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Resumo 
 

O estágio profissionalizante está inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas como 

um meio de integração no mundo profissional. Este permite fazer a conexão da parte teórica 

concedida pela faculdade à parte prática do trabalho na farmácia comunitária. 

A Farmácia Araucária (FA) foi o meu ponto de partida para o mundo profissional, permitindo-me 

integrar a sua equipa e participar em todas as áreas de trabalho.  

O relatório de estágio encontra-se dividido em duas parte, a primeira relativa ao funcionamento da FA 

e às atividades que desempenhei enquanto estagiária e a segunda parte relacionada com os temas 

desenvolvidos durante o estágio. No primeiro tema referente ao rastreio da diabetes produzi um 

panfleto informativo e analisei os dados obtidos no final do rastreio. No segundo projeto sobre a 

sexualidade no idoso, realizei uma apresentação sobre o tema para um centro de dia, desmistificando 

alguns preconceitos existentes. Quanto ao terceiro projeto, fiquei a cargo de publicações periódicas 

na página de Facebook® da FA divulgando informação científica, informando os utentes sobre 

serviços disponíveis, entre outros. No quarto e último projeto acompanhei utentes hipertensos, 

procedendo à avaliação da sua farmacoterapia e registo de pressão arterial (PA) com o objetivo de 

avaliar a sua evolução clínica.   
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

CURRICULAR NA FARMÁCIA ARAUCÁRIA 

 

1. Introdução 

 
O estágio profissionalizante insere-se na fase final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

como forma de integração no plano profissional . Esta unidade curricular permite complementar, 

ampliar e aplicar os conhecimentos obtidos durante o curso, tornando o estudante mais confiante das 

suas capacidades. 

Esta fase de formação promove o primeiro contacto com o utente, com farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde, sendo todas estas entidades essenciais para o crescimento e enriquecimento 

do futuro profissional de saúde. 

Ao longo do meu relatório serão descritas todas as atividades desenvolvidas na Farmácia Araucária 

(FA) que permitiram a minha integração e aprendizagem, para além disso descrevo ainda os projetos 

realizados em cooperação com a equipa da FA. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio profissionalizante 

Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Receção e 

armazenamento 

de encomendas 

X X X X X 

Medição de 

parâmetros 

bioquímicos 

X X X X X 

Atendimento ao 

público 
X X X X X 

Controlo de 

Prazos de 

Validade 

 X X X X 

Gestão de 

Reservas 
X X X X X 

Gestão e 

regularização 

de devoluções 

X X X X X 

Inventário de 

final de ano 
 X    

Listagem de 

contagens 

físicas e 

 X X X 
X 
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correção de 

stocks 

 

Formações X X  X  

Projeto 1 – 

Rastreio dia 

Mundial da 

Diabetes 

X     

Projeto 2 – 

Sexualidade no 

Idoso 

  X X  

Projeto 3 – 

Gestão da 

Página 

Facebook® 

X X X X X 

Projeto 4 - 

Hipertensão 
X X X X  

 

2. Farmácia Araucária 

2.1 Localização e contextualização 

 

A FA encontra-se ativa em Vila Real há cerca de 9 anos na loja 2 do bloco 3  da Quinta da Araucária, 

assumindo como diretora técnica a Dra. Adélia Pinto. A FA encontra-se estrategicamente bem 

localizada, junto de um dos maiores bairros sociais da cidade, a poucos metros do shopping e da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e muito perto do Hospital Privado Trofa, fazendo 

parceria com este último. Graças a isto a farmácia consegue ter uma enorme diversidade de utentes. 

Tendo conseguido alcançar o 451º lugar na lista das 500 maiores empresas de Trás-os-Montes em 

2018.  

 

2.2 Horário de funcionamento e recursos humanos 

 

A FA encontra-se em funcionamento das 8h00 às 21h00 durante os dias úteis, aos sábados das 8h00 

às 13h00 e encerra aos domingos e feriados, exceto em dias em que esteja de serviço. Os dias de 

serviço são disponibilizados a partir do primeiro dia do ano, organizados através de um quadro que 

inclui as 13 farmácias da cidade.  

A equipa da FA demonstrou a necessidade de melhoria do documento de divulgação das farmácias 

de serviço. Por isso produzi para cada farmácia da cidade de Vila Real uma folha identificativa com 

referência da morada e contato respetivo (Anexo 1). 

Recorrendo ao decreto lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, artigo 23º e 24º constata-se que a equipa de 

profissionais da farmácia comunitária deve incluir pelo menos um diretor técnico e outro farmacêutico 
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(quadro farmacêutico), podendo ainda ser auxiliados por técnicos de farmácia ou outro pessoal 

qualificado (quadro não farmacêutico).  

A equipa da FA é constituída atualmente por quatro farmacêuticas, um técnico de farmácia e um 

auxiliar de farmácia : Dra. Adélia Pinto (farmacêutica e diretora técnica), Dra. Diana Vieira 

(farmacêutica substituta), Dra. Sandra Pinto (farmacêutica) , Dra. Susana Fontoura (farmacêutica), Sr. 

Manuel Martins (técnico de farmácia) e Micael Martins (auxiliar de farmácia). 

Cada profissional é especializado e responsável por uma área mais específica, contudo toda a equipa 

se encontra direcionada no mesmo sentido: alcançar as expetativas do utente, respondendo às suas 

necessidades do dia a dia.     

 

2.3 Espaço físico 

 

O espaço físico exterior de uma farmácia comunitária deve ser “característico e profissional, 

facilmente visível e identificável” segundo norma das Boas Práticas da Farmácia Comunitária da 

Ordem dos Farmacêuticos. Assim, cumprindo os requisitos pré-estabelecidos a FA apresenta bons 

acessos através de escadas e rampa, uma porta automática de forma a resguardar o utente do 

exterior e a identificação da farmácia tal como a direção técnica encontram-se bem visíveis.  

Encontram-se sempre expostos no vitral principal campanhas, informações e montras profissionais 

apelativas ao utente.  

Quanto ao espaço interior, as Boas Práticas da Farmácia Comunitária afirmam que este espaço deve 

ser profissional com o objetivo de possibilitar a comunicação eficaz entre utente e profissional. A FA 

tem as suas instalações divididas em sete áreas: i) área de atendimento ao público, ii) gabinete de 

atendimento personalizado, iii) laboratório, iv) back office,, v) copa, vi) gabinete da direção e vii) 

instalações sanitárias.  

A área de atendimento ao público dispõe de zona de espera distinta da área de dispensa o que 

oferece privacidade ao utente. Os quatro balcões existentes encontram-se distanciados entre eles de 

forma a que o utente se sinta à vontade para  expor os seus problemas e colocar as suas dúvidas. 

Cada profissional tem um balcão próprio, possuindo um cartão de identificação com o nome e título 

profissional desempenhado. Esta área apresenta ainda panfletos informativos, montras promocionais, 

produtos de venda livre particularmente de dermocosmética, de emagrecimento, de nutrição entre 

muitos outros de acordo com a sazonalidade.  

O gabinete de atendimento personalizado, é uma zona onde se administram injetáveis e efetuam 

testes físicos e bioquímicos; como medição da pressão arterial (PA), glicemia, triglicerídeos, 

colesterol, verificação do peso corporal e índice de massa corporal. Neste compartimento realizam-se 

ainda, consultas de nutrição semanais da responsabilidade da empresa Easyslim®, com a qual a 

farmácia tem parceria. Esta área trata-se de uma sala fechada promovendo a confidencialidade e 

privacidade do utente e da sua situação. 

O laboratório apesar de raramente ser utilizado para preparação de formulações, serve para a 

reconstituição de fórmulas orais líquidas, encontrando-se equipado com todo o material necessário e 

em boas condições, possuindo um armário de armazenamento das matérias primas devidamente 
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identificado. A FA recorre à Farmácia Lordelo aquando da necessidade de preparação de 

manipulados.    

Do back office faz parte uma primeira grande zona de armazenamento em que os medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) estão organizados em gavetas por ordem alfabética, é neste local 

que se encontra também a zona de receção de encomendas e o frigorífico destinado a armazenar 

medicamentos que necessitam de estar a baixas temperaturas para manter a sua estabilidade. As 

fórmulas líquidas, os dispositivos médicos, os produtos de nutrição (papas e leites) e os MSRM 

excedentes estão armazenados em prateleiras de rápido e fácil acesso. Esta zona serve ainda para a 

realização de pequenas formações concedidas à equipa da FA.  

A segunda zona de armazenamento, trata-se de uma zona mais fechada, onde se coloca material 

ortopédico, meias de compressão e descanso e os medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) remanescentes da zona de balcão, de forma a reabastece-la quando necessário. É neste 

local que se encontra também o armário de “reservas pagas” serviço adquirido pela farmácia. 

A copa é uma pequena área de convívio entre a equipa onde se podem preparar refeições, pernoitar 

durante as noites de serviço e onde se acondicionam os pertences pessoais de cada um.  

O gabinete da direção é o local onde a diretora técnica recebe os delegados de informação dos 

produtos/serviços farmacêuticos e onde se encontram organizados todos os documentos formais.  

Por fim, existem duas instalações sanitárias destinadas ao público e à equipa da FA. (Anexo 2) 

 

 2.4 Fontes de informação científica e formações complementares 

 

A ciência é uma área em continuo desenvolvimento, como profissional de saúde o farmacêutico deve 

estar atento à sua evolução de forma a que possa transmitir informação atualizada, segura e racional 

durante a prestação de cuidados ao utente. Com o objetivo de se manterem na vanguarda a equipa 

da FA participa em ações de formação frequentemente e recorre a fontes de informação científica 

quando necessário. Na FA existem para consulta o Formulário Galénico Português, a Farmacopeia 

Portuguesa, o Prontuário Terapêutico entre outros documentos indicados pelo INFARMED.1 Contudo 

o sistema informático Sifarma 2000® é sem dúvida o mais consultado como fonte de conhecimento 

científico dada a sua rapidez e acessibilidade de conteúdo. Aquando da ocorrência de dúvidas ou 

necessidade de aprofundamento de um determinado tema, a equipa da FA recorre a ferramentas 

online como o Infomed®, Resumo das Características do Medicamento (RCM) Centro de Informação 

do Medicamento (CIM) ou a nível internacional à Organização Mundial de Saúde (OMS) e à Agência 

Europeia do Medicamento (EMA).     

De acordo com a disponibilidade de horários, e considerando o obstáculo da distância ao local da 

maioria das formações, a equipa da FA tenta organizar-se de forma a que todos os colaboradores 

tenham a possibilidade de frequentar ações de formação.  

Durante o meu período de estágio consegui frequentar algumas destas formações apresentadas na 

tabela 2.  



  Relatório de Estágio Profissionalizante  - Farmácia Araucária 

19 
 

 

Tabela 2 – Formações realizadas durante o período de estágio. 

Tema da Formação Duração Local Data 

Contraceção de 

emergência - Postinor® 
20 minutos FA 6/11/2018 

Formação em dor – 

para profissionais de 

saúde da farmácia 

2 horas 
Porto Palácio 

Congress Hotel e Spa 
22/11/2018 

Sabia que o coração 

tem um limite? - 

Cooprofar® 

2 horas 
Biblioteca Municipal 

de Vila Real 
27/11/2018 

Sistema flash de 

monitorização de 

glucose - FreeStyle 

Libre® 

45 minutos FA 10/12/2018 

 

2.5 Sistema Informático   

 

A FA tal como 90% das farmácias portuguesas utiliza o sistema Sifarma 2000® desenvolvido pela 

Glint®. O objetivo deste sistema baseia-se no apoio continuo e seguro durante o atendimento e na 

gestão de serviços e produtos da farmácia. Esta ferramenta disponibiliza informação científica 

atualizada sobre cada medicamento, fornece maior confiança na transmissão do conhecimento do 

farmacêutico, estimulando desta forma o diálogo no atendimento. Assim graças à sistematização 

deste programa verifica-se uma diminuição de erros e uma melhor gestão de tempo, saindo o utente 

mais beneficiado.  

Resumidamente o Sifarma 2000® auxilia nos processos seguintes da tabela 3. 

 

Tabela 3 – Processos de aplicação do sistema Sifarma 2000® (adaptado da referência 2) 

ENCOMENDAS 

Aprovação da encomenda 

Envio da encomenda ao fornecedor 

Receção 

Gestão de devoluções a fornecedores 
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Regularização de stocks 

Comunicação a fornecedores 

VENDAS 

Atualização de stocks 

Geração de encomendas 

Incremento de faturação a entidades 

Registo de valores em caixa 

FATURAÇÃO 

Organização automática em lotes de 30 

Integração de receitas devolvidas 

Gestão automática de sequência de lotes 

Faturação detalhada 

Emissão mensal de verbetes de identificação de 

lote, resumo de lotes, fatura a entidade, 

documento para ANF, relação mensal de 

produtos de controlo. 

FIM DE DIA 

Emissão de documentos internos contabilístico 

Emissão de documentos diários: lista de 

produtos vendidos, detalhe de vendas, talão 

recapitulativo diário, lista de irregularidades. 

INVENTÁRIOS 

Listagem de inventário 

Preparação de inventário 

Produtos sem consumo 

Prazos de validade 

Contagem física 

Recolha de quebras 

Gestão de produtos 

Estatísticas 
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2.6 Programa Kaizen 

 

O programa Kaizen trata-se de uma metodologia que permite melhorar a produtividade, as condições 

de trabalho e o bem estar dos trabalhadores . Esta  ferramenta de melhoria continua possibilita o 

aperfeiçoamento da atividade farmacêutica melhorando a sua eficiência. 3  

A FA implementou este serviço há 2 anos e já obteve resultados bastante positivos na sua aplicação.  

Através de pequenas mudanças como o aproveitamento do espaço já existente para gestão de 

reservas pagas e não pagas, permitiu a FA agilizar o processo de atendimento. A FA tornou-se ainda 

mais competitiva, melhorou o serviço prestado aos utentes, aumentou o número de atendimentos o 

que consequentemente resultou em melhores resultados financeiros. 

 

3. Gestão dos produtos na farmácia 

3.1 Gestão de stocks 

 

A gestão de stocks numa farmácia deve ser considerada uma das atividades prioritárias, uma vez que 

grande parte do investimento da farmácia se encontra nos produtos em stock. Os níveis de stock 

estão dependentes de diversos fatores como a procura, a oferta, o espaço de armazenamento, o 

meio onde a farmácia se encontra e a margem económica. Dada a elevada quantidade de 

medicamentos e produtos de saúde existentes no mercado, o desafio passa por manter níveis de 

stock adequados à necessidade de todos os utentes e simultaneamente evitar excessos de stock que 

permaneçam estagnados na farmácia sem produzir lucro. Níveis elevados de stocks apresentam 

vantagem em situações de rutura de stock por parte dos fornecedores ou em caso de aumento de 

procura inesperada. Contudo níveis baixos de stock evitam perdas financeiras desnecessárias, 

possibilitando um melhor controlo do produto desde a sua entrada até ao ato de venda. A aquisição 

dos produtos deve ser feita então com base na potencial procura dos mesmos.  

O sistema Sifarma 2000® é a principal ferramenta utilizada na FA que agiliza esta gestão, uma vez 

que nenhum produto é adquirido ou vendido sem que ocorra o registo prévio no sistema. O sistema 

permite ao operador definir um valor mínimo e máximo de cada medicamento/produto e a partir 

destes níveis propõem de forma automática uma encomenda ao fornecedor. Esta proposta poderá 

ser alterada consoante as necessidades da farmácia, e após confirmação por parte do responsável 

pelas encomendas,  segue para o fornecedor. Na FA são feitas duas encomendas diárias aos 

fornecedores Alliance Healthcare® e OCP®, uma no final da manhã que suprirá as necessidades da 

tarde, e outra feita ao final do dia que permite repor os stocks na manhã do dia seguinte. Os produtos 

encomendados a cada um dos fornecedores está dependente das condições de margem de lucro.  

O Sifarma 2000®  possui  ainda outra função bastante útil no que concerne ao controlo de prazos de 

validade (PV), emitindo listagens de produtos cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes. 

Na FA todos os meses estas listas de produtos eram confirmadas para posterior devolução ao 

fornecedor. 

Durante o período de estágio colaborei neste processo de gestão, verificando os PV, comparando os 
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stocks  físicos com os fornecidos pelo sistema e gerando encomendas instantâneas  quando 

necessário durante o atendimento. 

 

3.2 Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

3.2.1 Fornecedores 

 

Ao efetuar encomendas a vários fornecedores a farmácia consegue garantir os melhores preços, 

podendo mesmo padronizar no sistema informático o fornecedor ao qual deve ser feito determinado 

pedido. Aquando da  seleção dos fornecedores a farmácia deve considerar aspetos como a rapidez 

da entrega, bonificações de produtos, condições de pagamento e facilidade na devolução.  

A FA trabalha com vários distribuidores grossistas como a Alliance Healthcare® , OCP®  e a 

Empifarma®, sendo a Alliance Healthcare® a preferencial dadas as margens e condições de 

pagamento. Pontualmente a FA recorre ainda a laboratórios da indústria farmacêutica como por 

exemplo para aquisição de determinados produtos de cosmética.  

 

3.2.2 Realização, receção e verificação de encomendas 

 

O Sifarma 2000®  permite fazer quatro tipos de encomendas: diária, manual, instantânea e via verde. 

Na FA são feitas duas encomendas diárias, criadas com base nas necessidades do dia. Consoante 

os stocks definidos, o sistema informático vai inserindo cada produto vendido numa proposta de 

encomenda. Esta proposta será revista pela pessoa responsável pelas encomendas, tendo de estar 

atenta ao histórico de vendas de cada produto, margens de lucro de cada fornecedor, campanhas em 

vigor e objetivos financeiros a atingir.  Na FA só as farmacêuticas são responsáveis pela aprovação 

da encomenda e consequente envio ao fornecedor.  

As encomendas manuais são feitas por telefone tendo de ser posteriormente inserido de forma 

manual o produto, a quantidade e o preço no Sifarma 2000®. Esta encomenda é depois rececionada 

como a diária pois já se encontrada registada no sistema.  

As encomendas instantâneas são feitas quando durante o atendimento há falha de stock de um 

produto pretendido pelo utente ou existe stock inferior ao desejado, ou seja recorre-se a este tipo de 

encomendas quando se precisa apenas de um produto específico. No ato da encomenda é possível 

verificar a disponibilidade do produto no armazenista e informar o utente da hora exata a que o 

produto chega à farmácia, representando uma mais valia.     

As encomendas via verde destinam-se a produtos sem stock na farmácia, salientando a 

necessidade de existência de uma receita médica válida. A encomenda será processada mediante 

um stock reservado para esta via, definido previamente pelo titular de autorização de introdução no 

mercado do medicamento. 

Os medicamentos/produtos chegam à FA acondicionados em contentores acompanhados das 

devidas faturas. Os produtos de frio apesar de serem transportadores em contentores térmicos, o que 

lhes garante as condições adequadas de estabilidade, são considerados prioritários no processo de 

armazenamento. 
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Aquando da receção, a fatura é selecionada no sistema Sifarma® e é feita a verificação da quantidade 

de produto recebida, recorrendo à leitura ótica do código de barras de cada produto ou introduzindo o 

código nacional do produto. 

A fatura que acompanha a encomenda deve ser ainda conferida quanto ao preço total da 

encomenda, o preço de venda à farmácia de cada produto individualmente, o preço de venda ao 

público e o imposto de valor acrescentado. Depois de conferida e assinada a fatura e o duplicado são 

arquivados juntos no mesmo dossier. 

Os MNSRM não têm preço impresso na cartonagem e por isso é necessário calculá-lo tendo em 

conta o preço de compra da farmácia e a margem definida segundo o IVA do produto. Após este 

cálculo são impressas e coladas as etiquetas correspondentes. 

Em casos pontuais, ocorrem erros de faturação como o registo de quantidades superiores às 

efetivamente enviadas, preços de venda à farmácia superiores às condições previamente definidas 

ou produtos enviados em condições impróprias. Nestas situações é contactado o fornecedor que 

resolverá a situação colocando ao critério da farmácia a emissão de uma nota de crédito ou o envio 

de outro produto.  

Os estupefacientes são sujeitos a um controlo mais rigoroso e por isso o seu processo de encomenda 

apresenta algumas particularidades. Para além da fatura, são enviados dois duplicados do 

documento referente à sua requisição, estes documentos devem ser assinados, carimbados e 

arquivados para no final de cada mês serem enviados ao fornecedor e o documento original 

permanece na farmácia durante 3 anos.     

Desde o primeiro ao último dia de estágio tive a oportunidade de proceder à receção e verificação de 

todas as encomendas recebidas. Este foi o melhor processo de integração no ambiente da farmácia 

comunitária, pois através dele conheci um grande número de nomes comerciais até então 

desconhecidos e auxiliou-me também na compreensão da gestão de stocks. 

 

3.3.3 Armazenamento de encomendas 

 

O armazenamento apesar de ser a etapa final da receção do medicamento/produto apresenta uma 

elevada importância. Garantindo o correto armazenamento conseguimos poupar tempo e aumentar a 

qualidade do atendimento.    

A FA organiza os medicamentos e produtos farmacêuticos a vários níveis, tendo sempre em 

consideração as regras FEFO (first expired, first out):  

i) os medicamentos são armazenados primeiramente em gavetas deslizantes no back office 

segundo ordem alfabética, sendo os excedentes colocados num armário também organizado pela 

mesma ordem;  

ii) os MNSRM são dispostos nos lineares e nas gavetas na zona de atendimento ao público, 

colocando-se os excedentes no mesmo armário anteriormente referido; 

iii) os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se numa gaveta à parte devidamente identificada; 

iv) as suspensões orais estão armazenadas num segundo armário do back office; 

v) as pomadas, os colírios, as gotas, medicamentos em saquetas e ampolas têm cada um deles 
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uma coluna própria constituída por gavetas deslizantes organizadas também por ordem alfabética;  

vi) os medicamentos cuja estabilidade apenas se garante a temperaturas baixas, como é o caso de 

alguns colírios, insulinas e vacinas são colocados no frigorífico. 

vii) os produtos de veterinária encontram-se numa pequena coluna constituída por algumas 

prateleiras, separados dos produtos de uso humano; 

viii) os produtos de puericultura estão expostos em algumas prateleiras da zona de atendimento. 

 

Durante o período de estágio esta foi outra das etapas em que participei desde o primeiro dia, 

mostrando-se essencial no processo de memorização da localização de cada medicamento, 

facilitando mais tarde o atendimento. 

 

3.4 Controlo de PV e devoluções 

 

O controlo dos PV é uma tarefa essencial não só para a garantia da segurança do utente, uma vez 

que assim se impede a dispensa de medicamentos fora do PV, mas também evita efeitos económicos 

negativos não se acumulando produtos na farmácia. O sistema Sifarma 2000® auxilia neste controlo, 

emitindo uma listagem com os produtos a expirar no prazo dos 3 meses seguintes. Esta lista é 

impressa e os PV de cada produto são verificados manualmente tal como os stocks físicos 

constantes nessa mesma lista. Quando são detetados produtos com PV curto estes são expostos 

num armário próprio no back office, tentando escoá-los o mais rápido possível. Na maioria dos casos 

é possível fazer a devolução destes produtos ao fornecedor.  

As devoluções podem ter várias origens para além da proximidade ou  final do PV, como por exemplo 

a troca de produtos encomendados, medicamentos ou produtos danificados fisicamente, produtos 

retirados do mercado por algum motivo, acondicionamento incorreto entre outros.  

O processo de devolução é feito recorrendo ao sistema Sifarma 2000®, que contém uma área de 

notas de devolução onde se insere o nome do fornecedor, a identificação dos produtos, o número da 

fatura e o motivo da devolução. Após este procedimento,  faz-se a impressão de 2 cópias assinadas e 

carimbadas, sendo que  uma irá acompanhar o produto devolvido e a outra é guardada na farmácia 

para posterior regularização. Se o produto for aceite pelo fornecedor, será emitida uma nota de 

crédito ou envio de outro produto, tendo de ser regularizado o stock do produto. No caso do produto 

ser recusado este é devolvido à farmácia sendo feito um registo de quebras de forma a que mais 

tarde seja feita a alteração do stock. Estes produtos são posteriormente recolhidos por uma empresa 

responsável por este serviço. 

Enquanto estagiária, participei na regularização de devoluções e mensalmente mantive-me ativa no 

controlo de PV. 

 

3.5 VALORMED 

 

O VALORMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos, é uma entidade sem 

fins lucrativos com origem na colaboração da indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. Este 
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sistema para além de ter como preocupação a gestão ambiental, evita também a acessibilidade a 

medicamentos fora de validade ou embalagens vazias, contribuindo para a saúde pública.4 Os 

contentores disponíveis nas farmácias permitem ao utente descartar frascos, ampolas, bisnagas 

blisters, embalagens vazias, folhetos informativos e  colheres, copos ou seringas doseadoras usadas 

no processo de administração. Através deste sistema prático e seguro a FA recolhe os produtos 

levados pelos seus utentes, acondicionando-os no caixote do VALORMED, que após enchimento 

completo é selado e acoplado a um recibo emitido pelo Sifarma 2000® que é assinado pelo elemento 

que o processou no sistema, apresentando-se assim pronto a ser recolhido pelo armazenista. 

 

4. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde 
 

O papel do farmacêutico na dispensa de medicamentos e produtos de saúde é assegurar que o 

regime posológico e as formas farmacêuticas são as mais apropriadas a cada caso, prevenir 

interações entre medicamentos, evitar reações adversas a fármacos e clarificar as instruções de 

utilização. O farmacêutico deve ainda explicar ao utente a importância da toma adequada dos 

medicamentos, tendo em conta o momento indicado da sua toma, alimentos a evitar e as 

espectativas que estes devem ter em relação à sua terapêutica.5  

 

4.1 Medicamento sujeito a receita médica (MSRM) 

 

Os MSRM, tal como a designação indica, são medicamentos que para serem dispensados na 

farmácia necessitam da apresentação de receita prescrita por um profissional de saúde habilitado. 

A receita médica é necessária em medicamentos que possam representar, direta ou indiretamente, 

um risco para a saúde do utente, ainda que sejam usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica. Igualmente necessitam de receita, os medicamentos que possam 

constituir um risco quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins distintos 

aos que se destinam; os medicamentos que contenham substâncias, ou preparações à base das 

mesmas, cuja atividade e reações adversas seja necessário aprofundar e ainda os medicamentos 

destinados a administração por via parentérica.6     

 

4.1.1 Receita médica 

 

As receitas médicas dividem-se nos três tipos seguintes: as receitas eletrónicas materializadas e 

desmaterializadas e as receitas manuais que só podem ser prescritas excecionalmente.  

As receitas manuais são as que requerem mais tempo e maior atenção na altura da dispensa. Estas 

receitas surgem com menor frequência na farmácia, pois só poderão ser prescritas em casos 

excecionais como falência do sistema informático, prescrição ao domicílio, inadaptação do prescritor 

ou até 40 receitas médicas por mês.  

No ato da dispensa o profissional terá de prestar muita atenção ao medicamento presente na receita, 

de forma a evitar trocas, à vinheta identificativa do médico prescritor e assinatura manuscrita que têm 
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obrigatoriamente de estar presentes. De forma a que a comparticipação pelo Sistema Nacional de 

Saúde seja assegurada é necessário também que a receita esteja dentro do prazo de validade e não 

pode estar rasurada, escrita a lápis ou canetas diferentes. É importante também a verificação da 

quantidade de cada medicamento, na medida em que cada receita poderá apenas conter 4 

medicamentos diferentes e no máximo 4 embalagens no total. Existe um limite de 2 embalagens de 

cada medicamento ou 4 em caso de medicamentos em dose unitária.  

Cada receita manual deve conter o nome e número do Serviço Nacional de Saúde do utente, e se for 

o caso, o número de beneficiário de outra entidade financiadora. Para o utente usufruir do seu regime 

especial de comparticipação de medicamentos é necessário que este esteja devidamente 

representado pelas letras “R” no caso de utentes pensionistas, ou  “O” no caso de utentes abrangidos 

por outro regime especial de comparticipação identificado por menção do respetivo diploma legal.7 

No caso de o utente apresentar outros planos de saúde, deve ser arquivada cópia da receita e do 

cartão de beneficiário do plano. 

As receitas eletrónicas permitem agilizar o processo de dispensa do medicamento, tornando-o mais 

seguro e possibilitam ainda uma melhor gestão de tempo para o aconselhamento do utente. Neste 

processo o sistema Sifarma 2000® tem um papel muito importante, pois exige dupla confirmação no 

momento da dispensa da medicação. Assim sendo, caso o código nacional do produto não 

corresponda ao prescrito, o sistema impede a finalização do atendimento, contribuindo para a 

diminuição da probabilidade de erro .  

Dentro deste tipo de receitas encontram-se as receitas eletrónicas desmaterializadas que em vez 

de se apresentarem em papel são enviadas para o email ou para o telemóvel do utente e nesta 

constam o número da receita, o código de acesso e dispensa e código de direito de opção. No caso 

de se tornar mais prático para o utente a posse da receita em papel, o sistema Sifarma 2000® após a 

dispensa de um ou mais fármacos, contidos na receita desmaterializada, emite um documento onde 

constam as quantidades ainda disponíveis a dispensar e o número da receita, sendo apenas 

necessário anotar manualmente o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção. 

Os medicamentos são prescritos pela denominação internacional comum, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e posologia. Outra forma de apresentação consiste na 

prescrição por nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de autorização de introdução 

no mercado. Isto ocorre quando o medicamento de marca não possui similar ou não dispõe de 

medicamento genérico comparticipado ou ainda em caso de justificação técnica do prescritor . A 

devida justificação pode ter por base medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, 

reação adversa prévia reportada ao INFARMED, ou tratamento com duração superior a 28 dias.  

Quanto às receitas eletrónicas materializadas, a prescrição de cada medicamento apresenta-se de 

forma semelhante às receitas eletrónicas desmaterializadas, apresentando adicionalmente o código 

nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos em forma de dígitos e código de barras cuja 

leitura permite visualizar todas as opções equivalentes. As receitas eletrónicas materializadas 

subdividem-se ainda em 2 grupos; as renováveis que incluem tratamentos prolongados e apresentam 

validade até 6 meses e as não renováveis que apenas incluem tratamentos curtos e apresentam 

validade de 30 dias.      
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Independentemente do tipo de receita, deve ser dada opção de escolha ao utente dentro dos 

medicamentos existente com a mesma substância ativa, dosagem, fórmula farmacêutica e 

apresentação.7 

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas, procedendo 

sempre à explicação da posologia ao utente e esclarecendo possíveis dúvidas existentes. 

 

4.1.2 Entidades de comparticipação 

 

O estado português, através do Serviço Nacional de Saúde, comparticipa parte dos custos que os 

utentes têm quando adquirem medicamentos na farmácia. A percentagem do preço de venda ao 

público pago pelo estado depende do escalão de comparticipação, que varia de acordo com as 

indicações terapêuticas do medicamento.  

Existem ainda subsistemas de comparticipação como é o caso do Serviço de Assistência Médico-

Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Quadros e Técnicos Bancários (SAMS QUADROS), Multicare® e EDP-Savida®. Nestes casos o 

utente paga parte do medicamento sendo a outra parte restituída pelo subsistema. Para isso, o utente 

terá de apresentar o respetivo cartão ao farmacêutico para este poder selecionar o organismo no 

sistema Sifarma 2000®. Sendo que, no caso de se tratar de uma receita manual, terá de ser tirada 

uma cópia do cartão e da receita para posterior envio à entidade complementar de comparticipação.    

Dentro dos regimes especiais encontra-se o protocolo da diabetes, no qual o estado comparticipa 

100% das insulinas, das agulhas, das seringas e das lancetas e ainda 85% das tiras-teste para o 

autocontrolo dos níveis de glicemia; representado uma grande parte das despesas do SNS na 

comparticipação de medicamentos.7 

Durante o atendimento contactei com várias entidades de comparticipação, permitindo-me ganhar 

experiência nos organismos a selecionar no momento da dispensa do medicamento. 

 

4.1.3 Estupefacientes e/ou psicotrópicos 

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso. No 

momento da dispensa o profissional de saúde terá de proceder ao registo de alguns dados do doente 

e do seu representante (nome, data de nascimento, número de identificação pessoal e morada) no 

caso de não ser o próprio. Se a receita for eletrónica o número da receita e os dados do prescritor 

são automaticamente preenchidos. Após a dispensa, é impresso um documento da saída do 

estupefaciente ou psicotrópico que deve ser arquivado durante 3 anos e agrafado à receita manual, 

se for esse o caso.7 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de acompanhar o processo de envio das listagens de 

saída dos estupefacientes e psicotrópicos e respetivos comprovativos até ao dia 8 de cada mês, 

tarefa pela qual a  Dra. Adélia é responsável.8 
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4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são medicamentos que podem ser adquiridos sem a 

apresentação de uma receita médica, sendo utilizados no tratamento de situações de gravidade 

menor e autolimitadas no tempo. Dentro deste grupo existem ainda os Medicamentos não Sujeitos a 

Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), diferenciando-se dos MNSRM 

apenas pelo facto de se encontrarem à venda unicamente nas farmácias, como é o caso do 

Ibuprofeno 400mg (Brufen®), do AAS (Aspirina®) e da Hidrocortisona (Pandermil®).9 Estes 

medicamentos requerem aconselhamento por parte do farmacêutico por isso a sua venda está 

restrita às farmácias. É nestas situações que o papel do farmacêutico é mais valorizado, tendo como 

dever compreender previamente a história clínica do utente para proceder ao seu aconselhamento. 

As questões associadas à história clínica estão relacionadas com a idade do utente, os seus 

sintomas e duração dos mesmos e existência de doenças prévias. Só após este inquérito, o 

farmacêutico ponderando o risco-benefício de cada fármaco deverá proceder à escolha do MNSRM 

mais adequado.  

Quanto ao aconselhamento é importante em primeiro lugar perceber se os fármacos serão os mais 

indicados para a respetiva patologia, em caso afirmativo, deve então informar o utente quanto à 

posologia, possíveis interações com outros medicamentos e efeitos adversos mais frequentes. No 

caso da situação se agravar ou se prolongar no tempo o melhor aconselhamento passa por 

encaminhar o utente para o médico. 

O aconselhamento de MNSRM foi sem dúvida a parte mais desafiante do estágio, permitindo-me 

aprofundar os meus conhecimentos científicos e criando uma ligação de confiança com os utentes, 

para isso contei sempre com o apoio da minha orientadora Dra. Diana.  

 

4.3 Medicamentos genéricos 

 

Segundo a legislação, medicamento genérico define-se como um “medicamento com a mesma 

composição quantitativa e qualitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”. Estes medicamentos são diferenciáveis pela siga “MG” inserida na 

embalagem e pelo seu preço geralmente mais económico. 6  

Durante o atendimento apercebi-me da enorme desconfiança e falta de informação do utente acerca 

dos medicamentos genéricos. Apesar de variadas vezes tentar explicar a equivalência destes 

medicamentos com os de referência, o utente optou preferencialmente pelo medicamento de 

referência. Mostra-se assim necessária uma continua ação por parte dos profissionais de saúde na 

desmistificação do conceito de medicamento genérico.  

 

4.4 Medicamentos manipulados 

 

A FA possui um laboratório devidamente equipado, contudo, como a procura não justifica o 
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investimento em matéria prima, a FA recorre à Farmácia Lordelo quando surgem pedidos de 

manipulados. No ato da dispensa estes medicamentos estão sujeitos ao mesmo rigor de 

aconselhamento por parte do farmacêutico, como a explicação da posologia e modo de 

administração.    

 

4.5 Outros produtos farmacêuticos 

4.5.1 Produtos de puericultura e nutrição infantil 

 

Na FA esta área representa grande parte do expositores presentes na zona de atendimento, de forma 

a que as grávidas e recém-mamãs consigam ter uma visão abrangente dos produtos disponíveis. 

Existem diversos produtos destinados à classe infantil desde chupetas, biberões, tetinas, conjuntos 

de refeição, brinquedos, fraldas, toalhitas, farinhas lácteas, leites para lactentes e de crescimento. E 

para grávidas como protetores de mamilo, cremes anti estrias, cintas pós parto, esterilizadores e 

extratores de leite, entre outros. A FA trabalha essencialmente com produtos das seguintes marcas: 

NAN®, Aptamil®, Nutriben®, Chicco®, D’Aveia® e Medela®. 

 

4.5.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 

A elevada procura por parte do utente levou a FA a apostar na diversidade de produtos nesta área. 

Contudo, sendo inviável dispor de todas as marcas disponíveis no mercado, a FA investe nas que 

apresentam maior procura pelo utente e nas marcas que oferecem melhores margens económicas. 

Assim sendo, as marcas que apresentam maior destaque na FA e cujos produtos se encontram 

dispostos na zona de atendimento são Vichy®, La Roche Posay®, D’Aveia®, Uriage®, Avène®, 

Bioderma® Heliocare® e Papillon® .    

 

4.5.3 Dispositivos médicos  

 

Os dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados com a mesma 

finalidade dos medicamentos: prevenir, diagnosticar, controlar, tratar ou atenuar uma doença, uma 

lesão ou uma deficiência humana. Podem ainda ser utilizados no controlo da conceção e substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico. No entanto, os dispositivos médicos 

distinguem-se dos medicamentos por atingirem o seu efeito através de mecanismos que não 

envolvem ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas.10 11 

Na FA existe uma grande variedade de dispositivos médicos, desde produtos de ostomia, frascos 

coletores de urina, material de penso, testes de gravidez, artigos de ortopedia, entre outros. Durante 

o meu estágio foi-me possível aconselhar e dispensar vários dispositivos médicos. 

 

4.5.4- Suplementos alimentares  

 

Suplementos alimentares são géneros alimentícios que constituem fontes concentradas de nutrientes 

ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico. São usados com o intuito de complementar 

e/ou suplementar o regime alimentar normal, nunca sendo utilizados como substitutos de uma 

alimentação equilibrada. Os suplementos alimentares apesar de serem benéficos não são 

considerados medicamentos, por isso não podem mencionar propriedades profiláticas, tratamento ou 
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cura de doenças ou seus sintomas.12 

Na FA os suplementos alimentares mais dispensados têm como finalidade perda de peso, aumento 

da capacidade de concentração e memória e diminuição do cansaço físico e mental. 

 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados na FA 

 

As farmácias devem apresentar serviços que visem a promoção da saúde e prevenção da doença. 

Estes serviços devem ser divulgados de forma visível nas suas instalações e sítios da internet 

acompanhados do respetivo preço.13 

Na FA são prestados diversos serviços como por exemplo administração de injetáveis, consultas de 

nutrição e preparação individualizada de medicamentos. O meu envolvimento nesta área consistiu 

essencialmente na medição da PA, da glicemia, do colesterol total, dos triglicerídeos e do peso 

corporal.     

 

6. Outras atividades desenvolvidas 

 
Ao longo do meu estágio, foram desenvolvidas pequenas atividades  que dinamizaram e 

complementaram os serviços da FA, nomeadamente:  

-desenvolvimento de um cartão de registo dos parâmetros monitorizados  para acompanhamento e 

seguimento do utente  

- criação de um cartão de boas festas publicado no jornal “A Voz de Trás-os-Montes” e criação de um 

slogan que passou a ser o slogan oficial da FA  

-realização de  dois panfletos informativos:  um sobre a prevenção dos excessos de Natal, 

característicos desta época festiva e outro sobre gripe e constipação uma vez que atravessávamos 

os meses de maior incidência destas patologias e notada a falta de informação por parte do utente,  

-elaboração de montras temáticas, organização do espaço e aquisição de material necessário, de 

forma a assinalar datas importantes, divulgar campanhas em vigor, escoar stocks e tornar a farmácia 

mais atrativa    

-participação na preparação individualizada de medicação e divulgação da mesma através de cartaz 

afixado na farmácia (Anexo 3) 

 

7. Balanço final 

 

Os 4 meses de estágio na FA possibilitaram-me crescer tanto a nível profissional como pessoal. Foi 

uma experiência incrível que contribuiu para a amplificação dos meus conhecimentos, melhorou a 

minha capacidade de comunicação com o utente e permitiu-me ganhar mais responsabilidade. A 

equipa de profissionais da FA foi o elemento crucial para o sucesso desta etapa, demonstrando-se 

sempre disponíveis e oferecendo-me apoio em todas as situações. Este foi o meu primeiro contacto 

com a realidade da farmácia comunitária e não poderia ter sido mais positivo.   
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Parte II- PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

Tema 1: Rastreio Dia Mundial da Diabetes 

1. Enquadramento 
Na minha segunda semana de estágio celebrou-se o dia Mundial da Diabetes, que apesar de ser um 

tema comum, a FA considerou bastante pertinente dada a elevada prevalência desta patologia na 

população. Em 2018, a dia betes afetava 10% da população portuguesa entre os 25 e os 74 anos, 

sobretudo homens e os grupos etários mais idosos,  23,8% dos indivíduos entre os 65 e os 74 anos 

de idade.14 Como tal surgiu a ideia da realização de um rastreio da diabetes, com o intuito de 

aconselhar e sensibilizar o utente quanto a esta temática. 

 

2. Fundamento teórico 

2.1 A Diabetes Mellitus 

 

A Diabetes Mellitus é uma patologia que se define por hiperglicemia crónica que pode ter como 

origem a falta de insulina, resistência à sua ação ou ambas as perturbações.  

Existem vários tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 em que ocorre destruição das células β do 

pâncreas (células produtoras de insulina) através de um mecanismo auto-imune. A diabetes tipo 2,  é 

a mais frequente; caracteriza-se por insulinorresistência com deficiência relativa de insulina. Existem 

ainda outros tipos de diabetes, tais como diabetes induzida por fármacos (hormona da tiróide, 

tiazidas, fenitoína), endocrinopatias associadas à secreção excessiva de hormonas que antagonizam 

a ação da insulina, entre outros.15 

 

2.2 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de Diabetes Mellitus é feito recorrendo a plasma venoso verificando os parâmetros 

seguintes: glicemia em jejum ≥ 126mg/dl ou sintomas clássicos associados a glicemia ocasional ≥ 

200mg/dl ou glicemia  ≥ 200mg/dl às 2 horas na Prova de Tolerância à Glicose Oral com 75mg de 

glicose ou hemoglobina glicada ≥ 6,5%. 

É necessário estar alerta para a deteção dos sintomas que auxiliam no diagnóstico precoce da 

diabetes. Os sintomas clássicos são então a poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia, visão 

turva, dores musculares, entre muitos outros.16 

Existem ainda grupos de risco, mais predispostos a desenvolver diabetes, que devem estar mais 

atentos a estes parâmetros de diagnóstico. Neles se incluem indivíduos com excesso de peso 

(IMC≥25) e obesidade (IMC≥30); obesidade central ou visceral; idade igual ou superior a 45 anos; 

indivíduos com estilo de vida sedentário, história familiar (em primeiro grau) de diabetes, diabetes 

gestacional prévia, hipertensão ou dislipidemia, história de doença cardiovascular, alteração da 
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glicemia em jejum, tolerância diminuída à glicose, consumo de fármacos que predisponham à 

diabetes.17 

2.3 Complicações 

 

Quando a hiperglicemia não é controlada e se mantém durante longos períodos, podem ocorrer 

lesões microvasculares graves como nefropatias, retinopatias e neuropatias, e complicações 

macrovasculares que afetam o coração, o cérebro e as artérias periféricas.18 Em casos mais graves 

pode ainda ocorrer cetoacidose diabética que se carateriza pela diminuição do transporte de glucose 

para as células o que conduz à hiperglicemia e glicosúria com consequente desidratação. A falta de 

insulina também leva à quebra acelerada de triglicerídeos em ácidos gordos livres, o que causa um 

excesso de produção de ácidos gordos que serão convertidos em cetonas terminando numa acidose 

metabólica e cetonúria, que se manifesta através de vómitos, coma e morte.19 

 

2.4 Tratamento 

 

Os diabéticos tipo 1 recorrem à insulinoterapia para regular a concentração de glucose no sangue. 

Esta é administrada via subcutânea, uma vez que é a única via de administração testada e aprovada 

na Europa. Apesar de outras vias estarem em processo de investigação como a via transdérmica, via 

oral, via inalatória e via transmucosa, apenas esta última está autorizada para uso clínico em alguns 

países como a Índia e o Equador. É importante variar o local de aplicação de forma a evitar a 

formação de nódulos na pele que prejudicam a absorção subsequente, podendo mesmo causar 

ferimentos. Esta farmacoterapia deve ser acompanhada de uma vigilância correta da glicemia, 

alimentação saudável e exercício físico.20 

Os diabéticos tipo 2 utilizam antidiabéticos orais e/ou insulina no seu tratamento. Existem diversos 

tipos de medicamentos dentro deste grupo, com diferentes funções, dos quais se destacam as 

biguanidas, as glitazonas, as sulfonilureias, as metiglinidas, os inibidores da alfaglicosidade, os 

inibidores da dipeptidil peptidase-4, inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 e associações 

entre dois grupos de fármacos. 

As biguanidas diminuem a produção de glucose hepática. A metformina, fármaco inserido neste 

grupo, acumula ainda a vantagem da capacidade hipolipemiante e perda de peso.  

As sulfonilureias estimulam a libertação de insulina pelas células β do pâncreas, logo, a sua ação 

pressupõe o bom funcionamento destas células. Como desvantagem, estes fármacos apresentam um 

risco acrescido de hipoglicemias e aumento de peso. 

As metiglinidas estimulam a libertação de insulina pelas células pancreáticas após uma refeição.  

As glitazonas aumentam a sensibilidade à insulina, podendo acarretar um aumento de peso. 

Os inibidores da alfaglicosidase impedem a degradação dos hidratos de carbono em glicose, 

diminuindo a absorção deste monossacarídeo.       

Os inibidores da dipeptidil peptidase-4 estimulam a libertação de insulina e diminuem os níveis de 

glucagon quando os níveis de glicemia aumentam. Adicionalmente não contribuem para o aumento 

de peso nem hipoglicemias.  

Os inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 aumentam a eliminação de glucose na urina e 

consequentemente diminuem a reabsorção de glucose pelo rim.     

Nos doentes com diabetes tipo 2, a insulina apenas será adicionada à terapêutica no caso dos 

antidiabéticos orais e a alteração do estilo de vida não serem suficientes.21 
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3. Ação na FA 

 
O farmacêutico desempenha um papel essencial na comunidade tanto ao nível da prevenção como 

do tratamento da doença. Escolhi este projeto com o objetivo de sensibilizar o utente para a 

importância da monitorização frequente da glicémia e diagnóstico precoce da diabetes. Em primeiro 

lugar tratei da sua divulgação através de um poster afixado na farmácia e publicação na página do 

facebook®.  (Anexo 4)  

Adicionalmente produzi um flyer informativo acerca da diabetes para entrega ao utente nesse mesmo 

dia. Neste documento incluí os parâmetros de diagnóstico da diabetes, sintomatologia, classificação 

dos tipos da diabetes, identificação de grupos de risco, complicações associadas e sua prevenção, 

entre outras informações. (Anexo 4) 

Durante o rastreio recolhi informação sobre a idade do utente, os valores de glicemia obtidos, e a 

hora do dia (jejum/pós-prandial). Participaram no rastreio 40 pessoas, com idades entre os 18 e os 85 

anos (56.85 + 2,29) a qual me permitiu tirar algumas conclusões. Verifiquei que 25% dos participantes 

apresentava valores acima dos valores de referência (gráfico 1), particularmente nos indivíduos com 

55 ou mais anos de idade e não surgiram casos de hipoglicemia. 

Gráfico 1 – Registo dos resultados obtidos durante o rastreio. 

 

 

 

 

 

 

Como a terapia nutricional é a primeira intervenção na prevenção e gestão da diabetes, nos 

indivíduos já diagnosticados com Diabetes Mellitus, reforcei a importância da manutenção de uma 

alimentação saudável. Aconselhei a ingestão de hidratos de carbono de absorção mais lenta (massa, 

leguminosas), cereais com mais fibra (cevada, aveia) e pão integral, dividindo-os por várias refeições 

ao longo do dia, de forma a que a glicemia não sofra uma elevação brusca. Informei que o consumo 

de produtos com elevado índice glicémico devem ser evitados como bolos, refrigerantes e compotas,  

por conduzirem a picos de hiperglicemia. E alertei ainda para a necessidade de evitar o consumo de 

alimentos ricos em gorduras saturadas e sal como produtos de charcutaria e produtos 

industrializados, com o objetivo de diminuir o risco cardiovascular. Por último, informei que ao longo 

do dia devem ser feitas refeições de 3 em 3 horas com o intuito de evitar hipoglicemias , nunca 

esquecendo a toma correta da medicação.22 Os utentes foram ainda advertidos para o facto do 

regime alimentar ter de ser adaptado a cada situação clínica, sendo esta situação avaliada pelo 

médico.   
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Nos indivíduos não diabéticos que apresentaram hiperglicemia, sugeri a monitorização 

frequentemente dos valores de glicose, uma vez que um valor isolado poderá retratar apenas uma 

hiperglicemia pontual, com origem por exemplo na ingestão excessiva de hidratos de carbono nas 

refeições anteriores. E realcei a importância do reconhecimento dos sintomas associados à diabetes 

como poliúria, polidipsia, cansaço e sono excessivos, como forma de diagnóstico precoce desta 

patologia.     

O feedback final foi bastante positivo, na medida em que os utentes se comprometeram na 

monitorização dos valores de glicemia e retiraram dúvidas em relação aos valores de referência da 

glicemia e possíveis origens dos seus valores de hiperglicemia.  

 

Tema 2- Sexualidade no Idoso 

1.Enquadramento 

 

O segundo tema surgiu da minha vontade de investir num projeto dirigido ao idoso e da sugestão da 

FA em trabalhar o tema da sexualidade. Assim numa reunião com a minha orientadora decidimos 

aliar as duas ideias e proceder a uma apresentação dirigida a um grupo de idosos de um Centro de 

Dia que trabalha com a FA.  

O idoso sente-se muitas vezes envergonhado em assumir a sua posição sobre este tema, porque 

frequentemente é assumido entre a comunidade que os idosos perdem o seu desejo sexual ou que 

não reúnem as condições físicas necessárias para se manterem sexualmente ativos. Estes 

preconceitos constituem um obstáculo à exposição de um problema como a disfunção sexual.  

Assim sendo, fez todo o sentido investir no desenvolvimento do tema “a sexualidade no idoso” de 

forma a aproximar o idoso do profissional de farmácia, sentindo-se à vontade para abordar os seus 

problemas. Este trabalho teve ainda como objetivo valorizar a sexualidade no idoso e a importância 

de usufruir plenamente da sua condição de indivíduo sexualmente ativo, alertando-o também para 

comportamentos de risco que deve evitar. Por último, através deste projeto expliquei  que apesar das 

alterações fisiológicas sentidas com o avançar da idade, essa condição não se torna impeditiva da 

vivência de uma vida sexualmente ativa, existindo diversos tratamentos possíveis adequados a cada 

caso. 

 

2.Fundamento teórico 
 

2.1 Sexualidade 

 

A saúde sexual é definida pela OMS como um “estado de bem estar físico, mental e social em 

relação à sexualidade”. O conceito de sexualidade abrange diversos aspetos como o pensamento, o 

desejo, crenças, atitudes e valores.23 Existem imensos benefícios associados à prática de atividade 

sexual como o aumento da auto estima, o aumento da libertação de endorfinas que 

consequentemente diminuem a probabilidade de desenvolvimento de ansiedade e depressão, o 

aumento da produção de testosterona no homem e aumento das secreções da parede vaginal na 

mulher.24 

Contudo, a vida sexual nem sempre é vivida em plenitude, estando dependente de fatores biológicos, 
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sociais, culturais, legais e religiosos.   

  

2.2 Etiologia da disfunção sexual 

 

Com o avançar da idade surgem doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, artrite, demência, 

incontinência entre outras, o que juntamente com fatores psicológicos como a ansiedade, o stresse, a 

depressão e a perda de auto estima culminam em disfunção sexual. 24 

Segundo um estudo americano concluiu-se mesmo que os idosos que apresentam um menor número 

de doenças são aqueles que admitem ser sexualmente mais ativos.25 

A menopausa ou andropausa apesar de não serem causas diretas de disfunção sexual, acarretam 

modificações fisiológicas  que em alguns casos levam a que, a mulher ou homem respetivamente, 

não consiga usufruir de uma vida sexual ativa. 

 

2.3 Alterações fisiológicas na mulher idosa relacionadas com a sexualidade 

 

Com o envelhecimento surge uma nova fase da vida da mulher, a menopausa, o que resulta na perda 

de estrogénio levando a alterações do trato genito-urinário. Estas mudanças incluem secura vaginal, 

alterações na flora bacteriana vaginal e balanço do pH, diminuição da camada de gordura sob a 

pubis, redução do volume dos lábios e encurtamento da vagina. A atrofia urogenital torna a mucosa 

vaginal mais suscetível a traumas decorrentes da atividade sexual, infeções urinárias e incontinência 

urinária secundária. A diminuição da função ovárica também acarreta mais implicações, como a 

diminuição na produção de androgénios e desidroepiandrosterona o que poderá afetar a líbido, a 

sensibilidade genital, a excitação e o orgasmo.   

Ao nível do sistema musculo esquelético existem ainda modificações na musculatura pélvica o que 

torna a contração e relaxamento dos músculos perineais mais fraco, durante o ato sexual. 

O sistema vascular, nomeadamente a microvasculatura genital é essencial na sensibilidade genital. 

Numa situação de aterosclerose há um atraso no distensão vaginal e perda da lubrificação, o que 

consequentemente leva  à diminuição do prazer associado ao ato sexual.  Associada à disfunção 

sexual feminina encontram-se ainda alguns fármacos típicos tais como antipsicóticos, estabilizadores 

de humor, inibidores seletivos da serotonina, fenitoína, digoxina, clonidina e opióides. 25 

 

2.4 Alterações fisiológicas no homem idoso relacionadas com a sexualidade 

 

Não só a mulher sofre alterações com o envelhecimento. Também o homem necessita de mais tempo 

para a sua reação física ao estímulo e com a diminuição das fibras elásticas, colagénio e músculo liso 

do pénis a sua ereção torna-se menos firme. Verifica-se ainda uma menor produção de sémen e 

volume ejaculatório, ocorrendo adicionalmente uma diminuição das contrações uretral e prostática.   

Muitas vezes as dificuldades sentidas pelo homem têm origem na aterosclerose, ocorrendo uma 

diminuição do fluxo sanguíneo na zona peniana; diabetes mellitus; neuropatia; dano local dos nervos 

decorrentes de uma cirurgia ou trauma; ou ainda em caso de patologias neurológicas centrais como 
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acidentes vascular cerebral, doença de Parkinson e depressão. Com o envelhecimento, a nível 

hormonal, o homem experiencia a andropausa sofrendo um défice de testosterona e androsterona, 

podendo ocorrer diminuição da líbido, diminuição da sensibilidade no pénis culminando 

frequentemente em disfunção erétil.  

Existem ainda comportamentos que adicionalmente aumentam o risco desta disfunção. O álcool em 

excesso e consumido de forma crónica aumenta os níveis de estrogénio e diminui os níveis de 

testosterona; fumar e abusar de substâncias também comprometem o fluxo sanguíneo normal.25 

 

2.5 Abordagens terapêuticas para auxiliar a sexualidade no idoso 

 

 Existem diversos tipos de terapias devendo começar-se pelos não farmacológicos, como terapia de 

casal, consultas de psicologia entre outros; e só no caso de inviabilidade destes passar-se-ia para 

terapêutica farmacológica.24 

No caso da mulher as terapias disponíveis passam pela fisioterapia pélvica, uso de lubrificantes 

tópicos, estrogénio e progesterona.25  

Já no caso do homem, inicialmente aposta-se em dispositivos de ereção a vácuo ou prótese peniana 

e só após insucesso desta abordagem se introduz terapêutica com inibidores da fosfodiesterase 5 

(sildenafil®, tadalafil®, vardenafil®), alprostadil (forma natural de prostaglandina E1), ou ainda 

testosterona indicada em indivíduos com hipogonadismo . 

Relativamente aos inibidores das fosfodiesterase  5, o grupo de uso mais comum, a sua ação baseia-

se no bloqueio da degradação da guanosina monofosfato cíclica e consequente efeito vasodilatador, 

estando dependente da libertação de óxido nítrico pelos nervos parassimpáticos no tecido erétil e 

sendo necessária estimulação sexual prévia. É aconselhada precaução em indivíduos com doença 

cardíaca grave, angina de peito em tratamento com nitratos (devido ao risco aumentado de 

hipotensão), antecedentes de acidente vascular cerebral, enfarte agudo do miocárdio, diabetes não 

controlada, hipotensão ou hipertensão arterial, insuficiência hepática e insuficiência renal.26 

A atividade sexual acompanha assim o idoso ao longo de toda a sua vida  e deste modo é importante 

estar-se disposto a ajudá-lo a lidar com as suas preocupações.  

 

3. Ação na FA 

 

A FA convidou um centro de dia, utente da farmácia, para assistir à apresentação do tema “A 

sexualidade no idoso”, tendo a seleção dos idosos ficado a cargo do centro de dia. No dia 18 de 

fevereiro, um grupo de 6 homens e 4 mulheres deslocou-se até à FA para assistir à apresentação de, 

aproximadamente, 15 minutos (Anexo 5). Durante a apresentação foi abordada a influência do 

processo de envelhecimento na sexualidade do idoso e os benefícios da manutenção de uma vida 

sexualmente ativa, tendo sido desmitificados alguns conceitos erradamente concebidos. Foram 

também expostas algumas causas de disfunção sexual, o papel do farmacêutico nesta situação e o 

tratamento possível.  

O  balanço final foi bastante positivo, os idosos mantiveram-se interessados durante toda a 
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apresentação e manifestaram curiosidade sobre as formas de tratamento da disfunção sexual.  

Foram colocadas algumas questões sobre a interferência da sua medicação com a manutenção de 

vida sexual ativa e a possibilidade de suspensão ou troca da mesma. Perante estas questões 

expliquei que a medicação que tomavam era essencial para o controlo das suas patologias e de 

modo algum deveria ser suspensa, sem antes abordar o problema com o seu médico.      

 

Tema 3 – Gestão da página de Facebook® 

1. Enquadramento 

 
As redes sociais representam um dos mais importantes meios de comunicação e marketing chegando 

a informação a um maior número de utentes. O seu poder baseia-se na sua forma acessível e 

gratuita de utilização. 

O Facebook®, rede social com mais impacto na atualidade, permite aproximar a farmácia  dos seus 

utentes e valorizá-la enquanto serviço de saúde pública. Outra aplicação desta rede social baseia-se 

na divulgação do trabalho desenvolvido, dando a conhecer serviços e campanhas.27 

Este projeto teve como objetivo dinamizar a página do Facebook® , utilizando esta rede social para 

promover a FA. 

 

2. Ação na FA 

 
A FA possui uma página de Facebook®, onde ,periodicamente, fiquei responsável por algumas 

publicações. 

As publicações de caracter informativo sensibilizaram para problemas de saúde publica como a 

pediculose, excessos alimentares  e incontinência urinária. Divulguei serviços disponibilizados pela 

FA como a Dieta Easyslim e a Preparação Individualizada da Medicação. Criei também publicações 

com o objetivo de assinalar datas especiais como o dia mundial da diabetes, dia de S. Valentim, dia 

da mulher e dia da incontinência urinária. E fiquei ainda a cargo da divulgação de produtos 

estratégicos com maior margem de lucro, que havia em maior quantidade ou com pouca rotatividade, 

de forma a aumentar o número de vendas. 

O resultado final foi positivo, a página aumentou o número de seguidores, as reações às publicações 

também sofreram um aumento, o que se refletiu no número de vendas de produtos publicados na 

página (Anexo 6).  
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Tema 4- Hipertensão 

1. Enquadramento 

 

Durante o rastreio da glicemia a pedido de muitos utentes efetuei também a medição da tensão 

arterial, procedendo ao seu registo. No final do dia apercebi-me que a população apresentava valores 

bastante elevados deste parâmetro. Esta situação levou-me a considerar o investimento num projeto 

de seguimento do utente de forma a melhorar estes resultados.  

 

2. Fundamento teórico 

2.1 Caracterização da hipertensão 

 

A Organização Mundial de Saúde considera a hipertensão como o fator de risco mais preponderante 

para a incapacidade e morte em todo o mundo, afetando mais de um bilião de indivíduos. 28 

A  prevalência de hipertensão em Portugal ronda os 42,2% na população adulta, um valor 

preocupante necessitando de terapêutica e vigilância contínuas, nunca abdicando da monitorização. 

Outro dado está relacionado com os 57,4% doentes hipertensos com hipertensão não controlada, um 

registo bastante elevado, realçando-se a necessidade de tratamento precoce.29 

2.2 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da hipertensão arterial é feito com base em mais do que um valor de PA obtido, em 

consultório, e em diferentes ocasiões. Se os valores de pressão arterial sistólica (PAS) forem iguais 

ou superiores a 140mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) iguais ou superiores a 90 mmHg 

persistentemente, então estamos perante um caso de hipertensão. A hipertensão arterial caracteriza-

se como uma doença crónica e pode ser classificada, segundo categorias de severidade, em 

Hipertensão de Grau 1, Hipertensão de Grau 2, Hipertensão de Grau 3 e Hipertensão Sistólica 

Isolada considerando os valores obtidos de PAS e PAD que se encontram na tabela 4.30   
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Tabela 4 – Classificação da Hipertensão segundo os valores de PAS e PAD definidos pelas 

guidelines de 2018 (Adaptada da referência 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medição em consultório apresenta algumas limitações, como a incapacidade de identificação da 

hipertensão de bata branca (valores de tensão arterial em consultório superiores à medida em casa 

devido a ansiedade) e hipertensão mascarada (PA em consultório normal porém elevada em medição 

ambulatória). Por isso, para ultrapassar estas limitações aconselha-se a medição da PA ambulatória, 

obtendo-se uma melhor previsão da morbilidade cardiovascular.29 

Após a confirmação do diagnóstico de hipertensão é fundamental despistar causas de hipertensão 

secundária, avaliar a existência de lesões assintomáticas de órgãos-alvo, e outras doenças, avaliar o 

risco cardiovascular. Por isso se torna crucial o exame físico, a história familiar, testes laboratoriais e 

de diagnóstico. 

Contudo, embora existam variadas formas de prevenção continua a ser uma das patologias de maior 

incidência.30 

 

2.3 Complicações 

 

Nos casos em que a tensão arterial alcança valores bastante elevados e é desconsiderada pelo 

indivíduo não modificando nada no seu estilo de vida, isto poderá acarretar graves consequências. O 

coração desenvolve hipertrofia, não havendo um fluxo de sangue suficiente para chegar ao coração 

surge a Angina de Peito e Insuficiência Coronária. Por outro lado aumenta do risco de trombose e 

aterosclerose. Em situações mais críticas, podem mesmo ocorrer aneurismas e hemorragias 

cerebrais.31    

O risco cardiovascular total pode ser estimado recorrendo ao modelo de Avaliação do Risco 

Coronário Sistematico (SCORE) permitindo ajustar a abordagem terapêutica mais adequada. Este 

modelo avalia o risco de morte por doença cardiovascular no decorrer de 10 anos. E permite 

estratificar este risco em baixo, moderado, alto e muito alto de acordo com a PAS e PAD, a presença 

de fatores de risco, lesões assintomáticas de órgãos-alvo, diabetes, estádios de doença renal crónica 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima ˂120 e ˂80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão Sistólica Isolada ≥140 e ˂90 
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ou doença cardiovascular sintomática. Os fatores de risco incluídos no modelo SCORE são a idade, 

sexo, hábitos tabágicos, dislipidemia, obesidade e historia de doença cardiovascular prematura30 

Tabela 5 – Ferramenta de medição do risco cardiovascular total - Modelo SCORE. (Adaptada da 

referência 30) 

 

2.4 Tratamento 

 

As estratégias de tratamento inicial devem envolver intervenções não farmacológicas, optando por 

uma dieta rica em legumes e fruta, e pobre em gorduras e sal, moderando o consumo de álcool, 

reduzindo o peso, praticando exercício físico periódico e abdicando dos hábitos tabágicos, nunca 

descorando a medição frequente da PA. Por si só estas mudanças são capazes de controlar fatores 

de risco cardiovascular, evitar o tratamento farmacológico em hipertensos de grau 1 e contribuir para 

a redução da PA em hipertensos medicados. Contudo, em casos de lesão de órgãos mediada por 

hipertensão ou indivíduos em elevado risco cardiovascular não deve ser adiada a prescrição da 

terapêutica farmacológica. 

As guidelines mais recentes aconselham iniciar o tratamento farmacológico recorrendo à 

monoterapia, adicionando sequencialmente outras classes de fármacos até que se alcance o controlo 

dos valores PA. As estratégias de tratamento na hipertensão não complicada baseiam-se na 

prescrição inicial de um fármaco isolado em casos de hipertensão grau 1 de baixo risco (PAS ˂ 

150mmHg), em idosos (idade ≥ 80 anos) ou em pacientes mais frágeis. O passo seguinte consiste na 

combinação dupla de fármacos, associando um inibidor da enzima conversora da angiotensina ou um 

bloqueador do recetor da angiotensina, com um diurético ou um bloqueador dos canais de cálcio. No 

caso da PA ainda não se encontrar controlada, aconselha-se a combinação tripla de um diurético, um 

bloqueador dos canais de cálcio e, um inibidor da enzima conversora da angiotensina ou um 

bloqueador do recetor da angiotensina. Em qualquer etapa do tratamento pode ser ponderada a 

associação de um bloqueador beta, em casos específicos, como insuficiência cardíaca, angina e pós 
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enfarte do miocárdio.30 

Existem diferentes objetivos de PA nos indivíduos hipertensos em tratamento, dependendo da 

condição de cada um, como descrito na tabela 6.   

Tabela 6 – Objetivos tensionais em indivíduos em tratamento da hipertensão (adaptada da referência 

30)  

Condição Objetivo do tratamento 

Em todos os casos (primeiro objetivo) 
PA ˂ 140/90mmHg, se bem tolerado reduzir 

para PA ≤130/80mmHg 

Em todos os casos independente do nível de 

risco e co morbilidades 
PAD ˂ 80mmHg 

Indivíduos com ˂ 65 anos PAS 120-129mmHg 

Indivíduos com ≥ 65 anos em qualquer nível 

de risco cardiovascular com ou sem doença 

cardiovascular estabelecida 

PAS 130-139mmHg 

Indivíduos diabéticos com ˂ 65 anos PAS ≤130mmHg 

Indivíduos diabéticos com ≥ 65 anos PAS 130-140mmHg 

 

3. Ação na FA 
Como referido anteriormente, a ideia deste projeto teve origem nos resultados de PA elevados 

resultantes da medição durante o rastreio da Diabetes mellitus. Sendo impossível identificar os 

indivíduos que apresentavam valores de PA elevados, pois só após o rastreio foi feita a análise dos 

dados, a FA propôs o seguimento de alguns utentes que faziam medicação para controlar a PA.  

Entrei em contacto com estes utentes, convidando-os a integrar o projeto, sendo logo planeada a 

data da primeira consulta e pedindo-lhes que levassem as embalagens da medicação nesse mesmo 

dia. O contacto de cada um foi obtido recorrendo à ficha de registo no programa Sifarma 2000®.   

A primeira consulta ocorreu uma semana após o contacto, onde foi registada a PA, recolhida a 

história clínica e foram registados os regimes farmacoterapêuticos de cada utente. Com o objetivo de 

conhecer melhor a situação de cada utente, utilizei o inquérito de “Auto-cuidado com a Hipertensão” 

(Anexo 7),  colocando oralmente as questões a cada utente, agilizando desta forma o processo de 

preenchimento. O utente comprometeu-se a frequentar a consulta mensal  (última semana de cada 

mês) com o intuito de avaliar a sua evolução.  

Em cada consulta a PA foi medida utilizando um tensiómetro automático, o utente descansava um 

pouco antes da medição e tentava sempre ambientá-lo ao espaço do consultório, fazendo-lhe 

perguntas sobre o seu dia a dia. A medição foi sempre feita com o utente sentado, em silêncio, com o 



  Relatório de Estágio Profissionalizante  - Farmácia Araucária 

42 
 

braço apoiado na mesa e o ecrã do tensiómetro longe do seu olhar.  

Como o grupo de utentes era polimedicado, para além da monitorização da PA, procedi também à 

avaliação do seu esquema terapêutico, recorrendo a pesquisa científica (anexo 8). Foi feita esta 

avaliação porque através de algumas interações medicamentosas poderia encontrar a origem de 

possíveis alterações da PA. Antes de cada consulta discutia com a minha orientadora de estágio as 

intervenções e conselhos que iria transmitir a cada utente e no final transmitia-lhe a evolução de cada 

caso clínico.  

 

Alterações do estilo de vida 

Através do preenchimento do inquérito de “Autocuidado com a hipertensão” apercebi-me, desde logo, 

que os utentes não seguiam uma alimentação saudável, não abdicavam do sal nas suas refeições, 

optavam muitas vezes por alimentos ricos em gordura e pré-preparados e não praticavam nenhum 

tipo de exercício físico.  

A minha primeira intervenção teve como objetivo mudar os seus hábitos alimentares, explicando que 

esta alteração seria benéfica não só para controlo da PA mas também ajudaria na melhoria de outras 

patologias. Argumentei ainda que a eficácia da terapêutica farmacológica estaria também dependente 

dos seus regimes alimentares. De forma a auxiliar esta alteração, discuti alguns exemplos de 

alimentos benéficos que deveriam ser ingeridos regularmente como legumes, fruta, produtos lácteos 

magros, água, peixe, aves, feijão, cereais entre outros. E alimentos que apesar de não serem 

estritamente proibidos, o seu consumo deveria ser reduzido, como carnes vermelhas, alimentos ricos 

em sal, bebidas refrigerantes, e alimentos fritos. 

Quanto ao exercício físico, aconselhei atividades adaptadas à sua condição e às suas preferências 

como pequenas caminhadas diárias, hidroginástica, aulas de dança e  ioga, realçando que esta 

atividade ajudaria não só no controlo da PA e prevenção de outras patologias, como também 

contribuiria para o seu bem estar emocional.32       

Todos os utentes concordaram com estas alterações compreendendo o impacto que estas teriam na 

sua saúde. A utente 1 começou inclusivamente a frequentar as consultas de nutrição disponíveis na 

FA, notando-se uma evolução bastante positiva no seu quadro clínico. A utente 5 vivia sozinha e por 

isso não mantinha horários de refeições regulares, o que resultava no aumento de apetite entre 

refeições. Ao inscrever-se nas aulas de hidroginástica, a utente usufrui não só dos benefícios 

resultantes da atividade física como também criou rotinas que a ajudaram a seguir um plano 

alimentar mais equilibrado.  

 

Análise do registo da PA mensal 

Através do registo de PA mensal (Anexo 9), conclui que os utentes 1,2,3 e 4 conseguiam controlar a 

PA com a associação de fármacos anti-hipertensores prescrita, os seus valores de PA encontravam-

se dentro dos objetivos do tratamento, sendo o meu aconselhamento não farmacológico um 

adjuvante à terapêutica.30 

No caso do utente 2, detetei possivelmente efeito da bata branca, uma vez que os seus valores de 

PA foram diminuindo à  medida que o utente se sentia mais à vontade durante as consultas. A 
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ansiedade seria o fator justificativo da elevação dos primeiros valores de PA registados, sendo que 

para oficializar o diagnóstico de efeito da bata branca seria necessário recorrer à técnica de medição 

da PA ambulatória e comparar os resultados.33 

No caso da utente 4, uma idosa que perdeu o marido à relativamente pouco tempo, para além do 

fator emocional influenciar a elevação e oscilação da PA também considerei tratar-se de uma 

situação de efeito da bata branca, dada a diminuição progressiva da PA ao longo das consultas, sem 

ocorrer nenhuma alteração farmacológica justificativa da diminuição dos valores de PA.33 34 

Neste caso, como a utente se mostrava ansiosa e deprimida, na segunda visita aconselhei a 

marcação de uma consulta com o seu médico, uma vez que ainda não o teria feito após o falecimento 

do marido. A utente procurou apoio psicológico junto de um profissional de saúde aconselhado pelo 

médico, o que também contribui para a melhoria dos resultados da PA. 

A utente 5, não consegue controlar a sua PA com a farmacoterapia atual (associação de um 

bloqueador beta e um inibidor dos canais de cálcio), confirmado pelos resultados de PA obtidos 

mensalmente, por isso para além do aconselhamento referido anteriormente, sugeri também a 

marcação de uma consulta com o seu médico de forma a alterar ou adaptar melhor a farmacoterapia 

da utente.  

Os valores de PA da utente 6 também não se encontram dentro dos objetivos. Na primeira consulta a 

idosa referenciou o seu isolamento e que tinha dificuldade em gerir o seu esquema terapêutico, 

recorrendo muitas vezes a uma vizinha que teria conhecimento sobre a posologia da sua medicação. 

Na segunda consulta, após uma conversa mais prolongada apercebi-me que a utente apresentava 

sintomas como dificuldade em lembrar-se de acontecimentos do seu quotidiano, nervosismo súbito e 

dificuldade de compreensão. Como medida de resolução aconselhei a utente a aderir ao serviço da 

Preparação Individualizada da Medicação, explicando-lhe que um farmacêutico ficaria responsável 

pela organização da sua medicação em caixas dispensadoras, com o  objetivo de a auxiliar a gerir de 

melhor forma a sua medicação.35 Apesar de esta solução se mostrar benéfica a curto prazo, o estado 

de senilidade da utente agravou-se, tendo a FA de entrar em contacto com um familiar culminando no 

internamento da utente num centro de dia. 

 

Análise dos regimes farmacoterapêuticos 

As tabelas dos regimes farmacoterapêuticos, como mencionado anteriormente, foram em parte 

construídas com a ajuda dos utentes durante a primeira consulta. Após análise das mesmas, 

apercebi-me que existiam alguns erros a nível da posologia dos fármacos. Nomeadamente, no utente 

2 a paroxetina era tomada em jejum podendo causar-lhe náuseas, por isso aconselhei a sua toma 

durante ou após o pequeno-almoço.36 O utente falou com o seu médico prescritor e este concordou 

com a alteração. Já no caso da utente 1, esta toma dois fármacos em jejum o bisoprolol e o 

pantoprazol. Neste caso, aconselhei a utente a continuar a tomar o pantoprazol em jejum, uma vez 

que este tem de ser tomado pelo menos uma hora antes da refeição e o bisoprolol durante ou após o 

pequeno almoço. 37 38 

Através da análise dos regimes farmacoterapêuticos de cada um dos utentes apercebi-me também 
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que a maioria incluía na sua terapia a associação de 2 anti-hipertensores, sendo o grupo dos 

bloqueadores dos canais de cálcio o mais prescrito. De facto, os bloqueadores dos canais de cálcio 

são amplamente utilizados para o tratamento da hipertensão e têm eficácia semelhante à de outras 

grande classes de anti-hipertensores no controlo da PA e prevenção de eventos cardiovasculares 

graves.30 

Outra classe de fármacos que encontrei em praticamente todos os utentes são os inibidores de 

bomba de protões, cujo uso não se justificava em nenhum dos utentes pois não apresentavam 

fatores de risco acrescidos para úlcera de stresse nem estavam a fazer nenhum tratamento com 

AINE.  

Este grupo de protetores gástricos, a longo prazo, estão associados ao aumento do risco de fraturas 

ósseas principalmente em idosos como consequência da redução da absorção de cálcio, e, pela 

diminuição da acidez do estômago, aumentam a suscetibilidade a infeções gástricas por Clostridium 

difficile, Salmonella, e Campylobacter. Tendo em conta estes riscos, os inibidores da bomba de 

protões devem ser utilizados durante o menor tempo possível, na dose mínima efetiva reavaliando 

frequentemente a necessidade do tratamento.39 Perante esta situação recomendei a todos os utentes 

que tinham um inibidor da bomba de protões no seu regime farmacoterapêutico, que questionassem 

o seu médico na próxima consulta, acerca da necessidade deste fármaco.    

As benzodiazepinas, são outro grupo de fármacos bastante prescritos neste grupo de utentes. 

Contudo, segundo a literatura as benzodiazepinas são responsáveis pelo aumento do risco de queda 

quando usados em monoterapia ou em terapias combinadas em idosos. Estas podem causar declínio 

cognitivo, demência e episódios de delírio, síndrome multifatorial que resulta em excesso de 

mortalidade, particularmente em idosos frágeis.40 Mas como os utentes fazem esta medicação há 

muito mais que 6 meses, esta medicação não pode ser retirada abruptamente pois produzirá 

sintomas graves de abstinência.41   

 

Balanço final  

Este projeto permitiu-me concluir que, apesar da amostra de utentes não ser extensa, com o avançar 

da idade aumenta a necessidade de prescrição de um maior número de fármacos para controlar as 

patologias existentes. Adicionalmente, as interações entre fármacos também aumentam, acarretando 

um maior risco de desenvolvimento de outros problemas relacionados com os medicamentos. Desta 

forma, percebi o quanto é essencial os profissionais de saúde estarem atentos, trabalharem como 

equipa multidisciplinar e considerarem bem a relação risco / benefício de cada prescrição em cada 

situação.   

O balanço final foi bastante positivo, os utentes demonstraram-se mais motivados a cada consulta e 

senti que os 15 minutos de consulta não só contribuíram para a monitorização dos seus valores de 

PA, como melhoraram o seu dia. 
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Anexos  

Anexo 1 – Informação Farmácias de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Organização do espaço físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1- Exemplares de farmácias de serviço 

Figura 1.2- Divulgação da própria FA  

Figura 2.1- Zona de atendimento ao público 
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Figura 2.2- Gabinete de atendimento 

personalizado 

Figura 2.3- Laboratório 

Figura 2.4- Armazenamento em gavetas 

deslizantes 

Figura 2.5- Armazenamento dos MSRM 

excedentes 

Figura 2.7- Frigorífico Figura 2.6 – Zona de 

receção de encomendas 
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Anexo 3 – Outras atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Cartão de Boas Festas   

Figura 3.1.1- Cartão de registo dos parâmetros 

monitorizados (face exterior) 

Figura 3.1.2-  Cartão de registo dos parâmetros 

monitorizados (face interior) 
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Figura 3.3.1- Panfleto prevenção excessos de natal (face externa) 

Figura 3.3.2- Panfleto prevenção excessos de natal (face interior) 

Figura 8.1- Panfleto informativo (face externa) 

Figura 3.4 - Panfleto informativo gripe e constipação (face exterior) 
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Figura 3.5.1- Montra árvore de Natal Box 

Easyslim® 

Figura 3.5.2- Montra dia dos namorados 

produtos Control® e Papillon® 

Figura 3.4.1 - Panfleto informativo gripe e constipação (face interior) 
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Figura 3.5.3- Montra produto Geleia Real 

Absorvit® Figura 3.5.4- Montra dia da mulher produtos 

Vichy® 

Figura 3.6.1- Panfleto divulgativo do 

serviço de preparação individualizada 

da medicação 

Figura 3.6.2- Exemplar de preparação individualizada 

da medicação. 
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Anexo 4 – Documentos referentes ao Rastreio do dia Mundial da Diabetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Panfleto informativo afixado na farmácia 

e na página do Facebook®. 

Figura 4.2.1- Panfleto informativo Diabetes (face exterior). 
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Anexo 5 – Apresentação sobre a “Sexualidade no idoso” 

 

 

 

Figura 4.2.3- Panfleto informativo Diabetes (face interior) 



  Relatório de Estágio Profissionalizante  - Farmácia Araucária 

58 
 

 

 

 

 

 



  Relatório de Estágio Profissionalizante  - Farmácia Araucária 

59 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  Relatório de Estágio Profissionalizante  - Farmácia Araucária 

60 
 

Anexo 6 – Publicações da página Facebook® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.1 Página inicial  do Facebook® Figura 6.2 Divulgação do produto 

Vichy Collagen Specialist®                                                      

Figura 6.3 Divulgação sorteio de Natal Figura 6.4 Divulgação de Sargenor® e 

sua aplicação. 
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Figura 6.6 Divulgação de serviço e 

produtos Easyslim® 

Figura 6.8 Divulgação de campanha 

meias Lycia® 

Figura 6.5 Divulgação de Prostyron® e sua 

aplicação 

Figura 6.7 Divulgação do produto da 

Corega® 
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Figura 6.9 Divulgação de 

concurso dia de S. Valentim. 

Figura 6.10 Publicação informativa sobre 

pediculose. 

Figura 6.11 Celebração dia da Mulher 
Figura 6.12 Celebração e informação dia 

Mundial da Incontinência 
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Anexo 7 – Inquérito de Autocuidados com a Hipertensão (Ribeiro 2013) 
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Anexo 8 – Regimes farmacoterapêuticos de cada utente e interações entre fármacos. 
 

Tabela 6 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 1 

 

 

Tabela 7 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 2 

 

 

 

Medicamento Posologia Indicação terapêutica Interações medicamentosas 

Pantoprazol 

40mg 

1 comp em 

jejum 

Esofagite de refluxo  

Bisoprolol 

5mg 

1 comp em 

jejum 

Angina de peito 

Hipertensão 

 

Ácido 

acetilsalicilico  

100mg 

1 comp ao  

almoço 

Inibição da agregação 

plaquetária  

 

O ácido acetilsalicilico diminui o 

efeito do bisoprolol por antagonismo.41 

Maprotilina 

25mg 

1 comp à 

noite 

Antidepressivo  A maprotilina exerce efeito sinérgico 

com o alprazolam levando a 

sonolência excessiva.42 

Alprazolam 

1mg 

1 comp à 

noite 

Ansiolítico  

Medicamento Posologia Indicação Terapêutica Interações medicamentosas 

Irbesartan + 

hidroclorotiazida 

150mg + 12,5mg 

1 comp em 

jejum 

Hipertensão essencial A hidroclorotiazida induz 

hipocaliemia diminuindo a 

resposta dos tecidos à insulina, o 

que consequentemente diminui o 

efeito hipoglicemiante da 

metformina.43 

Paroxetina 

20mg 

1 comp em 

jejum 

Ansiedade generalizada  A paroxetina aumenta a 

concentração de varfarina pela 

diminuição do seu metabolismo. 

Poderá aumentar o efeito 

anticoagulante da varfarina.44 

Varfarina 

5mg 

1 comp ao 

jantar 

Anticoagulante usado em 

profilaxia de tromboses 

das veias profundas 

 

Metformina + 

Vildagliptina 

1000mg + 50mg 

1 comp ao 

jantar 

Diabetes mellitus tipo 2  
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Tabela 8 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 3 

Medicamento Posologia Indicação Terapêutica Interações medicamentosas 

Cloridrato de 

Metformina 

1000mg 

1 comp ao 

peq.-

almoço 

Diabetes tipo 2 O carvedilol potencia a ação 

da metformina, aumentando o 

risco de hipoglicemia. Pode 

mascarar ou reduzir os 

sintomas associados a esta 

condição.45 

Carvedilol 

6,25mg 

1 + 1/2 de 

manhã e à 

noite 

Hipertensão arterial 

Doença arterial 

coronária  

Insuficiência cardíaca  

A associação carvedilol com 

amlodipina pode conduzir a 

um quadro de hipotensão e 

agravar insuficiência cardíaca.45  

Mononitrato de 

isossorbida 

50mg 

1 de manhã Pós enfarte do 

miocárdio  

Insuficiência cardíaca 

congestiva crónica  

O carvedilol interage com o 

mononitrato de isossorbida, 

agravando o risco de 

hipotensão por aditividade de 

ações.46  

Ácido acetilsalicílico 

150mg 

1 comp ao 

meio dia 

Inibição da agregação 

plaquetária  

Prevenção de ataques 

cardíacos, acidentes 

vasculares cerebrais 

 

Rosuvastatina 

10mg 

1 comp ao 

meio dia 

Dislipidemia mista 

Prevenção de evento 

cardiovascular 

 

Ranitidina  

150mg 

1 comp à 

noite 

Profilaxia da úlcera 

duodenal e da 

esofagite de refluxo 

A ranitidina pode provocar 

hipoglicemia, competindo com 

a metformina pela sua via de 

eliminação (secreção tubular 

renal) o que resulta no aumento 

dos níveis séricos da 

metformina e risco de acidose 

lática.4748 

Perindopril + 

amlodipina 

5mg + 5 mg 

1 comp 

antes de 

deitar 

Hipertensão arterial 

essencial  

O perindopril aumenta a 

toxicidade da metformina, 

aumentando o risco de 

hipoglicemia e acidose lática.49 

Alprazolam 1 comp 

antes de 

deitar 

Ansiedade (efeito 

sedativo, indutor de 

sonolência e relaxante 

muscular) 
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Tabela 9 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 4  

Medicamento Posologia Indicação Terapêutica Interações 

medicamentosas 

Pantoprazol 

20 mg 

1 comp jejum Esofagite de refluxo  

Ácido 

acetilsalicílico 

100mg 

1 comp ao 

almoço 

Inibição da agregação 

plaquetária  

Prevenção de ataques 

cardíacos, acidentes 

vasculares cerebrais 

O ácido acetilsalicílico 

diminui o efeito 

hipotensor do valsartan 

por antagonismo. 

Aumenta o risco de dano 

renal e hipercaliemia nos 

indivíduos 

predispostos.50 

Exenatido 

2mg / 0,65ml 

 

1 inj/semana Diabetes tipo 2  

Amlodipina + 

Valsartan 

5mg + 160mg 

1 comp ao 

almoço 

Hipertensão essencial  O valsartan aumenta o 

efeito hipoglicemiante do 

exenatido, pelo 

aumento da 

sensibilidade à 

insulina.50 

Vildagliptina + 

cloridrato de 

metformina 

1000mg + 50mg 

1 comp peq 

almoço + 1comp 

jantar  

Diabetes tipo 2  Aumento da ação 

hipoglicemiante do 

exenatido e da 

metformina por efeito 

sinérgico. 

Atorvastatina 

10 mg 

1comp ao jantar Hipercolesterolemia 

Hipertriglicerilemia 

Diminuição do risco de 

doença cardiovascular 

 

 

 

Tabela 10 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 5 

Medicamento Posologia Indicação terapêutica Interações 

medicamentosas 

Omeprazol 

20mg 

1 comp em 

jejum 

Esofagite de refluxo  

Bisoprolol 

2,5mg 

1 comp ao 

peq-almoço 

Insuficiência cardíaca cronica 

estável  

Hipertensão 
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Escitalopram 

20mg 

1 comp ao 

peq.-almoço 

Perturbações de ansiedade 

(perturbação de ansiedade 

generalizada) 

O omeprazol, inibidor da 

enzima hepática 

CYP2C19,  impede o 

metabolismo do 

escitalopram. A 

concentração sérica de 

escitalopram aumenta, o 

que leva a um aumento 

dos efeitos adversos 

associados ao fármaco.51 

Ácido 

acetilsalicílico 

100mg  

1 comp ao  

almoço 

Inibição da agregação 

plaquetária  

Prevenção de ataques 

cardíacos, acidentes vasculares 

cerebrais 

 

Lercanidipina 

10mg 

1 comp ao 

jantar 

Hipertensão arterial  

Pravastatina + 

Fenofibrato 

40mg + 160mg 

1 comp ao 

jantar 

Hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia 

 

Alprazolam 

1mg 

1 comp ao 

deitar 

Ansiedade (efeito sedativo, 

indutor de sonolência e relaxante 

muscular) 

O omeprazol aumenta  a 

concentração sérica de 

alprazolam por 

diminuição do seu 

metabolismo através da 

enzima CYP2C19.52 

 

 

Tabela 11 - Regime farmacoterapêutico relativo ao utente 6 

Medicamento Posologia Indicação 

Terapêutica 

Interação 

medicamentosa 

Cilazapril + 

Hidroclorotiazida 

5mg + 12,5 mg 

1 comp em jejum Hipertensão. 

 

 

Esomeprazol 

20mg 

1 comp em jejum Doença de Refluxo 

Gastroesofágico 

O esomeprazol inibe 

o metabolismo 

hepático do 

clordiazepóxido com 

aumento da sua 

concentração 

plasmática, do seu 

efeito sedativo e dos 

seus efeitos adversos 

associados.53 
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Escitalopram 

20mg 

1 comp ao pequeno 

almoço 

Perturbações de 

ansiedade 

(perturbação 

obsessiva-compulsiva, 

perturbação de 

ansiedade 

generalizada) 

A associação 

escitalopram e 

quetiapina prolongam 

o intervalo QT 

podendo causar 

arritmia ventricular 

grave.54 

Mononitrato de 

Isossorbida 

20mg 

1 comp ao pequeno 

almoço 

Tratamento de longo 

prazo da cardiopatia 

isquémica 

 

Metformina 

1000mg 

1 comp ao pequeno 

almoço + 1 comp ao 

jantar 

Diabetes tipo 2   

Clordiazepóxido + 

Brometo de Clidínio  

5mg + 2,5 mg 

1 comp às refeições Trato genitourinário: 

enurese noturna, 

bexiga irritável. 

 

Alprazolam 

1mg 

1 comp ap jantar Ansiedade (efeito 

sedativo, indutor de 

sonolência e relaxante 

muscular) 

A associação 

alprazolam, 

clordiazepóxido e 

quetiapina aumentam 

a sedação por adição 

de ações. 

Atorvastatina 

10mg 

1 comp ao jantar Hipercolesterolemia 

Hipertriglicerilemia 

Diminuição do risco de 

doença cardiovascular 

 

Quetiapina SR 

100mg 

1 comp ao deitar Depressão bipolar e 

episódios depressivos 

major. 

 

Rivastigmina 

9,5mg / 24h 

1 adesivo por dia Alzheimer ligeiro a 

moderadamente grave. 

 

 

 

Anexo 9 – Registo da PA de cada utente mensalmente  

 Valores de PA (mmHg) 

Utente Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Objetivos do tratamento 

1 112 / 72 109 / 70 117 / 65 104 / 68 PAS 130-139 
PAD ˂ 80 

2 142 / 96 137 / 84 115 / 83 120 / 81 
PAS 130-140 

 PAD ˂ 80 
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3 94 / 65 109 / 68 85 / 56 100 / 72 
PAS 130-140 

 PAD ˂ 80 

4 147 / 103 149 / 100 140 / 97 132 / 75 
PAS 130-140 

 PAD ˂ 80 

5 140 / 95 142 / 96 140 / 94 139 / 94 
PAS 130-139 

PAD ˂ 80 

6 145 / 96 146 / 90 146 / 98 147 /102 
PAS 130-140 

 PAD ˂ 80 
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Resumo 

 

O estágio profissionalizante em farmácia hospitalar constitui uma oportunidade de conhecer a realidade 

de uma das saídas profissionais de um farmacêutico. O nosso Estágio Profissionalizante em Farmácia 

Hospitalar decorreu de 3 de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018 no Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) – Unidade de Vila Real.  

O presente relatório serve para descrever o funcionamento e organização dos Serviços Farmacêuticos 

(SF) deste Centro Hospitalar. Assim, nele constam todos os processos de atividade realizados, desde 

a seleção dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos até à distribuição individualizada, 

passando pela reposição de stocks, ensaios clínicos e pedidos de informação e emissão de pareceres. 

E, ainda a nossa colaboração em cada um deles.  

Esta experiência permitiu-nos perceber a importância do farmacêutico num hospital e como este é um 

elo de ligação essencial entre os restantes profissionais de saúde e os utentes, devido à abrangência 

dos seus conhecimentos e competências na área do medicamento.  
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Introdução 

  

Os Serviços Farmacêuticos são extremamente importantes numa unidade hospitalar. É através destes 

serviços que é assegurado o fornecimento de medicação para todo o hospital e para todos os doentes 

em regime de ambulatório, que é transmitida toda a informação acerca do medicamento, de modo a 

assegurar sempre a qualidade e, sobretudo a segurança dos tratamentos.  

Neste contexto, o papel do farmacêutico é essencial, uma vez que é ele o responsável por supervisionar 

e atuar em todos os processos do circuito do medicamento, tal como descrevemos ao longo do relatório. 

As responsabilidades do farmacêutico tornam-se ainda mais importantes porque passam pela vigilância 

da terapêutica de cada doente, participando em conjunto com outros profissionais de saúde, nas 

escolhas mais adequadas a cada caso. E pela transmissão da informação correta acerca do 

medicamento, tanto ao doente como aos restantes profissionais de saúde, promovendo desta forma a 

sua correta utilização.  
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD) é constituído por cinco unidades 

hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social; o Hospital D. 

Luiz I, no Peso da Régua, encerrado desde março de 2016; o Hospital Distrital de Chaves, em Chaves; 

o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego e a Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca 

de Aguiar.1 

O CHTMAD, EPE está integrado na ARS Norte com uma área de influência direta que abrange cerca 

de 300.000 habitantes. Abrange a população de: Tarouca, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Montalegre, 

Lamego, Chaves, Boticas, Armamar, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de Penaguião, 

Sabrosa, Ribeira de Pena, Peso da Régua, Murça, Mondim de Basto, Mesão Frio e Alijó. 2  

A Unidade Hospitalar de Vila Real está inserida numa área de 120.000 m² e compreende um edifício 

hospitalar monobloco de 9 Pisos mais 8 pavilhões complementares (Anexo 1).  

Atualmente, e devido à preocupação constante da melhoria dos cuidados de saúde à população, 

acresce a estas construções o Centro Oncológico, com 3.714m², e a nova Urgência Geral, Urgência 

Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados Intensivos 

Coronários (UCIC), com 7.440m². 3 

O Conselho de Administração (CA) é o órgão máximo de gestão e supervisionamento do CHTMAD. É 

composto por um presidente, um diretor clínico, um enfermeiro diretor e dois vogais executivos. O CA 

é ainda apoiado por várias comissões de apoio técnico, de entre as quais se destaca a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT).4 

 

Serviços Farmacêuticos 

 

Os serviços farmacêuticos hospitalares (SFH), Segundo o Decreto-Lei n.º 44/204, de 2 de fevereiro de 

1962, constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação 

geral dos órgãos da administração. É através dos SFH que se exercem as atividades de Farmácia 

Hospitalar, 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 

e promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber”. Assim, os SFH são o serviço 

que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino. 5 6 

A direção dos SFH tem de ser obrigatoriamente assegurada por um Farmacêutico Hospitalar 5, sendo 

a Dr. Almerinda Alves a responsável no caso do CHTMAD. 

No Decreto-Lei n.º 44/204 de 2 de fevereiro de 1962 e no manual das Boas Práticas da Farmácia 

Hospitalar  constam ainda as responsabilidades dos SFH, sendo estas a gestão dos medicamentos e 

de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, matérias-primas etc.), 

relativamente à seleção, aquisição, armazenamento e distribuição dos mesmos; a implementação e 
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monitorização da política de medicamentos, definida pelo Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e pela CFT e a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos 

necessários à sua administração. Os SFH têm ainda como funções a produção de medicamentos, a 

análise de matérias primas e produtos acabados, a participação em Comissões Técnicas, como a de 

Farmácia e Terapêutica, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

a Antimicrobianos (PPCIRA), Comissão de Ética, entre outras], a colaboração na elaboração de 

protocolos terapêuticos e de Nutrição Parentérica, a participação em Ensaios Clínicos, Farmácia 

Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância, a prestação de Cuidados Farmacêuticos e a contribuição 

no fornecimento e procura da informação acerca dos medicamentos e outros produtos de saúde.5  6 

Na Farmácia Hospitalar da Unidade de Vila Real encontram-se em funções 9 farmacêuticos, 8 Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 3 Assistentes Técnicos (AT) e 5 Assistentes 

Operacionais (AO), num total de 25 colaboradores. O espaço físico situa-se no 1º piso do edifício F 

(Anexo 1), com acesso ao exterior para descarga dos fornecedores e de fácil acesso aos utentes de 

Ambulatório. O espaço é dividido em sala de reuniões, gabinetes destinados aos farmacêuticos, TSDT, 

direção e administrativos, sala do Centro de Informação Médica (CIM), área destinada ao ambulatório, 

vestiário, área de distribuição, laboratório, zona de reembalamento, armazém, zona de receção e 

conferência de encomendas, armazém de inflamáveis e armazém de injetáveis de grandes volumes. 

Todas as secções são intercomunicáveis exceto a última (Anexo 2). A Unidade Centralizada de 

Preparação de Citotóxicos (UCPC) encontra-se no edifício da oncologia, edifício H (Anexo 1), para 

onde foi também recentemente transferida a farmácia de ambulatório exclusiva para os doentes 

oncológicos, sendo mais cómodo para os doentes deste serviço.  

Os SF da Unidade de Vila Real funcionam nos dias úteis das 9h00 às 19h00, existindo sempre um 

farmacêutico de prevenção das 19h00 às 00h00 nos dias úteis e aos sábados, domingos e feriados 

das 9h00 às 00h00. 

Os SF do CHTMAD são certificados pela Norma International Standard Organization (ISO) 9001:2008 

desde 2010, tendo sido, entretanto, atualizada para a norma ISO 9001:2015. Esta norma permite 

implementar um Sistema de Controlo de Qualidade nos SF de forma a melhorar a gestão de qualidade 

dos medicamentos. Existe, para o efeito, um Manual de Qualidade no qual constam os princípios e 

procedimentos a adotar de acordo com esta norma.7 

 

O Farmacêutico Hospitalar  

 

O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde que trabalha nos 

hospitais, estando diretamente envolvido na aquisição e boa gestão dos medicamentos, na sua 

preparação e distribuição pelos blocos e enfermarias, gerando a informação de natureza clínica, 

cientifica ou financeira que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e 

monitorização dos ensaios clínicos. Os diretores técnicos das farmácias hospitalares são farmacêuticos 

especialistas pela Ordem dos Farmacêuticos, que desenvolveram competências nas várias fases do 
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circuito de medicamento no hospital e que assumem liderança e elevada responsabilidade na 

terapêutica que é administrada aos doentes.8  
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Processos de Atividade dos Serviços Farmacêuticos 

1. Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 

 

 A gestão de medicamentos realizada pelos SFH deve garantir o bom uso e dispensa dos 

medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital. Esta gestão deverá ser feita 

informaticamente, com atualização automática dos stocks.[9 Nos SF do CHTMAD, o software utilizado 

é o GHAF - Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, marca da ST+I - Serviços Técnicos De 

Informática, Unipessoal, Lda. O GHAF integra num só sistema a gestão de todas as atividades dos SF 

do CHTMAD, como a gestão de todo o processo de compra e a gestão do inventário, desde a realização 

de encomendas, a transferência entre armazéns, requisições, débitos nos diferentes centros de custos, 

verificação de quantidades existentes em tempo real, entre outros. Permite ainda a validação de 

prescrições médicas, em regime de internamento e de ambulatório, o acesso ao historial dos doentes, 

quer em termos de patologias quer relativo às terapêuticas efetuadas, emissão de alertas, informações 

sobre preços dos medicamentos e os custos que estes representam por doente. O acesso ao sistema 

pode ser feito tanto pelos farmacêuticos como pelos TSDT e AT, através de um código de utilizador 

pessoal e respetiva palavra-passe. No entanto, existe uma área distinta do sistema destinada a cada 

classe profissional que corresponde às funções de cada uma nos SF. 

A manutenção do GHAF fica a cargo do Serviço de Informática e Telecomunicações. 

 

Durante o período de estágio utilizámos o GHAF diariamente, uma vez que a maioria das tarefas que 

desempenhamos implicam recorrer ao mesmo.  

 

 

2. Seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos  

 

 A seleção de produtos farmacêuticos a adquirir para o CHTMAD é da responsabilidade da DT dos SF, 

a Dra. Almerinda Alves e tem por base o FHNM e as necessidades terapêuticas dos doentes do centro 

hospitalar.9 A elaboração e atualização do FHNM, promovendo a inclusão ou exclusão de 

medicamentos, é competência da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), criada nos 

termos e ao abrigo do nº 7 do artigo 8º do Decreto-Lei nº46/2012, de 24 de fevereiro. Segundo o 

Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, para além da elaboração e atualização do 

FHNM, compete ainda à CNFT a análise da utilização de medicamentos não abrangidos pelo 

formulário, através do reporte das CFT dos Hospitais do SNS e das Administrações Regionais de 

Saúde, que fazem a seleção dos medicamentos a incluir na adenda do FHNM, baseada nas 

necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, na melhoria da qualidade de 

vida dos doentes e em critérios fármaco-económicos. 10 

No CHTMAD, os produtos farmacêuticos são selecionados pelo Sistema de Aprovisionamento em 

coordenação com os SF, tendo em conta a previsão de consumo anual. As conjeturas são elaboradas 

numa lista pelo Diretor de cada Serviço e pela DT dos SF, sendo esta entregue ao CA para posterior 

avaliação.  Para além da previsão de consumos, para a seleção dos produtos farmacêuticos é 

necessário ter em atenção os seguintes parâmetros: 
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 Pontos de Encomenda (PE): prevê o momento em que a encomenda deverá ser efetuada, 

entrando em linha de conta com o histórico de consumos/dados relativos ao consumo dos 

últimos meses; 

 Produtos abaixo do PE; 

 Pontos de alerta; 

 Faltas detetadas pelos colaboradores; 

 Informação solicitada aos laboratórios (por exemplo, a possibilidade de o medicamento poder 

ser fornecido em formato unidose); 

 Propostas efetuadas; 

Após aprovação pelo CA, o Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT dos SF, elaboram 

um Caderno de Encargos (documento no qual constam todas as cláusulas e informações relevantes 

sobre os processos de compra, nomeadamente, critérios de seleção e de desempate na escolha de 

determinado fornecedor, para determinado produto farmacêutico) para dar seguimento ao processo de 

compra. 

É então aberto um Concurso Público, em que os fornecedores interessados apresentam as suas 

propostas de venda para o produto farmacêutico em questão tendo em conta as cláusulas definidas. 

Todas as propostas são analisadas por um júri, normalmente de 3 elementos, que pode incluir 

farmacêuticos, médicos e enfermeiros. A proposta selecionada será aquela que corresponde aos 

critérios impostos e que apresenta melhor relação custo/benefício, sendo posteriormente esta proposta 

de adjudicação final submetida ao CA para aprovação e subsequentemente introduzida no sistema 

informático, permitindo a aquisição do produto. 

Uma vez que os processos de compra são baseados em previsões, por vezes poderão surgir 

necessidades não contempladas nestes processos. Quando assim acontece, a aquisição pode ser feita 

através de “Ajuste Direto”, caso o produto pretendido conste no catálogo da Administração Central do 

Sistema de Saúde.  Assim, o fornecedor com melhores condições comerciais e sem avaliação negativa 

é contactado. Em situações mais urgentes, como ruturas de stocks, os SF do CHTMAD recorrem a 

outros Centros Hospitalares para empréstimo do produto em falta ou ainda à Farmácia “Lordelo”, uma 

farmácia local.  Existem ainda casos cujos protocolos terapêuticos incluem medicamentos que não se 

encontram inseridos no FHNM. 

Nestes casos, é entregue à CFT um pedido de introdução do medicamento que pode ser uma AUE 

(Autorização de Utilização Especial), quando o medicamento pretendido dispõe de AIM, mas não está 

a ser comercializado em Portugal. Tem a durabilidade de 1 ano e abrange todos os pacientes do 

hospital que necessitem do fármaco. Também pode ser uma AE (Autorização Excecional), quando o 

fármaco dispõe de AIM e é comercializado em Portugal, contudo carece de avaliação económica, sendo 

a autorização feita apenas para um paciente em específico. Ambos são elaborados e/ou validado pelo 

Diretor de Serviço que considera importante a sua utilização. A CFT reúne e emite um parecer sobre o 

mesmo que, em caso de ser positivo, leva ao envio da ata da reunião ao CA para ser homologada e 

concedida a autorização de compra (Anexo 3). 9 
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No que respeita a este tópico tivemos a oportunidade de assistir, no aprovisionamento, ao lançamento 

de um concurso público para o medicamento Pirfenidona. Além disso, foi-nos permitido assistir à 

análise das propostas e escolhas de diversos fármacos, realizada pelo júri, já no âmbito das 

encomendas do ano de 2019. Consultámos também uma ata da CFT, na qual foi autorizado o pedido 

de AUE para o Nivolumab em oncologia médica.   

 

3. Aprovisionamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos  

 

O aprovisionamento marca o início do circuito dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos 

a nível hospitalar. São analisados os consumos, utilizam-se stocks de alerta, pontos de encomenda e 

faltas detetadas pelos colaboradores. É elaborada uma lista comum em cada unidade hospitalar. É 

analisada a informação em Vila Real e em função do volume da encomenda, do stock existente e da 

urgência do pedido será realizada uma transferência interna do armazém ou uma nota de encomenda 

(NE). No caso de transferência interna esta é registada, aviada, conferida e enviada através do 

motorista do Centro Hospitalar. No caso de NE o assistente técnico entra na lista comum e elabora-a 

automaticamente. A nota de encomenda é enviada via modem para os respetivos fornecedores. O 

controlo é feito através da lista de confirmação e pendentes. No caso de estupefacientes, psicotrópicos 

e benzodiazepinas, o original da NE segue via correio, juntamente com o anexo VII (Anexo 4), da 

portaria nº981/98.7 11 Para os medicamentos com a AUE é enviado o original da autorização ao 

fornecedor aquando da primeira aquisição.7 

 

 

4. Receção e armazenamento de medicamentos e outros produtos 

 

A encomenda é rececionada pelo AO e/ou pelo TDT. No caso de a encomenda ser entregue numa 

embalagem selada ou ser relativa a um ensaio clínico, esta será rececionada pelo farmacêutico. 7 12 13 

14 É verificado o número de volumes mencionado na guia de transporte/transferência de armazém. É 

assinada e datada a guia de transporte e/ou guia de remessa/fatura e transferência de armazém. Caso 

exista diferença entre o número volumes mencionados na guia de transporte/transferência de armazém 

e o entregue, é solucionada com transportador/serviço. É verificada a conformidade da encomenda 

com a guia de remessa/fatura e transferência de armazém. Verifica-se o acondicionamento da 

encomenda de:  

 Medicamentos de frio acondicionados em embalagens térmicas com acumuladores.  

 Medicamentos frágeis devidamente protegidos. 

 Medicamentos tóxicos e inflamáveis devidamente assinalados. 

 Embalagens preservadas e em bom estado. 

É verificada:  

 Número de unidades; 

 Lote; 

 Prazo de validade; 
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 Existência de certificados de análises e controlo de qualidade nos manipulados e matérias-

primas; 

 Existência de certificados de libertação de lote no caso de hemoderivados e vacinas 

provenientes do fornecedor. 

Nas situações de transferências entre unidades hospitalares, os certificados atrás mencionados ficam 

arquivados na unidade que fez a aquisição. No caso de ser detetada uma não conformidade, esta 

deverá ser registada, pelo colaborador que a deteta no registo de monitorização de fornecedores de 

medicamentos e outros produtos ou no registo de monitorização de transferências internas. É 

contactado o fornecedor/serviço e notificada a não conformidade existente. É introduzida a informação 

do produto no programa informático GHAF, quando aplicável. São registados: quantidade, preço, lote, 

prazo de validade e número de fatura ou guia de remessa. Os diversos medicamentos são 

armazenados assegurando a sua correta preservação e segurança (cofre, Kardex - sistema de 

armazenamento e distribuição de medicamentos semi-automatizado, frigorífico, armazém geral, 

armazém de citostáticos, armazém de injetáveis de grande volume, armazém de produtos inflamáveis, 

matérias-primas, gases medicinais e medicamentos de ensaios clínicos. Todos os fornecimentos de 

medicamentos e outros produtos têm de ser avaliados segundo o que está descrito na avaliação de 

fornecedores de medicamentos e outros produtos (Anexo 5). 7 

 

No armazém geral dos medicamentos verificámos se estavam organizados alfabeticamente e 

devidamente identificados através de etiquetas de diferentes cores, com o nome da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica e respetivo código. Corrigimos, de acordo com a respetiva norma alguns 

erros identificados neste mesmo processo.15 16 

 

 

5. Preparação de medicamentos  

 

É rececionado nos SF (em papel ou informaticamente) a prescrição ou pedido. É analisada a prescrição 

quanto à dose, posologia, via de administração, duração do tratamento, interações, stock disponível, 

necessidade de requisitos especiais. É realizada a preparação de acordo com a instrução de trabalho 

tendo em conta a ficha de preparação. No caso de ser adquirido externamente, o seu controlo é 

efetuado através do registo de receção de manipulados). Procede-se ao redimensionamento do blister 

ou fracionamento dos comprimidos, seguindo-se a sua reembalagem. Procede-se ao 

acondicionamento/rotulagem tendo em conta as condições de armazenamento necessárias para a sua 

conformidade. Procede-se ao registo dos movimentos e preparações utilizando a respetiva ficha de 

preparação. São verificadas as caraterísticas organoléticas e rotulagem. É encaminhada para o circuito 

de resíduos apropriado, tendo em conta o tipo de preparação. Procede-se ao armazenamento tendo 

em conta as práticas descritas (Anexo 6).7 
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Durante o período de estágio tivemos oportunidade de assistir à preparação da suspensão oral para o 

tratamento da mucosite. Além disso, verificámos a rotulagem de algumas benzodiazepinas, 

nomeadamente alprazolam, diazepam e oxazepam.    

 

 

6. Preparação e dispensa de citostáticos 

 

São efetuadas as colheitas para controlo microbiológico. Procede-se à confirmação da prescrição 

mediante o protocolo instituído e posteriormente à confirmação dos dados do doente. São efetuados 

os cálculos necessários para a elaboração do rótulo e preparação. Regista-se na prescrição o lotes e 

volumes dos fármacos utilizados para a preparação dos citostáticos. O rótulo utilizado é o definido para 

o CHTMAD. Procede-se à dispensa do material necessário para a preparação, nomeadamente:  

 Citostático e reconstituinte (quando aplicável) 

 Sistema de administração (quando aplicável) 

 Diluente (quando aplicável) 

 Rótulo de identificação  

É necessária dupla verificação dos cálculos efetuados e do material enviado, confrontando com os 

dados referidos no rótulo e adicionando outros dispositivos necessários (ex.: seringas, spikes e 

agulhas). Procede-se à preparação do citostático, de acordo com o rótulo, que serve como ordem de 

preparação. O TDT de apoio verifica todas as medições e procedimentos efetuados pelo operador. 

Neste ponto é controlado a qualidade da preparação, nomeadamente, partículas suspensas e 

coloração. É confirmada a informação constante no rótulo com a descrita no recipiente. É enviada a 

preparação, juntamente com o livro de registo da receção dos citostáticos. O enfermeiro acusa a 

receção rubricando o livro onde constam também o colante de identificação do doente e as preparações 

relacionadas com o ciclo de quimioterapia. Quando a preparação se encontra não conforme sem 

possibilidade de reutilização, é encaminhada para o circuito de resíduos. É preenchida a folha de registo 

de inutilizações de citostáticos de modo a evidenciar o citostático e o volume a ser inutilizado. Os 

contentores de resíduos são transportados para a sala der resíduos de modo a serem recolhidos pela 

empresa responsável pela sua inceneração. São efetuadas as colheitas para o controlo biológico. 

Quando os citostáticos não são administrados são reaproveitados ou incinerados, consoante a 

oportunidade e condições do seu reaproveitamento. Quando ocorre a interrupção da administração, 

estes serão sempre incinerados (Anexo 7).7 17 

 

Quanto à preparação de citostáticos estivemos durante uma semana na UCPC a participar na 

verificação dos cálculos, elaboração dos rótulos, registos de lotes e volumes de citostáticos e, ainda, 

na confirmação da informação constante no rótulo com a descrita no recipiente após preparação do 

fármaco. Assistimos ainda à dispensa em ambulatório na farmácia deste serviço, que se encontra em 

funcionamento apenas desde junho. 
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7. Dispensa em ambulatório  

 

É validada a prescrição sendo verificado a identificação do doente, do médico e da instituição, o suporte 

legal relacionado com a prescrição e a data da prescrição. Verifica-se também o correto preenchimento 

da receita (ex.: se está legível e assinada pelo médico). É verificada toda a medicação tomada pelo 

doente, identificadas alterações de dose/medicamento e possíveis interações medicamentosas. É feito 

o ensino ao doente do modo de administração da medicação dispensada. É informado da via de 

administração, posologia, horário das tomas (quando aplicável), possíveis efeitos secundários e 

interações. É alertado para eventuais condições especiais de armazenamento (ex.: medicamentos de 

frio). Sempre que possível é complementada a informação oral com informação escrita. É dispensada 

a medicação necessária até à próxima consulta, não ultrapassando os 60 dias (excluindo as exceções 

devidamente autorizadas pelo conselho de administração). É importante garantir que o doente 

reconhece toda a medicação fornecida e não tem dúvidas sobre a mesma. No caso da medicação ser 

entregue a outra pessoa que não o doente deve ser registada a identificação do recetor (ex.: familiar 

ou bombeiros) ficando esta evidenciada na receita ou software informático. Registar o lote e validade 

no caso de medicamentos biológicos e para medicamentos cedidos para tratamento pós-operatório de 

cirurgia em ambulatório.18 É dispensada a quantidade possível de medicação ficando registada a 

quantidade em falta e o procedimento a adotar para a medicação chegar ao doente (envio por correio, 

bombeiros). É realizado o tratamento administrativo de modo a debitar no stock e enviar a informação 

de faturação e contabilística. É arquivada a receita em pasta própria dividida por patologia e ordem 

alfabética do doente (Anexo 8). 7  

 

Na dispensa em ambulatório fomos autorizadas a acompanhar a Dra. Suzane em todas as fases do 

processo. Nos últimos dias atendemos os pacientes e preparámos a medicação de algumas receitas 

de forma autónoma, apesar de ter ocorrido sempre uma verificação final antes da entrega, por parte de 

uma das farmacêuticas. Alguns dos medicamentos por nós dispensados em ambulatório foram o 

Filgastrin, o Tamoxifeno, a Dexametasona, a Prednisolona, a Capecitabina e a Teriflunamida.  

 

 

 

8. Distribuição unitária  

 

O farmacêutico verifica na prescrição a dose, frequência, via de administração interações, duplicações 

de medicação, duração e adequação de tratamento ao doente. No caso de um medicamento não 

enviado nas gavetas, será retirado do stock de recurso. O perfil farmacoterapêutico é elaborado após 

validação e processamento da medicação. Após selecionar a informação pretendida, esta é enviada 

ao Kardex. O Kardex faz a distribuição por medicamento que é introduzido na gaveta de cada 

doente. No caso de medicação que não caiba na gaveta é enviada separadamente com a identificação 

do doente. Caso seja um medicamento de frio, é retirado do frigorífico na hora da entregue e identificado 

por doente com indicação de guardar no frigorífico. Caso seja detetada uma falta no Kardex, é emitido 
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um mapa de incidências, onde consta a medicação em falta que deverá ser dispensada pelo TDT. Caso 

o medicamento não esteja disponível nos SF, é enviado na gaveta do doente o alerta da farmácia. No 

caso de existirem alterações na medicação esta é identificada no mapa das diferenças e procede-se à 

sua alteração. Caso seja detetada uma anomalia o TDT e o farmacêutico esclarecem e procedem à 

sua correção. O AO procede ao transporte da medicação utilizando malas fechadas, identificadas por 

serviço. As malas de transporte de medicação são alvo de limpeza e desinfeção periódica tal como 

disposto na limpeza e desinfeção de malas de dose unitária, caixas e carros de transporte de 

medicamentos. Com base no perfil farmacoterapêutico confere-se a medicação entregue com um 

elemento da enfermagem. Esta conferência fica evidenciada no registo mensal de conferência 

conjunta. Não existe conferência conjunta diária em todos os serviços de internamento. Esta 

conferência está a ser efetuada por amostragem. Caso seja detetada alguma não conformidade durante 

a conferência conjunta esta é registada e corrigida imediatamente. Quando existe medicação devolvida, 

procede-se à sua verificação (prazo de validade, estado de conservação) e à sua revertência por 

doente. No caso de medicação devolvida que não estava prescrita ao doente é revertida ao serviço. 

No caso da necessidade de fornecer medicação não programada o farmacêutico ou o TDT, após 

verificar a prescrição, procede ao envio da medicação solicitada e regista-o (Anexo 9). 7 

 

Na distribuição unitária ajudámos na validação de diversas prescrições sendo-nos proposto a propósito 

das mesmas a discussão de alguns casos clínicos descritos nas atividades complementares. Intervimos 

também no processamento da devolução de medicação, procedendo à verificação dos prazos de 

validade e estado de conservação e depois à revertência da mesma por serviço.  

 

9. Distribuição individualizada  

 

Conforme o tipo de medicação, é utilizado um modelo específico de prescrição/distribuição e é 

verificado o seu correto preenchimento. O farmacêutico prepara a medicação por doente. No caso de 

medicação de frio, esta é corretamente acondicionada e garantida a sua conformidade. No caso dos 

serviços com armário Pyxis - sistema de armazenamento e dispensa de medicamentos semi-

automatizado, existe um stock fixo de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas cuja gestão é 

da responsabilidade dos SF (Anexo 10). Procede-se à preparação da medicação com identificação do 

doente. No caso de medicação de frio esta é corretamente acondicionada e garantida a sua 

conformidade. Realiza-se a imputação do stock informaticamente do seguinte modo:  

 Débito de hemoderivados: 

a. Doentes internados: registo em unidose (RU) 

b. Doentes não internados: registo em requisição de não internados (RN) 

 

 Débito de estimulantes de eritropoiese  

a. Doentes internados: RU 

b. Doentes não internados: RN 

c. Doentes de ambulatório: registo em requisição de ambulatório (RA) 
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 Débito de estupefacientes/psicotrópicos:  

a. Doentes internados: registo em requisição ao serviço (RQ) 

b. Doentes não internados: RN 

 

 Débito de benzodiazepinas: 

a. Doentes internados: RQ 

Procede-se ao transporte e entrega da medicação, ficando identificado o recetor. A documentação 

é arquivada nos SF em pastas próprias.7  

 

Na distribuição individualizada a nossa participação foi bastante significativa, uma vez que 

preparámos os estimulantes da eritropoiese todos os dias e procedemos ao seu débito por doente. 

Além das eritropoietinas aviámos várias vezes hemoderivados realizando também a imputação ao 

stock informaticamente.  

 

10. Reposição de stocks  

 

É rececionado o pedido nos SF, de acordo com a calendarização semanal. Podem ser rececionados 

pedidos extra. Analisa-se a quantidade, o tipo de medicamento e o stock existente. Procede-se à 

contagem e preparação da medicação de acordo com o pedido. No caso dos soros a distribuição é feita 

pelos AO com a supervisão do TDT ou do farmacêutico. Periodicamente são analisados os prazos de 

validade e condições de acondicionamento dos stocks no serviço. Caso seja identificado uma 

ocorrência (ex.: prazo de validade expirado ou acondicionamento não correto) esta será descrita no 

registo de ocorrências. O AT faz a atualização informática do stock e arquiva. É realizado o transporte 

para o serviço assegurando as condições de acondicionamento. Caso seja identificada uma ocorrência, 

será descrita. Após conferência pela enfermagem a requisição é rubricada e devolvida à farmácia. O 

stock é analisado através do consumo do serviço. Os stocks nos Pyxis devem ser revistos consoante 

as necessidades do serviço. É preparada a medicação para reposição nos Pyxis. São repostos os 

stocks no Pyxis e verificadas as quantidades e respetivas validades (garantindo a utilização da 

metodologia FEFO (Fisrt-Expire, First-Out). Caso seja identificado uma ocorrência será descrita no 

registo de ocorrências (Anexo 11). 7 

 

Na reposição se stocks preparámos diversas vezes a medicação para a reposição do Pyxis de 

acordo com os relatórios de faltas de cada serviço. A reposição dos mesmos foi da nossa 

responsabilidade nos serviços de obstetrícia, psiquiatria, bloco operatório, urgência, medicinas A e B, 

UCIP e UCIC. Nestes mesmos serviços tivemos oportunidade contactar com outros profissionais de 

saúde que nos deram a conhecer o funcionamento e a organização dos mesmos.  
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11. Ensaios clínicos 

  

O ensaio clínico só poderá iniciar após autorização do CA. No início do ensaio o diretor dos SF ou o 

farmacêutico responsável receciona o medicamento experimental e a informação do promotor. Neste 

ponto é necessário preencher normas de instrução de receção, dispensa e devolução do medicamento 

experimental. Aquando da receção do medicamento experimental, o farmacêutico verifica em termos 

qualitativos e quantitativos a encomenda, nomeadamente quantidade, número de lote, prazo de 

validade, acondicionamento (embalagem e temperatura), número de randomização (quando aplicável). 

Todas as deficiências detetadas na receção devem ser registadas na ficha de ensaio clínico, 

comunicado ao monitor do ensaio e registadas como ocorrência. A guia de remessa é sempre datada, 

assinada e arquivada no dossiê do ensaio clínico. É informado o promotor do ensaio, via IVRS 

(Interactive Voice Response System), IWRS (Interactive Web Response System) ou e-mail, da receção 

e conformidade do medicamento experimental. Aquando do armazenamento, é preenchido a ficha do 

ensaio clínico, ficando registados a data de receção do kit, número de caixas, número de kit, lote, prazo 

de validade e o nome do farmacêutico que conferiu o medicamento experimental.  

Sempre que é distribuído o medicamento ao doente, é preenchido um modelo definido pelo promotor 

para o registo do ensaio (definido mediante o protocolo). Neste modelo fica registado o número do 

centro de investigação, nome do investigador, iniciais do doente, identificação do medicamento, número 

de randomização e outras informações definidas pelo protocolo. O farmacêutico recolho o medicamento 

experimental não administrado ou as embalagens vazias (blisters ou frascos) e efetua o registo da 

devolução de acordo com as normas de instrução de receção, dispensa e devolução do medicamento 

experimental. Quando solicitado pelo monitor é feita a reconciliação do medicamento e a sua devolução 

para posterior destruição. Aquando da devolução é preenchida uma guia de transporte elaborada pelo 

monitor e assinada pelo farmacêutico responsável. Todos os registos são arquivados no dossiê do 

ensaio clínico, guardado nos SF (Anexo 12). 7 

 

Neste âmbito acompanhamos a Dra. Rita, responsável pelos ensaios clínicos no processo de receção 

de um medicamento experimental para a área da cardiologia, verificando a número de caixas, número 

de kits, número de lote, prazo de validade e as condições de acondicionamento (temperatura e 

embalagem). De seguida, a farmacêutica comunicou via WRS a chegada à farmácia da medicação e 

preencheu a Ficha do Ensaio Clínico, registando a data de receção do kit e toda a informação acima 

mencionada. Por último recebemos uma pequena formação geral que nos permitiu perceber todo o 

ciclo de um fármaco deste tipo que a seguir descrevemos sucintamente. Segundo a lei, o farmacêutico 

hospitalar é o responsável pelo armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais. Os 

Ensaios Clínicos de medicamentos experimentais atravessam várias etapas obrigatórias para 

o seu desenvolvimento, que são designadas de fase 0 (estudos laboratoriais), fase I (estudos de 

segurança do medicamento/tratamento), fase II (estudos de eficácia), fase III (estudos de eficácia, 

segurança e dose) e fase IV (estudos de vigilância pós comercialização). O INFARMED e a Comissão 

de Ética Competente (CEC) são responsáveis pelo supervisionamento da realização do estudo clínico 

e pela manutenção das condições necessárias ao seu desenvolvimento. Quanto à Comissão de Ética 
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para a Investigação Clínica (CEIC), cabe-lhe assegurar a implementação dos princípios de boas 

práticas clínicas e orientações científicas relativas aos Ensaios Clínicos.  

A implementação de um novo ensaio clínico inicia-se com uma reunião com o seu promotor, que 

fornece toda a documentação e informação para a participação no ensaio. Este só avança após 

autorização do CA do Hospital.   

No CHTMAD são realizados ensaios de Fase II e Fase III, ou seja, apenas com participantes doentes. 

O médico (investigador) propõe os doentes a integrar o ensaio clínico após análise dos seus perfis, 

verificando se cumprem os critérios de inclusão pré-definidos pelo promotor. O médico está também 

encarregue de explicar ao doente todo o procedimento de forma detalhada assim como os seus riscos, 

pedindo-lhe o seu consentimento informado. 

Os doentes incluídos num ensaio clínico sofrem uma monitorização mais controlada, fazendo visitas 

periódicas à unidade hospitalar para realização de exames e análise da evolução da doença. Caso se 

verifiquem reações e acontecimentos adversos graves no decorrer do ensaio clínico, cabe ao 

investigador informar o promotor, num prazo máximo de 24 horas.  

A lei n.º 21/2014 define ainda a existência de uma plataforma online, o Registo Nacional de Estudos 

Clínicos (RNEC), na qual constam todos os ensaios clínicos a decorrer em Portugal, que permite uma 

comunicação mais fácil entre os diferentes grupos de investigação. [19] No CHTMAD –  Unidade de Vila 

Real decorriam, 12 ensaios clínicos nas especialidades de Cardiologia (4), Oncologia (4) e Hepatologia 

(4). 

 

  

  

 

12. Informação e emissão de pareceres  

 

É realizado um pedido de informação aos SF, ficando registado no modelo de pedido de informação. 

Pode ser feito telefonicamente, pessoalmente ou por escrito. É analisado de modo a verificar se é novo, 

ou se já existe informação em base de dados. É realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando bases 

de dados, livros e informações da indústria farmacêutica. No modelo “pedido de informação” ficam 

registadas as fontes de informação consultadas. É elaborada a resposta utilizando o pedido de 

informação. As informações elaboradas são guardadas em base de dados no registo de informações 

enviadas. Os SF recolhem informação que consideram ser relevante. Esta informação pode ser 

identificada através do INFARMED, comunicações da indústria farmacêutica, decisões internas, 

notícias, etc. A informação é analisada e filtrada para que a resposta seja concreta e sucinta. A 

informação é divulgada aos diversos serviços em papel, e-mail ou via intranet (Anexo 13).7 

 

Durante o período de estágio, sob a orientação da Dra. Almerinda participámos na resposta a pedidos 

de informação solicitados por médicos e enfermeiros, sendo um deles “Como administrar glucagon em 

bebés?”. Para dar resposta à questão consultámos o RCM do fármaco e o “Guia de preparação e 

administração de medicamentos por via parentérica-3ªedição”. Dada a resposta preenchemos o 
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respetivo registo da mesma. Os outros pedidos foram também no âmbito da administração de 

medicação por via parentérica, pelo que procedemos de igual forma. Realizámos também emissão de 

pareceres sobre alternativas terapêuticas para doença de Crohn, colite ulcerosa e psoríase em placas. 

Estes mesmos pareceres destinam-se a ser avaliadas pelo CA.  
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Carros de emergência 

 

Os SF do CHTMAD dispensam medicação 24 horas por dia, em qualquer situação, através dos Carros 

de Emergência disponíveis em todos os serviços do centro hospitalar. O carro de emergência é uma 

estrutura móvel ou transportável que possui um conjunto de equipamentos, fármacos e outros 

materiais, nomeadamente para a reanimação cardiorrespiratória. A primeira gaveta é composta por 

fármacos de primeira linha em situações de emergência, de acordo com as normas do CHTMAD.  

Os Carros de Emergência necessitam de manutenção e verificação regulares, tais como o teste 

semanal do desfibrilhador e a verificação diária da pressão da garrafa de O2. Mensalmente são 

verificados os PV dos medicamentos que compõem o carro, de acordo com a necessidade do mesmo, 

e a gestão dos stocks deve ser realizada com especial atenção. Sempre que a data limite esteja 

próxima de expirar, é da responsabilidade do farmacêutico substituir o medicamento pelo de PV mais 

longo. A medicação que foi substituída é encaminhada para um serviço que necessite ou que possua 

elevada rotatividade do medicamento em questão (Anexo 14).20 

 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de ver estes carros, no entanto não intervimos de forma 

alguma na sua manutenção.   

 

Erros de medicação 

 

No CHTMAD, foi elaborada uma norma, Registo e Análise de Erros de Medicação, para definir a 

metodologia a utilizar na deteção e registo de erros de medicação e posterior análise das suas causas 

de forma a garantir a melhoria contínua do processo. Este registo aplica-se a todo o circuito do 

medicamento, desde a prescrição, transcrição, preparação/dispensa até à administração, envolvendo 

os SF e os serviços clínicos do hospital.  

Entende-se por erro de medicação qualquer ocorrência evitável que pode causar ou induzir ao uso 

inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente enquanto o medicamento se encontra sob o 

controlo profissional de saúde, doente ou consumidor. Tais ocorrências podem estar relacionadas com 

a prática profissional, produtos, procedimentos e sistemas incluindo prescrição, transcrição, 

etiquetagem, reembalagem e nomenclatura, dispensa, distribuição, administração, educação, 

monitorização e uso. Os erros são classificados em três tipo: 

 Erro tipo A: quando as circunstâncias poderiam causar erro; 

 Erro tipo B: quando ocorreu erro, mas não chegou ao doente; 

 Erro tipo C: quando ocorreu um erro que chegou ao doente. Neste caso é obrigatória a 

avaliação clínica do doente, imediatamente.  

A identificação dos erros de medicação tem uma perspetiva formativa e não punitiva, pelo que as 

informações das notificações não poderão ser utilizadas com outros fins se não aqueles que permitam 

a análise das causas do erro de forma a garantir a melhoria continua do processo. As avaliações das 
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causas dos erros devem ser enviadas ao gabinete da qualidade e apresentadas nas reuniões da CFT. 

A notificação do erro é da responsabilidade do profissional de saúde que o deteta.21 

 

Neste âmbito tivemos oportunidade de perceber o funcionamento de todo o processo através de uma 

pequena formação dada pela Dra. Cláudia, responsável por esta área. O registo de erros de 

hemoderivados bem como o relatório dos mesmos é elaborado separadamente. A incidência de erros 

com este tipo de medicação é baixa.  

Analisámos ainda alguns relatórios de 2018 já elaborados, onde conseguimos perceber que o maior 

número de erros é do tipo B. Também preenchemos o registo de um erro de dose/frequência 

inapropriada (tipo B) da Capecitabina prescrita a um doente do internamento.    

  

 

Farmacocinética 

 

A farmacocinética clínica é um ramo da farmácia hospitalar, cujo objectivo primordial é uma correcta 

administração de fármacos resultante da medição de níveis séricos desse fármaco, o que se traduz por 

um controlo terapêutico individualizado. A monitorização de concentrações farmacológicas séricas 

permite à equipa clínica, administrar a dose certa necessária de um determinado fármaco sem o perigo 

de sobredosagem ou subdosagem, perigo esse que em certas classes de medicamentos se torna de 

grande relevância, como é o caso de medicamentos de índice terapêutico pequeno ou com 

variabilidade do comportamento cinético.  

No CHTMAD, as determinações das concentrações farmacológicas séricas são efetuadas no 

laboratório de análises clínicas. Por requisição do médico é realizado o doseamento de vários fármacos. 

Este doseamento é feito em sangue total num equipamento que tem como base a utilização do método 

de quimioluminiscência para análise das amostras. O equipamento está associado a um software. Após 

doseamento e obtenção do valor analítico, este é enviado para o sistema informático e é analisado e 

validado. Após validação, o médico faz o ajuste da dose ou posologia necessária.  

Os fármacos cuja monitorização é feita mais frequentemente são imunossupressores. Além de 

fármacos são também doseados marcadores víricos e tumorais para acompanhar a evolução de 

doenças e avaliar a eficácia terapêutica de hormonas, alergénios, antiepiléticos e antibacterianos.9 

  

Antes de terminarmos o estágio ainda tivemos a possibilidade de visitar o serviço de análises clínicas 

sob orientação do Dr. Carlos, biólogo de formação, o qual nos autorizou a participar na realização 

laboratorial dos controlos da determinação sérica dos imunossupressores, nomeadamente o Sirolimus, 

o Tacrolimus e a Ciclosporina. Esta visita, para além de permitir aprofundar os conhecimentos sobre 

farmacocinética também possibilitou conhecer melhor as instalações, os diferentes equipamentos e a 

rotina diária no laboratório. 

 



 

18 
 

Farmacovigilância 

 

A farmacovigilância tem como objetivo a deteção, avaliação e prevenção das reações adversas a 

medicamentos de modo a minimizar o risco da sua utilização. Assim a vigilância de reações adversas 

a medicamentos é importante porque o seu processo de aprovação não pode garantir totalmente a sua 

segurança e podem surgir novos dados após a entrada no circuito comercial. Muitas das notificações 

existentes referem-se a novos medicamentos e muitas delas são graves. A monitorização dos efeitos 

da medicação torna-se vital para a segurança do doente e deverá ser sempre efetuada. Todos os 

profissionais de saúde que detetem reações adversas devem comunica-las ao médico de serviço e 

devem ser registadas no processo clínico do doente. Apenas os médicos, enfermeiros ou farmacêuticos 

que detetem reações adversas devem notifica-las ao INFARMED, que é o responsável pelo 

acompanhamento, coordenação e aplicação do sistema Nacional de Farmacovigilância e enviar uma 

cópia do referido impresso aos SF do hospital.  

Os SF devem prestar todas as informações necessárias, relativamente aos medicamentos 

envolvidos nas reações adversas detetadas. Existe uma lista de medicamentos/produtos farmacêuticos 

de alta vigilância onde se incluem por exemplo os anestésicos IV, insulina SC e os anti-agregantes 

plaquetários. 

No processo de monitorização dos efeitos da medicação no doente, as responsabilidades dos 

SF incluem validação da prescrição, dando especial atenção às doses, frequências, via de 

administração, interações medicamentosas e duplicação de medicação. No caso de ser detetada 

qualquer falha, contactar o médico assistente do doente e enviar aviso informático com alerta.  Em 

situações graves, alertar o enfermeiro responsável pelo doente, dando indicações para aguardar novas 

instruções por parte do médico. Além disso, monitorizam os protocolos em vigor e tempo de 

antibioterapia. No momento da validação da prescrição é registada a indicação da suspensão da 

medicação ao fim de 7 dias. Na medicação com mais probabilidade de causar efeitos adversos, 

monitorizar a duração do tratamento e alertar o médico para a necessidade de revisão desta. 

Monitorizam os fármacos potencialmente mais tóxicos de forma apertada. E alertam os serviços de 

ação médica para os erros detetados na administração de medicamentos (via de administração errada 

e diluições erradas).22 

Preparação de nutrição parentérica e/ou Misturas Intravenosas 

Neste tipo de preparações o farmacêutico é responsável pela validação da prescrição médica, devendo 

comprovar a concentração final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, posologia e volume 

prescrito, de acordo com as características do doente, condições de administração e duração do 

tratamento. Outros requisitos indispensáveis a verificar são a data de prescrição, os dados do doente 

e dados de cada componente da mistura. A prescrição depois de validada pelo farmacêutico, e se não 

for efectuada por via informática, deve ser transcrita de preferência com apoio informático de maneira 

que sejam geradas etiquetas com toda a informação necessária para uma identificação correcta do 

doente, da mistura, via de administração e data de validade. Deve ser também elaborada uma folha de 
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trabalho para a preparação da mistura. Essa folha de trabalho deve ser normalizada. Todas as 

operações devem obedecer às técnicas e procedimentos de preparações estéreis.9  

No CHTMAD, já não se justifica a produção deste tipo de suplementação, uma vez que a quantidade 

de doentes que necessitam destes preparados é baixa e porque a indústria farmacêutica já comercializa 

um vasto conjunto de produtos desta natureza, como Bolsas Bi-compartimentadas e Tri-

compartimentadas que estão disponíveis para serem prescritas pelo médico e onde podem ser 

adicionados oligoelementos e/ou vitaminas, conforme necessidade. A exceção é o Serviço de 

Neonatologia, cujas requisições são encaminhadas para o Centro Hospitalar de S. João no Porto, com 

o qual o CHTMAD estabeleceu um protocolo de cooperação. No entanto, nesta unidade hospitalar 

ainda há uma comissão para tratar dos assuntos relativos à nutrição parentérica, cuja farmacêutica que 

faz parte é a Dra. Lisa.    

   

Material de penso 

 

O Farmacêutico Hospitalar como membro da equipa pluridisciplinar tem como função escolher o 

material de penso com ação terapêutica mais adequado, propor alternativas, assim como, opinar sobre 

a orientação do tratamento do doente. Também é seu dever, formar e informar os diferentes 

profissionais de saúde sobre a correta utilização deste tipo de material.  

É sobre o Farmacêutico Hospitalar que irá recair a dificuldade de fundamentar as diferenças que 

possam existir entre o material de penso com ação terapêutica e selecionar os que devem ser 

adquiridos pelos Serviços Farmacêuticos e os que compete adquirir pelo Serviço de Aprovisionamento.  

Com o aparecimento no mercado de várias empresas, a quantidade de material de penso disponível 

com diferentes caraterísticas veio dificultar bastante a sua seleção. Para que a mesma seja rigorosa é 

necessário criar critérios que, tanto podem ser baseados em informação técnica e económica, como 

em experiência de utilização.  

Quando se pretende adquirir material de penso com ação terapêutica devem ser considerados os 

seguintes aspetos:  

 Designação; 

 Dimensão; 

 Apresentação (penso, pó, gel, pomada, entre outros); 

 Critérios de exclusão a definir pela Comissão de Escolha de cada Instituição; 

 Consultadoria pluridisciplinar.  

A seleção do material de penso com ação terapêutica pode ainda considerar:  

 Tamanho da área ativa; 

 Número de unidades por embalagem;  

 Possibilidade de corte; 

 Espessura; 

 Formato anatómico; 

 Adesividade; 
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 Viscosidade; 

 Transparência; 

 Custo unitário. 

Para a escolha do material de penso é, ainda necessário saber que cada tipo de penso tem uma 

indicação principal, tal como se pode ver na tabela seguinte:    

Tabela 1: Tipos de penso com ação terapêutica, adaptado de 23.  

A Dra. Ana Sofia é a responsável, dos SF do CHTMAD, pelo material de penso, uma vez que é quem 

integra essa comissão, assim deu-nos uma breve explicação sobre as escolhas que tem que fazer para 

serem posteriormente realizadas as respetivas encomendas. Para tal, recorre ao Manual de penso com 

ação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos, manual esse que também nós consultámos para obter 

a informação acima apresentada.23 

Indicação Principal  Tipo de penso  Mecanismo Ação  

Controlo de Odor  Carvão 

Adsorção de odores resultantes da 

intensa atividade metabólica dos 

microrganismos.  

Controlo de Exsudado 

 Alginatos 

 Carboximetilcelulose 

 Espumas   

Absorver o excesso de exsudado no 

leito da ferida, mantendo a humidade 

ideal para cicatrização.  

Controlo da infeção 

 Ácidos gordos 

esterificados 

 Iodo  

 Mel 

 Polihexametileno 

Biguianida 

 Prata  

Ação bactericida/bacteriostática em 

feridas infetadas. 

Desbridamento 

 Colagenase 

 Hidrogel em gel 

 Poliacrilatos   

Degradação dos tecidos necrosados 

através de processos enzimáticos ou 

autolíticos. 

Granulantes/ 

Epitelizantes 

 Hidrocolóides 

 Hidrogel em penso  

 Películas 

Manutenção da humidade no leito da 

ferida. 

Interfaces   Gases impregnadas 
Diminuição da aderência à superfície 

do leito da ferida.  

Promotores da 

cicatrização 

 Polímeros acrílicos 

 Películas 

Proteção da pele contra agreções 

externas.  
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Atividades complementares 

 

1. Discussão de casos clínicos 

 

Ao longo do período de estágio fomos confrontadas com diversos casos clínicos que requereram uma 

visão crítica e científica das questões. A seguir apresentamos esses mesmos casos e conclusão a que 

chegamos em cada um. 

 

a) Uso de Deferasirox 

Este fármaco é utilizado em casos em que o elemento ferro se acumula atingindo níveis nocivos 

ao organismo. Particularmente na patologia Talassemia Major, em que o doente necessita 

frequentemente de transfusão de concentrado de eritrócitos, excedendo assim o nível deste elemento 

sanguíneo rico em ferro.24 

 

b) Utilização de Manitol IV administrado oralmente 

Foi-nos pedido pelo diretor do serviço da radiologia informações acerca da administração oral de 

manitol intravenoso. Após consulta de diversos artigos científicos concluímos que de facto esta 

formulação é usada frequentemente com o objetivo de dilatar o intestino para melhorar a visualização 

na realização das ressonâncias magnéticas.25  

 

c) Utilização de cápsulas de vitamina E  

Ainda a propósito do serviço de radiologia foi-nos pedida informação acerca do uso de cápsulas 

moles de vitamina E. Verificámos que é usado como marcador de TAC (Tomografia Axial 

Computorizada), através de absorção dérmica colocando-se a cápsula junto ao nódulo.26    

 

d) Associação de Atosibano e Dexametasona 

Esta associação é administrada em casos de partos prematuros, entre as 24 e as 33 semanas.   

O Atosibano, simpaticomimético antagonista da ocitocina, vai diminuir as contrações uterinas. A 

dexametasona, glucocorticóide indutor dos pneumócitos tipo II produtores de surfactante, também é 

administrado porque caso ocorra o nascimento não haja colapso pulomonar, uma vez que a imaturidade 

alveolar do feto é significativa.27 28 

 

e) Associação de Enoxaparina e Fitomenadiona 

Este é um erro grave frequentemente cometido por lapso do especialista aquando da atualização 

da prescrição da medicação do doente, que deve suspenser a enoxaparina quando prescreve a 

fitomenadiona.  

Ao administrar a fitomenadiona (vitamina K1) que é um hemostático usado quando a protrombina está 

baixa, pretende-se parar a hemorragia, logo é contraproducente continuar com a enoxaparina, 

(anticoagulante- heparina de baixo PM) pois esta fluidifica o sangue e pode não deixar para a 

hemorragia ou mesmo potenciá-la.29 30   
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f) Associação de Tramadol com Metoclopramina 

Esta associação é útil na mitigação dos efeitos adversos do Tramadol, opióide analgésico de ação 

central, causador de náuseas. A Metoclopramina é então um fármaco anti-emético, combatendo este 

efeito adverso do Tramadol.31 32 

 

 

2. Formações no âmbito do uso de novos fármacos 

  

O farmacêutico, como profissional de saúde deve manter-se atualizado técnica e cientificamente de 

forma a melhorar a qualidade da execução da sua atividade. Assim sendo, no decorrer do período de 

estágio tivemos oportunidade de assistir a duas formações nas instalações do CHTMAD-Vila Real, 

orientadas pela Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. 

 

a) Daratumumab (Darzalex®) – transforma o tratamento do MM (mieloma múltiplo) 

Durante a formação foi apresentado o esquema posológico, efeitos adversos, o grupo alvo de 

doentes, o mecanismo de ação e especificações técnicas do anticorpo monoclonal humano anti-CD38.  

 

b) Ustecinumab (Stelara®)  

Ustecinumab trata-se de um anticorpo monoclonal IgG1κ anti interleucina (IL)-12/23. Tem aplicação 

na Psoríase em Placas e na Doença de Crohn, em adultos que não responderam, que têm uma contra-

indicação, ou que são intolerantes a outras terapêuticas sistémicas.  Foi-nos ainda fornecida informação 

em relação aos grupos contraindicados como grávidas/em aleitamento ou no caso de administração 

recente de vacinas vivas. Como se trata de uma terapêutica biológica, é imperativo proceder-se 

previamente ao rastreio da tuberculose e respetiva profilaxia.   

 

 

3. Visita e apresentação do serviço Diálise 

   

No dia 8 de Outubro, tivemos o privilégio de visitar o hospital de dia de hemodiálise do CHTMAD-

unidade de Vila Real, e ainda usufruir de uma pequena apresentação do serviço com o Enfermeiro-

Chefe. 

A unidade hospitalar de hemodiálise é constituída por várias salas entre as quais a Sala A (doentes 

negativos para HIV, hepatite, entre outros), a Sala B (doentes positivos para HIV, hepatite, entre outros) 

e a sala técnica, onde a água sofre diversas etapas de tratamento tal como carvão ativado, filtro de 

areia, osmose reversa e descalcificador.  

Com esta visita assimilámos que o principal objetivo da diálise é por um lado perder peso acumulado 

entre as sessões de diálise (líquidos que os rins são incapazes de eliminar), e por outro eliminar as 

substâncias tóxicas (potássio, sódio, ureia…) que também seriam eliminadas pelo rim se este estivesse 

funcional. Em geral a hemodiálise é feita três vezes por semana, com duração de quatro horas cada 
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sessão. Nesta unidade hospitalar há pacientes com ciclos às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras de manhã ou de tarde e pacientes em ciclos às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, também 

de manhã ou de tarde.   

A hemodiálise não tem como finalidade curar a doença, porque a função renal é irreparável (exceto em 

caso de insuficiência renal aguda). Só no caso de transplante renal é que a hemodiálise cessará.  

Em casos de insuficiência renal crónica existe ainda a possibilidade da diálise peritoneal que dispensa 

a deslocação frequente ao hospital, passando a realizar a diálise em casa, através de um cateter 

introduzido no peritoneu. Esta opção de terapêutica não está acessível a todos os doentes, tendo que 

obedecer a determinados critérios. Neste âmbito, tivemos oportunidade de assistir à troca de penso de 

um doente em programa de diálise peritoneal. 

De forma sumária, através da hemodiálise retiramos substâncias tóxicas, água e eletrólitos em excesso 

do organismo de doentes com insuficiência renal e, suprimos os que se encontram em défice 

introduzindo-os via fistula arteriovenosa (FAV), prótese ou catéter venoso central para hemodiálise. 

Desta forma substitui-se a função excretora do rim, no entanto a função hormonal do mesmo fica em 

défice o que poderá levar a problemas psicológicos sérios, nomeadamente no caso de disfunção da 

atividade sexual em pacientes bastantes jovens. Por isso, se mostra tão importante o acompanhamento 

multidisciplinar de doentes neste programa. Este acompanhamento inclui médios, enfermeiros, 

farmacêuticos nutricionistas e psicólogos.    

 

4. Visita aos serviços de Hepatologia e Radiologia 

 

As visitas a estes serviços, de forma conhecê-los e perceber o seu funcionamento, surgiram da 

necessidade, dos médicos e enfermeiros solicitarem a ajuda dos SF para fazer ajustes relativos a 

medicação necessária.  

    

 

5. Base de dados para consulta de atas da CFT 

 

Foi-nos proposto pela Dra. Florbela organizar um conjunto de atas relativas aos assuntos abordados 

nas reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica desde 2011 até setembro de 2018, data da 

última reunião realizada. Para isso, elaboramos uma base de dados no programa Excel organizando 

os assuntos por fármacos com indicação do nome comercial, substância ativa, número de ata e data 

de cada uma das atas onde consta informação sobre esses mesmos fármacos (Anexo 15). 

Organizámos, ainda por anos e número de ata a versão em papel, de modo a facilitar a sua localização 

aquando da necessidade de consulta de informação.  
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6. Acompanhamento das Auditorias Internas aos SF das unidades de Vila real e Chaves  

    

No dia 10 de Outubro, acompanhámos a auditoria interna realizada aos SF de Vila Real, verificando os 

critérios e requisitos a avaliação e encaminhando as auditoras pelo serviço. E no dia 23 de outubro 

procedemos de igual forma, mas na unidade de Chaves. Aqui tivemos a perceção que o serviço 

funciona de forma ligeiramente diferente em alguns aspetos, uma vez que se trata de uma unidade com 

menor dimensão.  

 

7. Programa PPCIRA 

 

No início do mês outubro a propósito do uso de antibióticos, a Dra. Cláudia apresentou-nos o programa 

PPCIRA, Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos. É um dos 

nove programas de saúde prioritários. Funciona no âmbito de Departamento de Qualidade na Saúde 

da DGS. A sua estrutura de gestão prolonga-se da DGS até às unidades de saúde, sejam unidades 

locais, centros hospitalares, hospitais, agrupamentos de centros de saúde, unidades de saúde 

familiares ou unidades de cuidados continuados. As suas competências são: 

 Coordenar e apoiar as atividades de prevenção e controlo de infeção; 

 Promover o uso adequado de antimicrobianos; 

 Prevenir resistências a antimicrobianos; 

 Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica nacionais e de 

infeção associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos; 

 Promover e monitorizar a investigação de surtos e a realização de inquéritos epidemiológicos, 

colaborando na realização de auditorias; 

 Programar a realização de ações de formação e divulgação em cada região e elaborar um 

plano e um relatório anual de atividades e um plano de atividades trianual. [33]   

 

 

  

8. Curso de hemoderivados 

 

Aquando da explicação do processo de dispensa de hemoderivados foi-nos também cedido pela 

Dra. Cecília um conjunto de apresentações do “XV Curso de introdução à Farmacoterapia dos 

Hemoderivados” realizado em Barcelona em maio de 2011. Neste curso as temáticas debatidas foram:  

 A política e problemática da doação de plasma; 

 Os métodos industriais de fracionamento do plasma; 

 A segurança dos hemoderivados; 

 Métodos específicos de obtenção de imunoglobulinas; 

 Imunoglobulinas endovenosas em doenças auto-imunes; 

 Imunodeficiências: segurança e complicações do tratamento; 
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 Imunoglobulinas hiperimunes: indicações; 

 Métodos específicos de obtenção de fatores de coagulação; 

 Coagulopatias congénitas e adquiridas; 

 Alternativas terapêuticas no tratamento de urgência; 

 Albumina; 

 Critérios de seleção e utilização de hemoderivados; 

 Administração de hemoderivados; 

 Aspetos éticos do tratamento com hemoderivados e ensaios clínicos; 

 Avaliação económica do tratamento.   
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Conclusão  

 

Ao longo do período de estágio participámos de forma ativa em todo o ciclo de vida do medicamento, 

interagimos com outros profissionais de saúde, aconselhámos o utente, detetámos erros e tentámos 

corrigi-los. Adicionalmente organizámos informação, visitámos diferentes serviços, discutimos casos 

clínicos e mais importante que tudo integrámo-nos bastante bem na equipa dos SF. 

Os SF do CHTMAD proporcionaram-nos assim dois meses de estágio bastante enriquecedores do 

ponto de vista científico e pessoal, permitindo-nos desenvolver novas competências. Para além deste 

serviço, conhecemos a realidade de diversos outros, possibilitando-nos ter uma perspetiva mais ampla 

da aplicabilidade do trabalho farmacêutico.  

Foi uma experiência muito gratificante que nos concedeu pôr em prática os conhecimentos previamente 

adquiridos a nível universitário e que nos alargou os horizontes.  

Após estes dois meses concluímos através do nosso trabalho, que o farmacêutico é um elemento 

essencial e insubstituível na garantia da qualidade, segurança e eficácia do uso do medicamento. 
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Anexos 

Anexo 1: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Mapa da unidade Hospitalar de Vila Real 
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Anexo 2:  

Serviços Farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Planta das Instalações dos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD 
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Anexo 3: 2. Seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 3: Formulário de AE de um medicamento 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figura 4:  Formulário de AUE de um medicamento 
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Anexo 4: 3. Aprovisionamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. Adaptado da referência 

11.   

 

 

  



 

33 
 

Anexo 5: 4. Receção e armazenamento de medicamentos e outros produtos 

 

 

                                      Figura 6: Guia de transporte    

 

                       

Figura 7: Guia de remessa/fatura 
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Figura 8: Registo de monitorização do transporte de medicamentos de frio. 

 

 

Figura 9: Registo de receção de manipulados      

 

 

Figura 10: Registo de monitorização de 

fornecedores de medicamentos e outros 

produtos 
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Figura 11: Registo de monitorização de transferências internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Guia de entrada (GHAF)                          

                                                                               Figura 13: Transferência Interna (GHAF)  
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Figura 14: Cofre 

 

 

 

Figura 15: Kardex - Sistema de armazenamento e distribuição de medicamentos semi-automatizado 
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Figura 16: Frigorífico                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Armazém Geral 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18: Armazém de produtos Inflamáveis 
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Figura 19: Armazém de citostáticos 

 

 

 

Figura 20: Armazém de injetáveis de grande volume 
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                                        Figura 21: Armazém de matérias-primas  

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Armazém de gases medicinais 
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                          Figura 23: Armazém de medicamentos de ensaios clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Registos relativos a ensaios clínicos 
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Anexo 6: 5. Preparação de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Registo de erros de medicação 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Suspensão oral para o tratamento da mucosite 

Figura 26: Ficha de preparação de 

medicamentos manipulados 
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                                                                           Figura 29: Rotulagem manual de medicamentos 

 

 

Figura 28: Registo de receção de manipulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Comprimido rotulado 

manualmente  

 

 

 

 

 

Figura 31: Máquina reembaladora de cápsulas e 

comprimidos                                                                    
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 Figura 32: Comprimido reembalado 

 

Anexo 7: 6. Preparação e dispensa de citostáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Mapa de controlo microbiológico 
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Figura 34: Folha de prescrição médica de quimioterapia. 

 

 

Figura 35: Registo diário de lotes 

   

 

 

 

Figura 36: Registo de lotes e prazos de 

validade de material clínico e de diluentes/ 

reconstituintes 
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Figura 38: Registo de inutilizações 

 

  

Figura 37: Registo individual de preparações  
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Anexo 8: 7. Dispensa em ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Lista de medicamentos fornecidos em regime de ambulatório e respetivos prazos máximos 

de fornecimento autorizados (parcial) 
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Anexo 9: 8. Distribuição unitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Alerta da farmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Mapa de limpeza das caixas de transporte 
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Figura 42: Mapa de limpeza dos carros de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Registo mensal de conferência conjunta 



 

49 
 

Anexo 10: 9. Distribuição individualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Registo de distribuição 

individualizada 

 

Anexo 11: 10. Reposição de stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Registo de ocorrências 

Figura 45: Registo de distribuição de 

hemoderivados 
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Figura 47: Pyxis - Sistema de armazenamento e  

 dispensa de medicamentos semi-automatizado 

 

 

 

 

Anexo 12: 11. Ensaios clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 50: Ficha de ensaio clínico 

Figura 49: Normas de instrução de            

dispensa/devolução do medicamento  

experimental 

Figura 48: Relatório de 

Reposição do Pyxis 
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Figura 51: Mapa de ensaios clínicos 

 

Anexo 13: 12. Informação e emissão de pareceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Pedido de informação 
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Figura 53: Registo de informação enviada. 
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Anexo 14: Carros de emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Carro de emergência do serviço de hemodinâmica - cardiologia do CHTMAD 

 

 

Anexo 15: Base de dados para consulta de atas da CFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Excerto do ficheiro de excel das atas da CFT 
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