistema Simpático 

A pedido de uma das FH foi-me solicitado a elaboração de uma tabela resumo de quais as ações 

possíveis a nível do Sistema Simpático e quais as respetivas ações desencadeadas, a qual se pode 

visualizar no Anexo M. 

 

7.5. Tabela resumo de fármacos que levam a perda de Potássio ou quais os fármacos 

que necessitam de ajuste renal 

No decorrer do estágio surgiu necessidade de elaboração de uma tabela que mencionasse quais os 

fármacos que era necessário ajuste renal, ou seja, alteração da dose consoante a função renal do 

paciente para fácil consulta aquando da validação da prescrição, tabela esta presente no Anexo N. 

O mesmo aconteceu com fármacos que levam a alteração dos níveis de potássio, sendo necessário 

maior atenção em relação a estes fármacos e surge a necessidade de avaliar periodicamente os níveis 

do mesmo, tabela esse presente no Anexo O. 

 

8. Considerações finais 

O estágio profissionalizante nos SF do CHTS permitiu-me adquirir conhecimentos acerca do 

funcionamento e dinâmica dos mesmos, bem como funcionamento e dinâmica, funções e áreas de 

intervenção, por isso, posso efetuar um balanço extremamente positivo de toda esta experiência. 

Ao visualizar, e por vezes participar, nas diferentes funções dos FH obtive uma visão completa 

da profissão de Farmacêutico Hospitalar, contribuindo assim para a minha formação e conhecimento. 

Ao longo desta experiência apercebi-me que nesta profissão temos de possuir conhecimentos não 

só da nossa área mas, por exemplo, de gestão, entre muitas outras áreas. 

Por isso, cada vez mais nos temos de enriquecer em diferentes conhecimentos, porque, 

futuramente, todos eles poderão nos ser úteis de alguma forma. 

Para finalizar, resta-me frisar, que apesar de curta, foi um período de enorme aprendizagem e 

devo isso a todas as pessoas com as quais tive oportunidade de contactar ao longo desta experiência. 
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Anexos 

Anexo A- Concelhos Abrangidos pelo CHTS, E.P.E. 

 

 

Anexo B- Fotografia na UPA 
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Anexo C- Fotografia na USG 

 

 

Anexo D- Rotulagem utilizada no CHTS, devido ao LASA 

 

 

Anexo E- Megamat existente no UPA 
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Anexo F- Exemplo de uma prescrição no CHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G- Formulário de Prescrição de Hemoderivados 
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Anexo H- Formulário entregue ao DC para medicamentos extra-formulário 
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Anexo I- Prescrição de uma Bolsa Parentérica, exemplo 
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Anexo J- Folhetos realizados no Ambulatório do CHTS 
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Anexo K- Resumos das guidelines de Cardiologia 
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Anexo L- Parte da tabela de Antibióticos realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M- Diferentes ações que se podem realizar a nível do Sistema Simpático 
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Anexo N- Lista de fármacos que podem afetar a Função Renal 

 

Anexo O- Lista de fármacos que podem afetar níveis de Potássio 
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