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RESUMO  

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas o estágio surge 

como um complemento finalizador do percurso académico e como uma primeira 

oportunidade de contacto com outros profissionais de saúde e de percecionar a 

realidade daquilo que é ser farmacêutico.  

 Todas as atividades realizadas ao longo do estágio permitiram-me crescer 

pedagogicamente e fizeram com que me tornasse uma futura profissional mais segura 

das minhas capacidades e, acima de tudo, mais completa. A responsabilidade de lidar 

com o utente é sem dúvida desafiante, mas não menos responsável é a receção de 

encomendas, a reposição de stocks, a gestão e regularização de devoluções, a 

verificação de prazos de validade, entre muitas outras. 

 Com uma intervenção mais direta na gestão da farmácia, tomei a iniciativa de 

dinamizar as redes sociais da mesma, informando os utentes de campanhas a 

decorrer, novos produtos e informações ligadas à saúde e bem-estar. Também 

inserido nesta temática, organizei e dinamizei o sorteio de Natal que decorreu ao longo 

do mês de Dezembro na farmácia.  

 Além disso, tive a oportunidade de realizar um rastreio cardiovascular com a 

duração de dois dias na Farmácia Sousa Gomes, onde aprofundei temáticas de valor 

científico e prático bastante elevado. Senti-me muito grata pela enorme adesão e 

atenção que marcaram estes dias. 

 Foram quatro meses que certamente não irei esquecer, onde me senti 

realizada a exercer a profissão que escolhi.  
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PARTE I- DESCRIÇÃO DA FARMÁCIA E TAREFAS REALIZADAS 

1. FARMÁCIA SOUSA GOMES  

A Farmácia Sousa Gomes (FSG) foi fundada no ano de 1905, sendo uma das mais 

antigas farmácias da cidade de Braga. A direção técnica está a cargo da Dr.ª Rosa Sá 

Machado que é também a legal proprietária da mesma.  

 Localização e caracterização  

A FSG está localizada no centro histórico da cidade de Braga, na Rua D. Frei 

Caetano Brandão nº22/40, na união de freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.  

Tratando-se de uma farmácia central, tem na sua proximidade duas outras 

farmácias e o estacionamento é de difícil acesso. No entanto, é um local com muito 

movimento pedonal e local de passagem de muitos turistas, sendo por este motivo 

uma farmácia com bastante afluência.  

A maioria dos utentes da FSG são clientes antigos e fidelizados pelo atendimento, 

verificando-se assim uma grande proximidade farmacêutico/utente.  

O horário de funcionamento difere de acordo com o dia da semana, sendo que de 

segunda a sexta-feira encontra-se aberta das 8h30 da manhã até às 20h00, enquanto 

aos sábados a abertura ocorre do mesmo modo às 8h30 mas o encerramento dá-se 

às 13h00, salvo algumas exceções festivas que justificam um encerramento mais 

tardio. No que concerne a domingos e feriados, a FSG encontra-se encerrada.  

 Espaço físico  

O Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº171/2012 

de 1 de Agosto, impõe requisitos legais que as farmácias devem respeitar no que 

concerne às suas instalações. 1,2 

1.2.1 Espaço Exterior 

O espaço exterior da FSG é facilmente visível e identificável, através do símbolo 

da ‘‘cruz verde’’ devidamente iluminado durante o horário de funcionamento e da placa 

com a inscrição ‘‘Pharmacia Sousa Gomes’’ e respetivo símbolo.  

Caracteriza-se pela existência de sete montras, viradas para a estrada, onde são 

expostos diversos produtos e as campanhas a decorrer. As montras da FSG são um 
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elemento caracterizador da mesma devido às suas bonitas e originais decorações que 

não deixam quem passa indiferente e que já se tornaram um marco de referência.   

A FSG é dotada de três entradas, duas destinadas aos utentes e uma terceira à 

entrega de encomendas pelos distribuidores e onde se localiza o BackOffice. 

1.2.2 Espaço Interior 

A FSG é dotada de um espaço amplo e iluminado pelo exterior e a sua decoração 

conserva traços característicos de decoração antiga, o que lhe confere um ar histórico 

e remete aos tempos iniciais da mesma. Contrastando esta decoração mais 

conservadora, encontramos o espaço mais moderno de exposição dos produtos de 

dermocosmética e puericultura. Estas duas áreas são separadas por um corredor 

onde está localizado o gabinete de prestação de serviços.  

O espaço físico da farmácia divide-se essencialmente em 5 áreas distintas, sendo 

elas: backOffice, zona de atendimento ao público, gabinete de prestação de serviços, 

gabinete de atendimento e laboratório.  

Backoffice: espaço onde se realizam processos como a receção de encomendas 

aos fornecedores, a entrada das mesmas no software, criação e regularização de 

devoluções e acondicionamento de medicamentos. Os medicamentos estão 

armazenados em gavetas ou estantes, por ordem alfabética e separados consoante 

a sua forma farmacêutica. As embalagens excedentes encontram-se armazenadas 

em armários com a correspondente indicação terapêutica. Todos estes medicamentos 

e produtos farmacêuticos estão arrumados de acordo com a regra First Expire, First 

Out (FEFO), segundo a qual os que têm menor prazo de validade se encontram mais 

à frente para que sejam vendidos primeiro. É também neste local que se armazenam 

produtos de Dermocosmética com baixa rotação, reservas e os produtos destinados 

à devolução ao armazenista ou laboratório.  

Os medicamentos de frio estão armazenados no frigorífico cuja temperatura é 

permanentemente controlada. Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, 

estes encontram-se guardados num armário fechado.  

Zona de atendimento ao público: encontra-se dividida em quatro balcões de 

atendimento com duas vitrinas e expositores de balcão onde se encontram produtos 

que se pretende destacar por serem novidade, estarem com campanha de desconto 

ou serem sazonais. Atrás dos balcões encontram-se Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) organizados por indicação terapêutica nomeadamente para 
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o tratamento da dor, azia, constipações, gripes, obstipação, suplementos alimentares 

e produtos da dieta promovida pela farmácia. Por baixo dessas mesmas prateleiras 

existem armários onde são guardados produtos de desinfeção, testes de gravidez, 

repelentes de insetos, algodão, alguns sabonetes e pastas dentífricas e ainda alguns 

produtos usados no tratamento e prevenção dos piolhos. Existem ainda, nesta área, 

um mostruário em constante renovação com produtos a destacar, um expositor com 

óculos graduados e um outro com perfumes. Mais recentemente foi também colocado 

um mostruário de maquilhagem.  

No segundo ponto de acesso à farmácia, localiza-se a zona de exposição dos 

produtos de dermocosmética de diversas marcas, capilares e artigos buco-dentários. 

Aqui encontramos também produtos de uso veterinário na área denominada ‘‘Espaço 

Animal’’. Subindo as escadas encontra-se a área dedicada às crianças, com jogos e 

livros de pinturas e onde estão expostos os produtos de puericultura e cosméticos de 

bebé. Pelo átrio da farmácia encontram-se dispersos expositores e pequenas ilhas de 

forma a dar maior visibilidade a certos produtos e de modo a lembrar ou criar uma 

necessidade de aquisição.  

Gabinente de prestação de serviços: espaço destinado à administração de 

injetáveis, realização de testes bioquímicos, determinação da pressão arterial e 

observação de alguma situação específica num determinado utente.  

Gabinete de atendimento: espaço físico destinado a um atendimento 

personalizado, com condições que permitem um diálogo com privacidade com o 

utente.  

É igualmente utilizado em consultas de podologia, eventuais rastreios, consultas 

de nutrição e aconselhamento dermocosmético.  

Laboratório: local onde se procede à preparação de medicamentos manipulados 

(MM), e onde se encontra todo o material e equipamentos necessários à sua 

preparação, de acordo com o disposto na Deliberação nº1500/2004, de 7 de 

Dezembro. 3 

De uma forma geral o laboratório é constituído por duas bancadas, uma maior 

onde são produzidos os medicamentos manipulados e uma mais pequena onde são 

realizadas as pesagens, onde existem duas balanças com diferentes precisões.  
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 Recursos Humanos 

A equipa da FSG é constituída por seis elementos: a Dr.ª Rosa Sá Machado 

(diretora técnica e proprietária), a Dr.ª Gisela Costa (farmacêutica adjunta), a Dr.ª 

Sílvia Peixoto (Farmacêutica), a Dr.ª Cátia Silva (Farmacêutica), o Dr. Filipe 

Gonçalves (Farmacêutico) e o Sr. Carlos Esperança (Técnico de Farmácia). Todos os 

funcionários são devidamente identificados através de um cartão anexado à bata onde 

constam o nome e título profissional.  

Os horários realizados são rotativos, exceto o serviço noturno que é assegurado 

pelo Sr. Carlos Esperança.  

Deste modo, verifica-se que a FSG cumpre as especificações mencionadas pelo 

Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de Agosto que regula o quadro farmacêutico que deve 

vigorar nas farmácias. 2 

 Fontes de Informação  

Com o objetivo de elucidar qualquer dúvida durante a dispensa, a FSG dispõe de 

informação física ao dispor de todos os funcionários, como o Prontuário Terapêutico 

e a Farmacopeia Portuguesa 9.  

Também o acesso online a plataformas como a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos Farmacêuticos, L.P (INFARMED) permite o acesso, de uma 

forma fácil e rápida, a informações inerentes ao uso do medicamento. Por outro lado, 

existe também o Centro de Documentação e Informação de Medicamentos (CEDIME) 

que possibilita o apoio em questões mais específicas.  
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2. GESTÃO DA FARMÁCIA SOUSA GOMES  

 Programa Informático  

O sistema informático de gestão e atendimento utilizado na FSG é o 

Sifarma2000® criado pela Glintt Farma. Esta aplicação constitui um instrumento de 

suporte ao Farmacêutico, permitindo-lhe executar uma prática centrada no utente 

durante o atendimento e auxilia o processo de gestão e organização das farmácias, 

bem como o circuito do medicamento. Neste âmbito, destaca-se a possibilidade de 

gestão de stocks, permite estabelecer stocks mínimos e máximos, monitorizar os 

prazos de validade, analisar a média de produtos vendidos num período de tempo e 

organizar automaticamente as receitas por lote e série.  

Este sistema contém informação científica e técnica que poderá advertir para 

possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas reduzindo assim um 

possível erro aquando o atendimento. Possui ainda posologias e informações 

relevantes que asseguram maior segurança aquando a dispensa farmacêutica. Além 

disso, possui o acesso a informação personalizada acerca do utente e quais os 

medicamentos ou produtos de saúde que utiliza, através da ficha do utente ou do 

acompanhamento farmacoterapêutico, onde são registados os valores dos diferentes 

parâmetros bioquímicos que o utente mede na farmácia.  

 Gestão de stocks  

 Gerir uma farmácia é um desafio na medida em que, apesar de ser 

preferencialmente um espaço prestador de cuidados de saúde, é uma atividade 

comercial que tem que ser financeiramente sustentável.  

Torna-se essencial para o bom funcionamento pessoal e financeiro da farmácia 

uma gestão racional e estratégica dos stocks. A sua correta gestão requer um 

conhecimento profundo da realidade da farmácia e dos seus utentes de modo a dar 

resposta às solicitações destes, mas evitando o excesso dos produtos e investimentos 

elevados. Assim, deve-se manter um stock aceitável de cada produto para que seja 

possível a dispensa do medicamento e a quantidade prescrita no momento.  

 Na FSG existe um stock mínimo de cada produto pensado essencialmente nas 

necessidades dos utentes habituais e o restante stock mínimo necessário para 

qualquer utente. Durante a realização das encomendas considera-se, muitas vezes, 
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as bonificações concedidas pelos fornecedores, pois a aquisição dos produtos em 

grandes volumes traduz-se, na maioria das vezes, num preço por unidade mais 

económico.  

 O processo de gestão de stocks na FSG é realizado com o auxílio do Sifarma 

2000® que permite avaliar a rotação dos produtos através da análise das compras 

anteriores e respetivas vendas e deste modo avaliar o tempo médio de permanência 

no armazém. Deste modo, produtos que possuem rotação diária e para os quais as 

encomendas são realizadas diretamente ao armazenista estão referenciadas e os 

níveis de stock são controlados pelo SI. Por outro lado, os que são comprados 

diretamente ao laboratório, caso dos dermocosméticos, requerem uma avaliação mais 

ponderada.  

 Na constituição dos stocks é importante ter em conta a obrigatoriedade da 

farmácia dispor três medicamentos genéricos do grupo dos cinco com preços mais 

baixos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo (PVP5). 1,4,5 

Durante o meu estágio não realizei nenhuma encomenda devido à 

responsabilidade que acarreta. No entanto foi-me possível assistir ao processo ao 

longo do qual me explicaram os diferentes passos. 

 Encomendas e fornecedores  

 Realização de encomendas e fornecedores 
 A realização de encomendas é um dos pontos fulcrais para o bom 

funcionamento de uma farmácia uma vez que é neste processo que se inicia uma 

correta gestão dos stocks e das finanças. Deste modo, o responsável pelas 

encomendas tem em conta vários cuidados tais como: a altura do ano, as quantidades 

mensais que são vendidas, as falhas de medicamentos que têm ocorrido 

recentemente e que poderão ser colmatadas, as bonificações e promoções que os 

diferentes fornecedores oferecem, entre outros. De acordo com estas análises, a 

farmácia consegue definir os seus stocks mínimos e máximos para cada produto e é 

com base nestes níveis que o SI faz de uma forma automática uma proposta de 

encomenda diária para que as vendas sejam repostas. Quando é atingido o stock 

mínimo, o sistema alerta nesse sentido e o responsável por este processo analisa a 

lista de produtos gerados e efetua as alterações que acha pertinentes, enviando 

posteriormente o pedido de encomenda.  
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Podem existir situações em que é necessário satisfazer um pedido específico 

de um produto que não existe na farmácia e este pode então ser pedido por via 

telefónica ou por encomenda instantânea e é entregue normalmente com a 

encomenda seguinte do fornecedor em causa. Na farmácia onde estagiei as 

encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia (fim da manhã e fim do dia). 

 A FSG trabalha essencialmente com três distribuidores grossistas: Alliance 

Healthcare, OCP e, em menor grau, A.Sousa. A maioria das compras são feitas ao 

grupo Health Porto, ao qual a FSG pertence e cujo transporte é assegurado pela 

Alliance HealthCare. Produtos que não estão na plataforma do grupo são comprados 

de acordo com a melhor condição comercial oferecida pelos 3 armazéns.  

 Relativamente às encomendas feitas diretamente aos laboratórios, caso de 

alguns MNSRM, dermocosméticos, produtos de ortopedia, estas realizam-se 

pontualmente e ficam registadas num documento denominado de nota de encomenda 

que, aquando da receção da encomenda, é comparado com a fatura da mesma.  

 Existem ainda as encomendas do tipo ‘‘via verde do medicamento’’ que são 

encomendas especiais de aquisição de determinados fármacos e que requerem de 

uma receita médica válida. O pedido é realizado ao distribuidor aderente, que possui 

um stock reservado para este canal previamente atribuído pelo titular de Autorização 

de Introdução no Mercado. 6 

 
Receção de encomendas  

 O processo de receção de encomendas é realizado no SI e todas as 

encomendas que chegam à farmácia são transportadas em pequenos contentores 

fechados, identificados com o nome da farmácia, fornecedor e acompanhados com a 

respetiva fatura ou guia de remessa. Os produtos que exigem temperaturas de 

conservação abaixo dos oito graus celsius vêm acondicionados em caixa térmica, que 

possui uma cor diferente para ser mais rápida a sua identificação e transferência tão 

rápida quanto possível para o frigorífico.  

A receção de encomendas compreende a realização de várias etapas: 

conferência dos produtos e quantidades pedidas com os efetivamente recebidos e 

faturados; verificação do estado de conservação das embalagens e dos prazos de 

validade; confirmação e comparação dos preços (Preço de Venda ao Público (PVP) 

no caso de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e nos medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM)) já existentes no SI com os preços que estão 
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impressos nas embalagens e nas faturas. Em produtos de venda livre, onde apenas 

consta na fatura o Preço de Venda ao Armazenista (PVA) é necessário ter uma 

atenção especial ao IVA e à margem de comercialização definida pela farmácia. Aos 

produtos cujo PVP é definido pela FSG, é aplicada a margem de comercialização que 

é calculada tendo em conta o tipo de produto, o seu preço de custo e o seu IVA.  

 Finalizado o processo de conferência e receção informática da encomenda, é 

possível transferir informaticamente os produtos em falta/esgotados para outros 

fornecedores e ainda enviar essa informação ao Infarmed. Após todo o processo 

concluído, o SI atualiza de automaticamente os stocks.  

 Relativamente à receção de encomendas que foram pedidas diretamente aos 

laboratórios, esta inicia-se com a confirmação dos produtos recebidos com a nota de 

encomenda criada e com a fatura enviada. Após esta confirmação, a receção da 

encomenda é feita criando a encomenda no sistema e a posteriormente igual 

procedimento ao de uma encomenda diária.  

 No que diz respeito aos psicotrópicos e benzodiazepinas, a sua receção é feita 

com especial atenção. Se estes medicamentos são encomendados à OCP, é enviado 

juntamente com a fatura um documento da requisição destas substâncias e o 

respetivo duplicado. Caso sejam encomendados pela Alliance HealthCare, apenas é 

recebido no final do mês o documento que compila, respetivamente, todas as 

benzodiazepinas e psicotrópicos enviados e as devidas quantidades. Em ambos os 

casos, no final do mês, o duplicado é carimbado e assinado pela Diretora Técnica e é 

posteriormente enviado para os fornecedores, ficando o original arquivado na 

farmácia por um período de 3 anos.  

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de rececionar as encomendas 

(diárias, diretas e aos laboratórios) e de calcular os preços que seriam mais vantajosos 

para a farmácia e ao mesmo tempo apelativos ao consumidor.  

 

 Armazenamento  
 Finalizada a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Esta 

foi das primeiras tarefas que realizei na FSG e que me permitiu um contacto com os 

medicamentos facilitando o momento da dispensa dos mesmos. No armazenamento 

é necessário ter em conta qual o tipo de produto, as condições que exige, a sua 

rotatividade e a disponibilidade de espaço. 
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 De um modo geral, os medicamentos devem estar acondicionados num local 

onde as temperaturas se situam entre os 15 e os 25ºC e a humidade relativa entre 30 

a 60%. A temperatura do frigorífico, onde estão armazenados medicamentos 

termolábeis como colírios, vacinas e insulinas, devem situar-se entre os 2 e os 8ºC. 

 Na FSG, tanto a temperatura como a humidade da zona de armazenamento e 

do frigorífico são monitorizados com recurso a um termohigrómetro. Semanalmente, 

são avaliados os dados registados pelos aparelhos e justificadas eventuais 

desconformidades com os valores de referência.  

 Um bom armazenamento permite agilizar o ato de atendimento e facilita o 

escoamento de stocks segundo o princípio First Expired, First Out (FEFO). Deste 

modo, um correto armazenamento contribui para um melhor serviço prestado ao 

utente na medida em que é um passo fulcral para um atendimento mais rápido e 

seguro.  

 Os excedentes são armazenados em armários à parte, de acordo com a 

indicação terapêutica (Anexo 1). Conforme o espaço e a necessidade, as gavetas vão 

sendo repostas semanalmente.   

 Prazos de validade e devoluções  

 De acordo com o Infarmed, o prazo de validade de um medicamento é definido 

como o período de tempo durante o qual as características físicas, químicas, 

microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou não sofrem 

modificações que tornem o consumo do medicamento/produto farmacêutico perigoso 

para o consumidor. 7 

 Na FSG a verificação e controlo dos prazos de validade dos 

medicamentos/produtos farmacêuticos é realizada em dois momentos: diariamente, 

aquando da receção das encomendas, é verificado o prazo de validade de cada 

produto; mensalmente, recorrendo a listas impressas do SI. No decorrer destas 

verificações mensais são por vezes detetados erros nas validades e estes são de 

imediato corrigidos e atualizados. Os produtos cujo prazo de validade expira nos seis 

meses subsequentes (apesar de estarem estipulados quatro meses, o farmacêutico 

responsável convencionou uma margem superior por razões de segurança) são 

retirados e colocados numa zona específica para que, sempre que possível dar-se 

prioridade à sua venda, ou então procede-se à sua devolução. Quando o prazo de 
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validade é ultrapassado, os produtos constituem ‘quebras’ para a farmácia e devem 

permanecer nesta por um período de um ano. 

 Relativamente às devoluções, estas podem ocorrer por variados motivos 

nomeadamente os já referidos curtos prazos de validade, embalagem danificada, erro 

no pedido, o utente que solicitou a encomenda desiste da compra. 

 Todo o processo de elaboração da devolução é efetuado no Sifarma 2000, 

recorrendo à gestão de devoluções. É elaborada uma nota de devolução onde 

constam: dados do produto a devolver e motivo de devolução, dados da fatura onde 

este consta e fornecedor onde foi encomendado. A nota de devolução é impressa em 

triplicado, sendo que a original e duplicado são carimbadas e assinadas para serem 

enviadas em conjunto com o produto e o triplicado fica arquivado na farmácia. Caso 

a devolução seja aceite pelo fornecedor, este emite uma nota de crédito à farmácia. 

Caso contrário, envia novamente o produto justificando o motivo da recusa.  

 A gestão de devoluções, a par com a receção de encomendas, foi um dos 

setores em que mais tive oportunidade de trabalhar no início do estágio. Realizei 

devoluções, emiti notas de devolução e tive a oportunidade de tratar de produtos em 

falta nas encomendas por via telefónica com o respetivo fornecedor.  
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR  

O farmacêutico ocupa uma posição de excelência no que concerne à dispensa do 

medicamento, enquanto profissional de saúde. Cabe-lhe garantir que as prescrições 

são dispensadas de forma eficiente e segura e, deste modo, deve fazer a avaliação 

da adequação da terapêutica ao doente, a necessidade do medicamento, a posologia 

e possíveis reações adversas. De realçar que, o momento da dispensa é na maioria 

das vezes o último contacto que o utente tem com um profissional de saúde e, como 

tal, o farmacêutico tem um papel crucial no uso correto dos medicamentos e adesão 

à terapêutica. Assim, o ato de dispensa de um medicamento deve ser realizado com 

consciência e ética profissional.  

De um modo geral, é possível afirmar que o processo de dispensa envolve dois 

grandes grupos de medicamentos: os que requerem prescrição médica (MSRM) e os 

que resultam da indicação farmacêutica (MNSRM).  

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, os MSRM são aqueles 

cuja dispensa ocorre exclusivamente nas farmácias e para os quais é obrigatório 

haver uma prescrição médica, tendo um PVP obrigatório. 8 

Assim, são MSRM todos aqueles que: 

� Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 
indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, 
caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

� Possam constitui um risco para a saúde, direto ou indireto, quando 
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 
diferentes daquele a que se destinam; 

� Contenham substancias, ou preparações à base dessas substâncias, 
cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

� Destinam-se a ser administrados por via parentérica.  
Desta forma, estes medicamentos apenas podem ser dispensados na farmácia 

mediante apresentação da prescrição medica na qual, segundo a Portaria 224/2015, 

de 27 de Julho, deve constar obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional 

(DCI) da substancia ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a 

quantidade e a posologia. 9 

Esta norma estabelecida possibilita ao utente escolher o medicamento a adquirir 

de entre os que pertencem ao mesmo grupo homogéneo, isto é, de entre o conjunto 
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de medicamentos que partilham a mesma composição quantitativa e qualitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica, a mesma dosagem e via de 

administração, e, assim, beneficiar a nível económico se assim o desejar. 9 

 No entanto, a prescrição pode ser realizada pelo nome comercial do 

medicamento caso não exista medicamento genérico comparticipado ou mediante 

justificação válida que impede a substituição e condicionam a dispensa a um 

determinado laboratório. Esta deve estar descrita na receita e apenas são admissíveis 

como justificações técnicas as seguintes: 9 

o Exceção a): Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 
estreito; 

o Exceção b): Reação adversa prévia; 
o Exceção c): Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Relativamente às ‘‘Exceções a) e b)’’ é proibido dispensar outro medicamento que não 

seja a denominação comercial prescrita. No caso da ‘‘Exceção c)’’ o utente poderá 

optar por um medicamento equivalente com preço igual ou inferior ao prescrito. 10 

3.1.1 Desmaterialização da Receita Médica  

 As Receitas Eletrónicas Desmaterializadas (RED), geralmente designadas 

‘‘receitas sem papel’’ adquiriram um caráter obrigatório a 1 de Abril de 2016, para 

todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através do Despacho 2935-

B/2016. 11 

 O processo de emissão de receitas bem como a sua dispensa tornou-se mais 

seguro e efetivo através da prescrição eletrónica, que veio contribuir para um maior 

controlo dos doentes e acompanhamento farmacoterapêutico, para a racionalização 

no acesso ao medicamento assim como uma diminuição dos custos de prescrição. 11 

Atualmente este processo culmina com a emissão da receita à qual o utente tem 

acesso através de mensagem via telemóvel ou via email. É fornecido ao utente 

durante a consulta o guia de tratamento em formato papel ou através do email onde 

constam informações relativas à toma da medicação e os dados e códigos 

necessários à dispensa dos medicamentos na farmácia.  

 Este modelo eletrónico permite a prescrição simultânea de MSRM e MNSRM, 

medicamentos agudos e crónicos, permitindo a compilação num único receituário de 

todos os produtos que o utente necessita, sejam eles comparticipados ou não. Além 

disto, permite ao utente aviar todos os produtos prescritos de uma só vez, ou de forma 

fracionada, em locais e datas diferentes, conforme lhe for mais conveniente. 11 Está 
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previsto que estas receitas possam incluir simultaneamente produtos de saúde e 

medicamentos em linhas de prescrição distintas, até um máximo de duas embalagens 

de cada. Excecionalmente ao disposto, os medicamentos destinados ao tratamento 

prolongado, caso dos antilipidémicos e anti-hipertensores, podem ser prescritos até 

um máximo de seis embalagens por receita. 11 

 É permitida, de forma excecional, a prescrição manual, em situações como 

falência informática, inadaptação comprovada do prescritor, casos de prescrição no 

domicílio ou em outras circunstâncias até um limite de 40 receitas médicas por mês. 

Este modelo implica o uso de vinheta identificativa do médico prescritor e permite a 

prescrição, no máximo, de quatro medicamentos ou produtos de saúde (em receitas 

diferentes) não sendo possível ultrapassar o limite de duas embalagens por 

medicamento ou produto nem o total de quatro embalagens por receita. 9 

 Em ambos os casos descritos (receitas manuais e receitas sem papel), as 

prescrições são válidas durante 30 dias, exceto os medicamentos destinados a 

tratamentos prolongados que têm validade de 6 meses. 9 

3.1.2  Validação das receitas e planos de comparticipação  

 No momento do atendimento, é função do farmacêutico verificar a 

autenticidade da receita principalmente se se tratarem de receitas materializadas 

(eletrónicas e manuais). É fundamental a confirmação do cumprimento das regras de 

prescrição tais como número da receita e código (se aplicável), local de prescrição, 

identificação e assinatura do médico prescritor, nome e número de utente e entidade 

financeira responsável. Do mesmo modo, é necessário assegurar que se encontra no 

período de validade. A identificação do medicamento é feita por denominação comum 

internacional (DCI) e têm de constar na receita a forma farmacêutica, dosagem, 

dimensão e número de embalagens, data e assinatura do prescritor e, caso seja 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação. Relativamente às 

receitas manuais, deve constar a identificação do médico prescritor através da 

vinheta. Estas não podem conter ranhuras e o número de embalagens prescritas deve 

estar expresso em cardinal e por extenso.  

 Na FSG é usual interrogarem-se os utentes acerca da medicação prescrita, de 

forma a perceber se é usual e qual o laboratório que usam normalmente, devido à 

obrigatoriedade da prescrição por DCI que concede ao utente a possibilidade de 
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escolha entre os diferentes laboratórios. Deste modo, é promovida a adesão à 

terapêutica e evitam-se erros de posologia em polimedicados. 12 

3.1.3  Planos de comparticipação de medicamentos  

 No que concerne à política do medicamento, de modo a garantir o acesso aos 

medicamentos pelas pessoas que os necessitam, o SNS dispõe de diferentes regimes 

de comparticipação, assegurados pelo Estado. 13,14 

 A comparticipação assegurada pelo Estado no preço dos medicamentos é fixa 

e baseada na classificação farmacoterapêutica. Todos os utentes do SNS são 

abrangidos pelo regime geral de comparticipação que engloba quatro escalões: 

A(90%), B(69%), C(37%) e D(15%). No entanto, a taxa de comparticipação pode ser 

majorada em função dos beneficiários e em determinadas patologias, designados 

regimes excecionais. O regime excecional abrange os pensionistas cujo rendimento 

anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, identificado pela letra ‘‘R’’ na 

prescrição médica. A comparticipação associada a determinadas patologias abrange 

doenças como Lúpus, doença de Alzheimer e Paramiloidose e requer a menção na 

receita ao diploma correspondente. Neste caso, deve constar na receita a sigla ‘‘O’’ 

junto dos dados do utente e a menção ao despacho que consagra o respetivo regime 

no campo da receita reservado à designação do medicamento. 9 

 Existem ainda subsistemas que estabelecem um regime de 

complementaridade entre entidades, como a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 

Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), através dos quais o utente beneficia 

de uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS.  

 Relativamente aos doentes diabéticos, de acordo com a Portaria nº364/2010, 

de 23 de Junho, está fixada a comparticipação do Estado em 85% do PVP do custo 

de aquisição das tiras-teste e em 100% do PVP no caso das agulhas, seringas e 

lancetas para utentes do SNS. 

 Durante o estágio, realizei diversos atendimentos a utentes que apresentavam 

receita manual e um subsistema de saúde além do SNS, nomeadamente SAMS e 

CTT.  

3.1.4  Receituário e faturação  

 O processo do receituário e faturação é realizado mensalmente e permite à 

farmácia o reembolso das comparticipações dos medicamentos dispensados. Este 
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procedimento foi articulado com a entrada em vigor das receitas eletrónicas 

desmaterializadas uma vez que não necessitam de verificação física, sendo tudo 

comunicado automaticamente no momento da dispensa.  

 A conferência do receituário consiste na confirmação da correta validação das 

receitas, dispensa e faturação. Se tudo estiver conforme, as receitas são carimbadas, 

datadas e rubricadas pelo conferente. Posteriormente, as receitas são separadas por 

organismos e agrupadas por lote. Quando um lote contendo trinta receitas se encontra 

completo, é fechado e impresso o verbete de identificação do lote que é carimbado, 

assinado e anexado ao respetivo lote.  

 Depois de completo todo o processo de receituário, a documentação é enviada 

para a Administração Nacional de Farmácia, no caso das receitas associadas a 

subsistemas de saúde para que os respetivos organismos possam repor à farmácia o 

valor correspondente às comparticipações. Caso algum erro seja detetado nas 

receitas, estas são devolvidas à farmácia, não sendo reembolsadas. As mesmas 

podem ser sujeitas a correção e serem enviadas no mês seguinte.  

 Durante o meu estágio foi-me possibilitado o encerramento do receituário, 

desde a verificação da conformidade das receitas e organização dos lotes à emissão 

dos verbetes.  

3.1.5  Casos específicos de dispensa e comparticipação  

 Psicotrópicos e estupefacientes  
 Os psicotrópicos e estupefacientes são MSRM especial, ou seja, são 

medicamentos que podem originar riscos de abuso medicamentoso, criar 

toxicodependência e caso o seu controlo não seja correto, podem ainda ser utilizados 

para fins ilegais. O seu armazenamento é efetuado em local específico e cujo acesso 

está restrito aos funcionários da farmácia, e são prescritos com varias finalidades, 

desde dor crónica e situações de dor oncológica, a problemas psiquiátricos.  

 Dadas estas características, que definem os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, a sua venda carece de um controlo apertado e rigoroso por parte da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P (Infarmed). No 

momento da dispensa destes fármacos são preenchidos de forma informática os 

campos correspondentes ao médico prescritor, ao doente e ao utente que 

efetivamente realizou o levantamento do medicamento. No que respeita ao campo 

relativo o médico, registam-se o nome, morada e número de carteira profissional. No 



 

16 

caso do doente é necessária a identificação do nome, morada e número do cartão de 

cidadão. Caso a compra não seja realizada pelo doente, os mesmos dados são 

requeridos à pessoa que realiza a compra.  

 No final do atendimento, o talão resultante da venda é impresso e anexado à 

cópia da receita, caso se trate de uma receita materializada.  

 Durante o meu período de estágio na FSG contactei com alguns casos de 

dispensa destes medicamentos, nomeadamente para casos de crianças com 

epilepsia e tratamento da dor crónica. Apercebi-me do rigoroso cuidado que a 

dispensa destes medicamentos acarreta, uma vez que o próprio sistema informático 

não permite o término da venda sem que todos os dados requeridos estejam 

totalmente preenchidos.  

 

 Medicamentos manipulados  
 Um medicamento manipulado (MM) é definido pelo Infarmed como qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico. 15 São funções do farmacêutico responsável a 

preparação do medicamento manipulado de forma a garantir a qualidade do mesmo 

e verificar a sua segurança, no que concerne às doses da(s) substância(s) ativa(s) e 

à exitencia de interações que possam por em causa a ação do medicamento ou a 

segurança do utente.  

 O MM tem direito a uma comparticipação de 30% relativamente ao preço de 

venda ao público caso seja prescrito mediante indicação, na receita médica, as 

substancias ativas, respetiva concentração, excipientes e forma farmacêutica. 15 

 Tive oportunidade de realizar diversos MM ao longo do meu estágio, visto que 

era muito comum a sua requisição, quer por utentes, quer por outras farmácias da 

cidade. 

  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são classificados 

como todos aqueles que não reúnem as características descritas anteriormente nos 

MSRM, segundo a Legislação Portuguesa. Estes medicamentos, têm de obedecer a 

critérios rigorosos de qualidade e eficácia para poderem ser comercializados e ter um 

perfil de segurança bem conhecido, facto que justifica a sua publicidade junto do 
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público. 16 É comum o uso destes medicamentos por iniciativa própria ou por 

publicidade que suscitou o seu interesse.  

 Devido ao facto destes medicamentos não serem de venda exclusiva em 

farmácia, o Farmacêutico tem de atuar com base no seu conhecimento profissional e 

na sua experiência empírica para os aconselhar e dispensar, pois apesar da sua 

elevada margem de segurança podem acarretar riscos se usados de forma indevida. 

O papel consciente do farmacêutico no aconselhamento ao utente é essencial no 

combate à automedicação, grave problema atual.  

 Dado o importante papel do farmacêutico, foi instituída, em 2013, a 

classificação de medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva 

em farmácia (MNSRM-EF). Estes, embora possam ser dispensados sem prescrição 

médica, requerem um aconselhamento farmacêutico mais detalhado através da 

aplicação de protocolos específicos relativos à dispensa. São exemplos a 

Hidrocortisona e o Ibuprofeno 400mg.  

 Os MNSRM podem apresentar um PVP variável consoante a margem de 

comercialização aplicada e não são comparticipados pelo SNS.  

 Durante o meu estágio fez parte do quotidiano a procura acentuada de produtos 

para a constipação, gripe, tosse, queimaduras, cicatrização de feridas e respetivo 

aconselhamento.   

 

 Medicamentos homeopáticos e fitoterapêuticos 
 De acordo com o Infarmed, um medicamento homeopático é por definição 

obtido a partir de substâncias intituladas de stocks ou matérias-primas e de acordo 

com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou em alternativa 

numa farmacopeia oficial do Estado membro em questão. A obtenção de autorização 

para os medicamentos homeopáticos é regulada pelo Decreto-Lei 176/2006 de 30 de 

Agosto. (4,17) 

 Os medicamentos homeopáticos comercializados pela FSG são 

maioritariamente do laboratório Boiron, como exemplo o Stodal® para o tratamento da 

tosse e o Arnigel® para os hematomas.  

 Por outro lado e de acordo com a mesma fonte, os medicamentos 

fitoterapêuticos contêm na sua composição exclusivamente substâncias ativas de 

origem vegetal e/ou preparações à base destas. Podem, no entanto, resultar da 

associação de várias plantas e conter vitaminas ou minerais com ação complementar 
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às substâncias ativas. A título de exemplo, na FSG os produtos fitoterapêuticos com 

maior rotatividade são o Cholagutt ® para distúrbios gastrointestinais e o Dulcolax® 

como laxante.  

 Outros produtos de saúde e bem-estar  

3.3.1 Produtos de cosmética e de higiene corporal  

 Os produtos de dermocosmética começaram a ter um grande impacto no que 

respeita à economia das farmácias devido à crescente valorização por parte da 

sociedade no que diz respeito à saúde da pele e aparência física. Esta necessidade 

crescente de melhorar a qualidade da pele ou retardar o processo de envelhecimento 

levou a que as farmácias investissem em diferentes gamas de produtos de cosmética 

de modo a satisfazer a necessidade do consumidor.  

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal englobam, segundo o Decreto-

Lei nº189/2008, de 24 de Setembro, produtos que se destinam à aplicação na parte 

superficial do corpo designadamente na pele, lábios, cabelo, unhas, órgãos genitais 

externos bem como dentes e mucosas bucais. 18 

 O aconselhamento relativo ao produto que mais se adequa a cada utente passa 

pela compreensão das preferências do mesmo bem como das características 

fisiológicas da sua pele e do seu poder de compra. A FSG possui uma grande 

variedade de marcas nesta área, nomeadamente Bioderma®, Uriage®, Caudalie®, La 

Roche-Posay® e Esthederm®.  

 A área da dermocosmética foi desde sempre a que me despertou maior 

interesse e onde tive oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos 

nas diversas unidades curriculares e nas formações que assisti. Na FSG a maioria 

dos utentes que procuram este tipo de produtos farmacêuticos são mulheres, na faixa 

etária dos 30 aos 60 anos, com procura de antirrugas, anti-manchas, hidratantes e 

águas micelares na sua grande maioria.  

3.3.2  Suplementos alimentares 

 Na atualidade, tendo em conta o estilo de vida sedentário, aliado à má 

alimentação e stress traduz-se em défices nutricionais que podem ser colmatados 

com recurso a suplementos alimentares. De acordo com o Decreto-Lei nº136/2003, 

de 28 de Junho, estes são considerados géneros alimentícios que constituem fontes 



 

19 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico 

e que se destinam a complementar ou suplementar o regime normal. Não são 

considerados medicamentos, não se pode atribuir-lhes propriedades profiláticas nem 

de tratamento.  

3.3.3  Produtos para alimentação especial 

 Os produtos destinados a uma alimentação especial são aquele que pela sua 

composição ou processos especiais de fabrico acabam por se distinguir dos alimentos 

de consumo comum. Podem ter como função a alimentação exclusiva de pessoas ou 

então a alimentação parcial, onde funcionam como um complemento a uma 

alimentação equilibrada. São assim destinados a grupos específicos de utentes onde 

se englobam aqueles que sofrem de anomalias metabólicas, aqueles que necessitam 

de condições fisiológicas especiais, nomeadamente pessoas com capacidade de 

assimilação alterada, lactentes e crianças com pouca idade, doentes acamados ou 

oncológicos.  

 Nesta área, a FSG oferece um amplo leque de possibilidades aos seus utentes, 

desde leites para lactentes, hipoalergénicos, hidrolisados ou de transição, papas, 

boiões entre outros essencialmente Resource®, Aptamil®, Nutriben® e Fortimel®.  

 Ao longo do meu estágio dispensei uma quantidade reduzida destes produtos, 

sendo a sua maioria os leites para lactentes e por pedido específico do utente.  

3.3.4  Dispositivos médicos 

 Os instrumentos que têm como função prevenir, diagnosticar ou tratar doenças 

humanas e que não são dotados de ação farmacológica, metabólica ou imunológica 

são denominados dispositivos médicos. 20 

 Na FSG tive a possibilidade de contactar com alguma variedade destes 

dispositivos. De entre os dispositivos médicos com que mais contactei destacam-se 

os pensos de incontinência, material ortopédico como meias de descanso e pulsos 

elásticos, material de penso como compressas e pensos, termómetros, testes de 

gravidez e medidores de tensão arterial.  

3.3.5  Artigos de puericultura 

 Um artigo de puericultura apresenta como principal finalidade responder às 

necessidades das mães e dos bebes, facilitando e auxiliando a sua etapa de 
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desenvolvimento e crescimento. Dentro desta gama de artigos são exemplo os 

biberões, as tetinas, os discos mamários, as toalhitas, as chupetas, entre outros. 

Dentro do mesmo género de produto existem diversas aplicações bem como 

alterações ergonómicas de forma a facilitar processos como redução de cólicas e 

permitir que as crianças utilizem chupetas adequadas aos seus gostos.  

 Neste contexto, as marcas mais trabalhadas pela FSG são a Chicco®, Klorane® 

e Uriage®.  

 Medicamentos de uso veterinário  

 Os medicamentos para uso veterinário são aqueles que contêm uma 

substância (ou associação de substâncias) que tem propriedades curativas e/ou 

preventivas das doenças em animais. As farmácias encontram-se legalmente 

autorizadas a vender este tipo de medicamentos pois além de serem cruciais para a 

saúde dos animais desempenham um papel fundamental na proteção da saúde 

pública.  

 A FSG possui vários produtos de uso veterinário, sendo os de maior expressão 

o Advantix®, Frontline® e Seresto®. A maioria das dispensas que realizei deste tipo de 

produtos foi relativa a desparasitantes internos e externos, bem como de 

anticoncecionais.  
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4. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

Como anteriormente detalhado, a FSG possui nas suas instalações um laboratório 

com todo o material necessário à preparação destes medicamentos.  

Quando a FSG recebe uma prescrição de um MM esta é analisada pelos 

farmacêuticos responsáveis por esta área, que recorrem a fontes bibliográficas 

apropriadas como o Formulário Galénico Português (FGP) ou em casos mais 

específicos ao Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF).  

Inicialmente é atribuído ao MM um número de lote que é assinalado num 

documento destinado a este efeito e, depois de garantidas as condições necessárias 

para a sua preparação, a manipulação é feita cumprindo as boas práticas.  

Ao terminar a preparação, é completada a ficha de preparação, realizando-se o 

cálculo do preço e registando os consumos de todas as matérias-primas utilizadas 

nas respetivas fichas de movimento de matérias-primas.  

Ao longo do estágio tive oportunidade de assistir e preparar diversos manipulados 

desde suspensões, cápsulas e soluções. (Anexo 2) 
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5. SERVIÇOS PRESTADOS  

Para além da dispensa de medicamentos, muitas farmácias disponibilizam na 

atualidade variados serviços que promovem a saúde, bem-estar e qualidade de vida 

dos seus utentes.  De facto, fazem parte do ato farmacêutico as determinações de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos como o colesterol total, a glicemia, a pressão 

arterial entre outros. 

Verifica-se que são inúmeros os utentes que procuram a FSG para a avaliação de 

diversos parâmetros e avaliar o seu estado de saúde, não só pela facilidade de acesso 

como pela confiança e bem-estar associados à equipa farmacêutica.  

 Determinação de parâmetros biofísicos e bioquímicos  

A FSG dispõe de uma área reservada para a realização destes serviços. A 

medição da pressão arterial pode ser feita de forma gratuita com recurso a um 

esfigmomanómetro manual com manómetro de mercúrio ou com recurso a um 

esfigmomanómetro automático adquirido recentemente que realiza três medições e 

apresenta a respetiva média, tendo esta última o custo de 1 euro.  

A medição da pressão arterial foi das funções que mais realizei ao longo do estágio 

e que me permitiu um contato próximo com o utente. 

Também a medição da glicémia e do colesterol são muito procurados. O aparelho 

utilizado para estas medições é o Clini5® reconhecido pelos seus resultados rápidos, 

precisos e por permitir a realização de vários parâmetros ao mesmo tempo.  

Durante as medições, aproveitava para deixar os utentes à vontade, conversando 

com eles e tranquilizando-os se estivesse tudo bem ou referindo algumas medidas 

caso não apresentassem valores normais. Na FSG existe um boletim controlo que é 

oferecido aos utentes que habitualmente medem as tensões e onde se pode registar 

a data, hora, os valores de pressão arterial, valores de colesterol e glicemia, 

favorecendo deste modo o melhor controlo pelo utente, médico e farmacêutico.  

 Administração de injetáveis  

A FSG possui o serviço de administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação por farmacêuticos devidamente creditados para o efeito, com 

formação reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.  
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No momento da administração é necessário o registo informático da mesma, no 

qual é inserida informação relativa à medicação, via de administração, os dados do 

utente e quem administrou o injetável.  

  Valormed® 

 A Valormed® permite a gestão de resíduos e medicamentos fora do prazo ou 

inutilizados, com o objetivo de proteção do meio ambiente. A FSG possui contentores 

fornecidos pela Valormed® onde são depositados os medicamentos bem como os 

materiais utilizados no seu acondicionamento e que são posteriormente levantados 

pelos armazenistas para reciclagem ou inceneração.  

 No momento do fecho dos contentores, é efetuado o registo informático que 

emite um talão onde consta o código da farmácia e a rúbrica do responsável pela 

operação.  

 Preparação Individualizada da Medicação  

Com o aumento dos medicamentos que o utente tem que administrar, o esquema 

posológico torna-se mais complexo, sobretudo para os mais idosos, o que aumenta a 

probabilidade de erros na toma. A preparação individualizada da medicação é um 

método muito útil de organização terapêutica que permite maior facilidade na 

administração dos medicamentos corretos, no dia e hora certos. Isto traduz-se numa 

maior adesão à terapêutica, com benefícios na efetividade e segurança do 

medicamento.  

A FSG disponibiliza este serviço, em que se procede ao acondicionamento dos 

medicamentos em compartimentos individualizados, identificados e selados que 

correspondem às tomas diárias do doente para uma semana. (Anexo 3)  

 Dieta EasySlim 

A FSG providencia o serviço de nutrição através do acompanhamento periódico 

por uma Nutricionista.  
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6. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Tabela 1 - Descrição das atividades realizadas durante o estágio curricular na Farmácia Sousa Gomes 

Período de estágio Atividades desenvolvidas  

1 de novembro O primeiro dia foi na sua maioria observacional 

e de apresentação e acompanhamento da 

equipa de modo a ambientar-me quer ao 

espaço quer à dinâmica de trabalho 

2 de novembro a 30 de 
novembro 

Ao longo do mês desempenhei essencialmente 

funções do BackOffice nomeadamente: entrada 

de encomendas, arrumação dos 

medicamentos, verificação dos prazos de 

validade, gestão e regularização de 

devoluções. Estas atividades foram essenciais 

para a minha familiarização com o local de 

armazenamento dos medicamentos, o que 

posteriormente me permitiu um atendimento 

farmacêutico mais rápido e seguro. Também 

neste período comecei a acompanhar a 

preparação de medicamentos manipulados e já 

no final do mês iniciei a determinação dos 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos a 

diversos utentes.  

1 de dezembro a 24 de 
dezembro 

Neste mês decorreu o sorteio de Natal da FSG, 

no qual eu tive uma participação ativa, quer na 

organização, quer no funcionamento. Comecei 

também a acompanhar o atendimento ao 

público, inicialmente de uma forma 

observacional e aos poucos passei a fazer 

atendimentos de forma mais autónoma, mas 

sempre com apoio da equipa que sempre se 

mostrou disponível para o esclarecimento de 

qualquer dúvida. Dei início também ao auxílio 
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no que diz respeito à gestão das redes sociais 

da FSG, onde passei a fazer publicações 

diárias de campanhas a decorrer, eventos, 

informações de saúde, entre outras.  

A partir de 2 de janeiro  Passei a auxiliar os farmacêuticos 

responsáveis pela gestão de psicotrópicos e 

benzodiazepinas a efetuarem o controlo 

mensal anteriormente detalhado. Ajudei 

também no controlo dos prazos de validade e 

organização dos produtos de dermocosmética 

na farmácia.  

22 e 23 de janeiro Nos dias 22 e 23 de Janeiro desenvolvi na 

Farmácia Sousa Gomes a minha principal 

atividade enquanto estagiária, para benefício 

dos utentes. Realizei dois dias de avaliação 

cardiovascular, que superou as minhas 

expectativas no que concerne à enorme 

adesão que teve por parte dos utentes.  

Ao longo do mês de fevereiro  Tive a oportunidade de participar em várias 

ações de formação *, muito úteis para o meu 

enriquecimento profissional, das quais destaco 

as proporcionadas pelas marcas de produtos 

cosméticos que permitem adquirir um enorme 

conhecimento para efetuar um aconselhamento 

mais adequado.  
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PARTE II- PROJETOS DESENVOLVIDOS  

TEMA 1 – PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM FUNÇÃO DO 

GÉNERO 
7. INTRODUÇÃO E PERTINÊNCIA DO TEMA 

Ao longo do período de tempo que estagiei na Farmácia Sousa Gomes era muito 

comum realizar testes bioquímicos como a determinação do colesterol total e glicémia, 

bem como a medição da pressão arterial. Apercebi-me que existe já um interesse e 

preocupação crescente por parte dos utentes em controlar a sua saúde 

cardiovascular, mas ao mesmo tempo falta de informação relativamente a medidas a 

adotar para um estilo de vida mais saudável. Apercebi-me ainda que era muito comum 

detetar pressão arterial elevada em mulheres com idades superiores a 50 anos, bem 

como hipercolesterolemia. A compilação destas observações, juntamente com o facto 

de a farmácia ter adquirido novos equipamentos de diagnóstico e existir a necessidade 

de dar a conhecer as mais-valias dos mesmos levou-me a propor a realização de um 

rastreio cardiovascular. Com esta iniciativa pretendia, acima de tudo, consciencializar 

os utentes para a importância da monitorização da sua saúde cardiovascular, bem 

como elucidar de que modo hábitos de vida saudáveis se traduzem numa diminuição 

do risco cardiovascular.  

Doença cardiovascular (DCV) corresponde a toda aquela que afeta o sistema 

circulatório, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos. Quase todas são originadas 

pelo processo de aterosclerose, que consiste no depósito de placas de gordura e 

cálcio no interior das artérias, dificultando deste modo a circulação sanguínea ou até 

mesmo impedindo-a. Quando a aterosclerose surge nas artérias coronárias, pode 

originar doenças como a angina de peito ou enfarte do miocárdio. Caso se desenvolva 

nas artérias cerebrais, pode originar alteração de memória, tonturas ou causar um 

acidente vascular cerebral (AVC). 21,22 

As doenças cardiovasculares são a causa número um de morte nos países 

ocidentais, sendo responsáveis pela morte de aproximadamente 17,9 milhões de 

pessoas todos os anos 23. O cenário nacional acompanha o mundial, sendo também 

as DCV a principal causa de morte ao longo dos últimos anos em Portugal 24,25. 

Contudo, constituem também a causa de morte que pode ser mais facilmente 

prevenida com modificações no estilo de vida e com recurso à terapêutica 

farmacológica. É reconhecido que a adoção de um estilo de vida saudável e o controlo 
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de diversos fatores de risco são preponderantes na prevenção das DCV. Deste modo, 

a sensibilização da população para o controlo e monitorização destes fatores tem 

extrema importância no que concerne à redução do risco cardiovascular e suas 

complicações.  

 Fatores de risco cardiovascular 

Um fator de risco corresponde a uma condição que aumenta a probabilidade de 

sofrer uma doença cardiovascular. Existe uma simples divisão entre fatores de risco 

modificáveis que, tal como o nome indica, são elegíveis de serem controlados ou 

prevenidos, e fatores de risco não modificáveis associados à própria genética do 

indivíduo (Tabela 2) 22. Cada um destes fatores apresenta diferentes impactos no risco 

cardiovascular (RCV) e na qualidade de vida.  
Tabela 2 - Fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Adaptado de 22 

Fatores de risco modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Obesidade Idade  

Diabetes Sexo  

Colesterol elevado Genética e História familiar  

Hipertensão arterial   

Tabagismo  

Sedentarismo  

Consumo excessivo de álcool   

 

As DCV, tais como o enfarte agudo do miocárdio e o AVC, não são, 

contrariamente ao pensamento popular, exclusivas de homens de meia-idade. Na 

verdade, tanto homens como mulheres são suscetíveis, sendo que as mulheres têm 

um risco aumentado no período pós-menopausa 26.  

 

Obesidade  
Observa-se, mundialmente, que a taxa de obesidade tem aumentado a um 

ritmo acelerado, não só em adultos mas também em crianças, em grande parte devido 

a uma mudança de dieta, rica em gordura e açúcar. De acordo com o estudo 

português ‘‘The PAP study’’, 21% da população em Portugal tem excesso de peso e 

16% são obesos 27.  
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 A obesidade apresenta inúmeras consequências no sistema cardiovascular 

associadas ao agravamento da aterosclerose através de mecanismos fisiopatológicos 

que envolvem um estado inflamatório crónico característico desta doença. A gordura, 

especialmente a gordura abdominal, constituída por tecido adiposo visceral, afeta a 

pressão sanguínea, os níveis de lípidos no sangue e interfere com a correta ação da 

insulina, fator último que pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 28. 

 

 Diabetes 
 A diabetes aumenta consideravelmente a probabilidade da ocorrência de DCV 

devido à presença de vários fatores característicos como a hiperglicemia, a resistência 

à insulina e ao possível desenvolvimento de complicações diabéticas microvasculares 

tais como nefropatia e retinopatia 29.  

 É importante evidenciar que, mesmo que um indivíduo com diabetes apresente 

um diagnóstico de rastreio negativo para DCV, continua a ser considerado de risco 

comparável a um não diabético com DCV estabelecida devendo deste modo adotar 

uma conduta de controlo rigoroso de outros fatores de risco 26.  

 

 Colesterol  
 O colesterol é transportado no sangue por proteínas, formando as 

lipoproteínas. As lipoproteínas de elevada densidade do colesterol (c-HDL) não 

causam aterosclerose, pelo contrário, evitam o seu desenvolvimento. Por outro lado, 

as de baixa densidade (c-LDL) são aterogénicas 30.   
Quando existem níveis elevados de colesterol LDL no sangue 

(hipercolesterolemia), este pode acumular-se nas paredes das artérias formando 

placas que reduzem o calibre das mesmas, dificultando o fluxo de sangue até aos 

órgãos e tecidos do organismo, aumentando o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares 26,31.  

 

 Hipertensão arterial (HTA) 
  A HTA corresponde a um fator de risco major das DCV e é o fator de risco com 

maior prevalência na população portuguesa, afetando 42% da população 27. A 

Pressão Arterial (PA) é definida como a força com que o sangue circula pelo interior 

das artérias. Quando esta pressão se encontra elevada de forma crónica constitui o 

quadro de HTA.    
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O seu diagnóstico é definido como uma elevação persistente, em diferentes 

ocasiões e várias medições, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 

140mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90mmHg. Esta 

definição é válida para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos não sujeitas a 

tratamento farmacológico anti-hipertensor, não grávidas e que não apresentem 

nenhuma patologia aguda concomitante 27.  

 Hipertensão arterial e pós-menopausa  

Apesar de a tendência de aumento da pressão arterial aumentar com o aumento 

da idade em ambos os sexos, é reconhecido que em pré-menopausa a mulher tem 

menor risco cardiovascular que o homem. No entanto, à medida que as mulheres se 

aproximam da menopausa, esta diferença vai-se dissipando, verificando-se um 

aumento da incidência de hipertensão arterial na mulher a níveis similares ou 

superiores aos verificados no sexo masculino da mesma faixa etária. Tais 

observações sugerem que o momento em que aumenta a incidência de doenças 

cardiovasculares na mulher coincide com a entrada na menopausa e/ou da falha da 

função cíclica ovárica. O motivo desta ocorrência deve-se ao facto de, nesta fase 

fisiológica, ocorrerem alterações nos níveis circulantes das hormonas sexuais 

endógenas, sobretudo nos níveis de estrogénio 32. 

 O estrogénio é uma hormona esteroide cujo mecanismo de ação clássico se dá 

pela ligação aos seus recetores intracelulares. Estes recetores apresentam diferentes 

expressões que dependem do seu tecido alvo e fase de vida do indivíduo. 

Um dos mecanismos cardioprotetores desta hormona resulta de um aumento da 

síntese de colesterol HDL e degradação de colesterol LDL, resultando assim num 

balanço benéfico no metabolismo destas lipoproteínas. Estudos clínicos têm relatado 

que mulheres na pré menopausa apresentam níveis séricos menores de LDL e 

maiores de HDL do que mulheres na menopausa. Durante a menopausa, a mulher 

desenvolve um perfil lipídico diferente, verificando-se uma elevação dos níveis de LDL 

e diminuição do HDL, o que se traduz num aumento de fator de risco cardiovascular 
33,34. O estrogénio é dotado também de atividade antioxidante, relacionada com a sua 

estrutura fenólica, a qual tem a capacidade de sequestrar radicais livres, diminuindo 

assim a sua concentração e consequente efeito nefasto. De destacar o radical livre 
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superóxido, que promove a oxidação do LDL e, consequentemente, a formação de 

placas de ateroma nas células endoteliais, iniciando o processo inflamatório 35.  

Estudos clínicos e laboratoriais demonstram que o estrogénio exerce um efeito 

direto benéfico sob a parede dos vasos sanguíneos tais como a inibição da 

proliferação de células do músculo vascular liso (fibroblastos), protegendo os vasos 

sanguíneos do desenvolvimento de placas de ateroma e tendo também a capacidade 

de promover o relaxamento vascular arterial. Esta hormona tem ainda a capacidade 

de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, um potente vasodilatador que regula 

a pressão arterial e a função plaquetária e inibe a proliferação do músculo liso vascular 
35-37.  

Em suma, existe um amplo conjunto de ações mediadas pelo estrogénio (Figura 
1). A sua influência no controlo da pressão arterial é exercida através de diferentes 

mecanismos de ação, fundamentando a observação da elevação da pressão arterial 

nas mulheres em período de menopausa.  

 

 

 

  
Efeito 

cardioprotetor do 
estrogénio

Mitocôndria 

x Atividade anti-apoptótica 
x    Produção de radicais livres  

Stress Oxidativo 

x    Sobrevivência celular 
x Propriedades anti-oxidantes 

Vasculatura 

x  Angiogénese  

x  Vasodilatação (óxido nítrico)  

Fibrose 

x  Migração dos fibroblastos  

x  Proliferação dos fibroblastos 

Figura 1 - Esquema representativo dos mecanismos protetores do estrogénio relativamente a doenças 
cardiovasculares. Adaptado de 35 
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8. PROJETO DESENVOLVIDO  

A realização de rastreios cardiovasculares é um dos principais meios de 

sensibilização da população para os diferentes fatores de risco. Através desta 

iniciativa é possível que sejam detetadas precocemente patologias relacionadas com 

o coração e vasos sanguíneos.  

De modo a informar a população que iria decorrer um rastreio cardiovascular na 

Farmácia Sousa Gomes, elaborei uma imagem informativa (Anexo 4), que foi 

colocada na bancada da farmácia e nas redes sociais da mesma (Instagram e 

Facebook).  

O rastreio teve a duração de dois dias, 22 e 23 de Janeiro, e consistiu na 

determinação da glicemia, colesterol total, pressão arterial e risco cardiovascular 

através da tabela SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), bem como uma 

sessão final de esclarecimento e clarificação de dúvidas e onde me foi possível referir 

e exemplificar a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis na prevenção 

de complicações cardiovasculares. De modo a que cada utente tivesse o tempo 

previsto para a realização da avaliação, foi elaborada uma folha de marcação de 

presenças para assegurar a correta realização do rastreio. Esta iniciativa teve a 

máxima adesão, visto que todos os horários correspondentes entre as 9h00 e as 

18h00 foram preenchidos.  

Os aparelhos utilizados no rastreio foram recentemente adquiridos pela Farmácia 

e através desta iniciativa foi possível dar a conhecer as suas potencialidades aos 

utentes. Para a medição da pressão arterial, foi utilizado o tensiómetro automático da 

marca Omron®, que permite a exibição simultânea dos valores de tensão arterial e 

pulsação. Após o utente estar sentado e relaxado, com as costas apoiadas, pernas 

descruzadas e a braçadeira ao nível do coração, esta está automaticamente 

programada para insuflar apenas 5 minutos após o início da medição, podendo o 

utente relaxar e adaptar-se. Posteriormente, realiza 3 medições intervaladas de 1 

minuto e apresenta a média como resultado final, obtendo-se assim um resultado mais 

preciso. Por outro lado, o aparelho utilizado para as medições de colesterol e glicemia 

foi o Clini5 ®. Trata-se de um medidor digital que permite a avaliação de 19 parâmetros 

tais como colesterol total, colesterol HDL e LDL, glicemia, triglicerídeos, ácido lático, 

ácido úrico, bitest (colesterol-glicemia), entre outros, e tem 5 locais de leitura, sendo 

que permite a realização de testes únicos ou múltiplos, com tempos de execução 
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reduzidos. Possui um ecrã tátil interativo e garante a máxima higiene e segurança 

visto que há total ausência de contacto direto do instrumento com o sangue. Além 

disso, permite obter um histórico associado às leituras dos utentes e a sua 

comparação ao longo do tempo. Através da aplicação móvel do Clini5® os utentes 

podem ainda digitalizar o QR code correspondente aos seus resultados e ficarem com 

eles gravados no telemóvel para acederem a qualquer momento. 

Terminado o rastreio, ofereci a cada paciente um folheto informativo (Anexo 5) 

elaborado por mim, onde constavam algumas dicas de promoção de uma boa saúde 

cardiovascular, bem como o cartão de registo das determinações da farmácia, onde 

registei os valores obtidos. Estes foram ainda registados na Ficha do Utente, 

ferramenta do Sifarma 2000®, que faz parte do Acompanhamento Farmacêutico, 

disponível na Farmácia Sousa Gomes, mas ainda pouco conhecido por parte dos 

utentes. Deste modo, deu-se a conhecer este importante acompanhamento 

diferenciado, onde é possível construir gradualmente o perfil do utente, através de 

variados dados que englobam o registo das diferentes determinações que este realiza, 

os medicamentos que fazem ou fizeram parte da sua posologia diária, alergias, 

patologias, reações adversas, entre outros elementos que melhor ajudam a equipa 

farmacêutica a responder às suas necessidades, contribuindo, deste modo, para um 

melhor acompanhamento do seu estado de saúde.  

Relativamente à análise dos dados obtidos, representados na Tabela 3, verifica-

se que a maioria dos participantes do rastreio foram do sexo feminino, 23 mulheres 

num total de 33 utentes. De acordo com os resultados, e tendo em conta o sexo dos 

participantes, constata-se que os valores médios obtidos de PAS e PAD) para as 

mulheres e para os homens foram, respetivamente, 124: 75mmHg e 132:76 mmHg 

(Figura 2). No que concerne ao valor de colesterol e glicémia, verificou-se um valor 

médio de  223mg/dl e 107mg/dl para as mulheres (respetivamente) em contraste com 

um valor médio de 205mg/dl e 116mg/dl para os homens (Figura 3).  
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Tabela 3 - Tabela resumo dos resultados obtidos no rastreio 

 Género Idade PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

Colesterol 

(mg/dl) 

Glicémia 

(mg/dl) 

Utente 1 F 62 130 78 228 95 

Utente 2 F 49 114 68 270 128 

Utente 3 F 60 123 79 210 89 

Utente 4 F 75 110 66 236 196 

Utente 5 F 61 129 69 254 133 

Utente 6 F 69 107 56 216 116 

Utente 7 F 61 144 88 194 110 

Utente 8 F 45 104 72 196 86 

Utente 9 F 38 113 75 253 83 

Utente 10 F 53 143 86 238 78 

Utente 11 F 64 132 58 278 99 

Utente 12 F 76 134 76 247 117 

Utente 13 F 36 110 87 218 87 

Utente 14 F 63 126 65 213 99 

Utente 15 F 82 150 88 237 97 

Utente 16 F 65 109 70 151 143 

Utente 17 F 61 109 68 234 83 

Utente 18 F 61 116 72 212 105 

Utente 19 F 70 134 66 219 134 

Utente 20 F 53 118 71 234 89 

Utente 21 F 52 140 89 200 90 

Utente 22 F 58 146 98 181 97 

Utente 23 F 61 113 74 198 95 

Utente 24 M 60 125 63 198 99 

Utente 25 M 73 122 75 237 109 

Utente 26 M 74 141 81 227 114 

Utente 27 M 71 130 75 166 125 

Utente 28 M 73 142 68 160 126 

Utente 29 M 69 154 86 218 82 

Utente 30 M 60 130 78 209 95 

Utente 31 M 72 106 58 198 210 

Utente 32 M 54 139 89 239 94 

Utente 33 M 71 128 86 197 110 
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Os 

resultados obtidos e tendo em conta o baixo número de amostra populacional não 

permitem ter resultados com significado estatístico, mas corroboram os dados 

previamente apresentados acerca da sobreposição de risco cardiovascular em ambos 

os sexos, a partir dos 50 anos.   

Em ambos os sexos, os valores médios obtidos de PAS e DAS encontram-se 

abaixo do valor de referência padronizado para o diagnóstico de hipertensão arterial 

e, na sua maioria, todos os utentes tinham a pressão arterial controlada e mostravam 

uma elevada preocupação no controlo diário ou semanal da mesma, facto que pude 
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comprovar ao longo do tempo que estive na Farmácia Sousa Gomes, pois era muito 

comum a realização da medição deste parâmetro.  

Também o risco SCORE obtido para todos os utentes apresentou um resultado 

satisfatório, na medida em que foi sempre inferior a 5, índice para o qual contribuiu o 

facto de, na sua grande maioria, os mesmos não serem fumadores já que a tabela 

SCORE conjuga os valores de pressão arterial sistólica e de colesterol total, com a 

idade, género e hábitos tabágicos com vista a determinar o risco de morte nos 

próximos 10 anos por DCV tanto a homens como mulheres de idades compreendidas 

entre os 40 e 65 anos e é considerado significativo um risco superior a 5%38.   

No entanto, em relação à dislipidemia, os resultados obtidos demonstram uma 

elevada prevalência de hipercolesterolemia (Figura 4). De uma amostra de 33 

utentes, apenas 4 apresentaram um valor de colesterol total inferior ao valor de 

referência recomendado (190mg/dl), sendo que 5 apresentaram níveis de colesterol 

de risco elevado (> 240 mg/dl). Deparei-me com o facto de a maioria dos utentes não 

saber o que realmente é o colesterol e o que pode fazer para baixar os valores para 

níveis saudáveis 39. 

Deste modo, salientei a importância de uma dieta saudável, pobre em gordura 

saturada e rica em fibras vegetais aliada ao controlo do peso, atividade física regular 

e cessação tabágica. Em relação à terapêutica medicamentosa, esta deveria ser 

decidida e acompanhada pelo médico, apesar da existência na farmácia de 

suplementos alimentares de origem natural que visam controlar eficazmente os níveis 

de colesterol através de ingredientes ativos de origem natural.  

 
Figura 4 - Comparação dos valores de colesterol obtidos com o valor de referência 
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9. CONCLUSÃO 

Considero que esta iniciativa teve um impacto muito positivo, não só para mim 

como também para a farmácia. Todos os utentes mostraram-se extremamente 

recetivos às recomendações feitas por mim e, deste modo, o meu objetivo de 

sensibilizar a população para a mais-valia de fazerem pequenas alterações no estilo 

de vida, bem como salientar a importância da monitorização contínua dos diferentes 

fatores de risco cardiovasculares foi bem-sucedida.  

Foi-me permitido dar a conhecer os novos aparelhos de diagnóstico (Omron® 

e Clini5®) adquiridos pela farmácia, cujo interesse e satisfação foi bastante elevado, 

pois verificou-se que muitos utentes voltaram à farmácia para monitorizarem 

novamente os seus valores com os mesmos aparelhos. A sua inclusão na Ficha do 

Utente do Sifarma 2000® que foi criada individualmente no dia do rastreio permitiu aos 

utentes a criação de um historial de valores e sua representação gráfica para 

posteriormente mostrarem ao médico que os acompanha e verificarem a necessidade 

de algum ajuste de medicação consoante os dados obtidos.  

Apesar do tamanho reduzido da amostra, tendo em conta os resultados obtidos 

posso afirmar que foi possível evidenciar uma componente hormonal no risco 

cardiovascular. 
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TEMA 2 – INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA ATUAL   
10. A REALIDADE ATUAL DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA EM PORTUGAL  

 Verificou-se que, com o passar do tempo, a Farmácia de Oficina, que tinha a 

preparação oficinal de medicamentos ou substâncias medicamentosas como uma das 

suas principais funções, deu lugar ao conceito atual de Farmácia Comunitária. Neste 

conceito, a atividade do farmacêutico constitui um elemento de ligação entre a 

comunidade e os serviços de saúde, tanto na vertente terapêutica como na vertente 

preventiva40.  

 Atualmente, a Farmácia Comunitária tem vindo a testemunhar a presença de 

uma nova realidade no seu seio. O Farmacêutico é sinónimo de qualidade, segurança, 

eficácia e valor acrescentado para o país. É este reconhecimento que vem 

demonstrando de uma forma muito positiva a confiança da população na atividade e 

intervenção farmacêuticas, o que constitui a ‘‘arma’’ da Farmácia Comunitária face a 

uma nova realidade concorrencial.  

 Esta nova realidade concorrencial deveu-se, em grande parte, à introdução de 

um novo enquadramento legislativo que autorizou a venda de medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) fora das farmácias, em locais cumpridores dos 

requisitos legais e regulamentares 41. Deste modo, tem-se verificado a implementação 

de novas áreas de venda nas principais cadeias de hipermercados dedicadas 

exclusivamente à venda de MNSRM assim como artigos de higiene e bem-estar. A 

prática de descontos em medicamentos comparticipados pelo Estado tornou-se 

também possível, aumentando ainda mais a concorrência no setor farmacêutico 42.  

 Face a este ambiente cada vez mais competitivo e à mudança de paradigma 

de que a Farmácia está limitada ao medicamento, prescrições médicas e 

necessidades dos utentes, tornou-se essencial criar novos hábitos de consumo e de 

comunicação.  

A comunicação é uma necessidade que assiste ao ser humano de modo a 

integrar-se no quotidiano, constituindo o centro de todo o relacionamento. Com o 

constante avanço da tecnologia, as redes sociais tornaram-se um meio de 

comunicação de elevado alcance, revolucionando o modo como as pessoas e as 

organizações comunicam entre si e com o seu público, em particular o mais jovem.  
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11. MARKETING NAS REDES SOCIAIS  

Rede social define-se como uma estrutura social integrada disponível na 

Internet que permite a comunicação e partilha de informações 43. É inquestionável o 

papel que as redes sociais ocupam na vida da população global e, face à sua 

imposição como meio de comunicação de excelência, os profissionais tiveram 

também que se adaptar aos novos tempos, criando conteúdos capazes de cativar o 

seu público-alvo (Figura 5). 
As redes sociais no contexto de Farmácia Comunitária surgem como uma 

estratégia de marketing digital com o objetivo de aumentar a atratividade junto dos 

seus potenciais utentes e clientes (Figura 6) 44. A utilização desta ferramenta permite 

à Farmácia dar a conhecer as suas ofertas, serviços, eventos e mensagens relevantes 

que atendam às necessidades dos utentes conseguindo, desta forma, construir um 

relacionamento mais forte e próximo, assim como atrair novos públicos, que por norma 

não frequentam o espaço físico da farmácia.  

 Assim, o presente exige das Farmácias a adoção de uma postura estratégica 

através do uso cuidado de boas práticas e procedimentos de marketing adaptados às 

atuais necessidades do consumidor, cada vez mais exigente e conhecedor.  
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Figura 5 - Usuários do Facebook em Portugal. Adaptado de 45. 
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Figura 6 - Estratégias de marketing digital através das redes sociais 
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12. PROJETO E METODOLOGIA DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA SOUSA 

GOMES 

Tendo presente a importância de uma boa gestão das redes sociais na 

Farmácia Comunitária da atualidade, quer na sua dinamização, quer na angariação 

de novos utentes, considerei benéfico responsabilizar-me pela sua gestão ao longo 

do meu período de estágio.  

O projeto com maior relevância em que estive envolvida consistiu na 

dinamização e criação de conteúdos relativos ao sorteio de Natal da Farmácia Sousa 

Gomes, intitulado de ‘‘Calendário do Advento’’. Este sorteio foi realizado durante o 

período Natalício, entre os dias 1 e 25 de Dezembro e contemplou a seguinte 

dinâmica: 

x Todos os dias, às 16h00, era sorteado, via random.com, um 

utente/cliente que, no dia anterior, realizara uma qualquer compra igual 

ou superior ao valor de 5€; 

x Nos dias correspondentes ao Domingo, era realizado o sorteio semanal, 

que contemplava todos os utentes/clientes dessa mesma semana; 

x Cada dia de sorteio, correspondia à abertura de uma janela do 

calendário do advento. O calendário encontrava-se exposto na entrada 

principal da Farmácia, bem como nas redes sociais da mesma (Anexo 
6); 

x Cada abertura de janela mostrava no seu interior o prémio oferecido; 

x Ao longo de cada dia de sorteio, era exposto nas redes sociais o 

premiado, bem como o respetivo prémio.  

x Os prémios sorteados eram variados, de diversas marcas cosméticas, 

nomeadamente loções corporais, água micelar, hidratantes faciais, 

sticks labiais, cremes de mãos, cremes anti-envelhecimento, cremes 

corporais modeladores, entre outros. 

A exposição do calendário na entrada principal da Farmácia despertava 

curiosidade nas pessoas que por ali passavam, que questionavam qual a sua 

finalidade e mostravam-se entusiasmados e motivados em adquirir algum produto da 

Farmácia. Verificou-se também que muitas voltavam à Farmácia em dias seguintes 

para estarem novamente habilitados ao sorteio.  
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No que concerne à dinamização nas redes sociais, o objetivo era apresentar o 

conteúdo de uma forma atrativa, com a capacidade de motivar a participação até 

atingir o objetivo final: receber o prémio. Por esta mesma razão, todos os dias era 

exibida a imagem correspondente ao prémio sorteado (Anexo 7).  

 Análise dos resultados obtidos  

Verificou-se, comparativamente ao mesmo período de tempo do ano anterior, 

que as vendas realizadas na Farmácia foram ligeiramente superiores (Figura 7). 
Apesar de não serem números de particular relevância, é um facto que a faturação 

aumentou no mês em que se apostou numa nova estratégia de marketing e 

comunicação. 

 
Figura 7 - Comparação do nº de vendas realizadas no ano de 2017 e no ano de 2018, ao longo do mês de Dezembro. 

 Também se verificou um aumento da visibilidade das redes sociais a partir do 

momento em que se deu início ao sorteio, como demonstram os indicadores (Figura 
8). Estas observações permitiram concluir que o sorteio teve visibilidade e causou 

impacto junto do público-alvo, que passou a acompanhar as plataformas online da 

Farmácia Facebook e Instagram.  

 

0

50

100

150

200

250

N
º V

en
da

s 
re

al
iz

ad
as

Dias 

Vendas do ano de 2018 face ao período homólogo anterior

Ano 2017 Ano 2018



 

42 

 
Figura 8 - Evolução do nº de likes nas diferentes redes socias da Farmácia Sousa Gomes 
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13. CONCLUSÃO 

O sorteio realizado, bem como a dinâmica de comunicação utilizada através 

das redes sociais, contribuiu para um aumento da visibilidade da farmácia junto do 

público-alvo, refletindo-se positivamente num aumento de afluência à Farmácia de 

clientes não habituais, e consequentemente, num aumento do lucro obtido na época 

natalícia.  

 Faz então sentido, na atualidade, dinamizar a Farmácia através das redes 

sociais na medida em que os comportamentos do consumidor passam cada vez mais 

por elas, sendo o 1º mostruário de produtos/campanhas ao cliente, e que irá 

influenciar a escolha do espaço físico/ farmácia a que vai fazer as compras.  
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RESUMO  

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas ao longo dos dois 

meses de Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar, realizado no Hospital Privado 

de Braga Centro durante o período de Setembro a Novembro de 2018.  

O estágio visou uma formação detalhada e adequada ao exercício farmacêutico 

em Farmácia Hospitalar, onde me foi proporcionado conhecimento prático e teórico, 

bem como a realização de diversas tarefas da responsabilidade do farmacêutico 

hospitalar.  

A minha orientação e aprendizagem ao longo deste período foi assegurada pela 

Dr.ª Patrícia Moura e pela Dr.ª Rosa Mendes e, nas últimas duas semanas, fui 

acompanhada pela nova Diretora Técnica da farmácia do HPBC, a Dr.ª Alexandra 

Vale.  

Tive a oportunidade de integrar diversas funções que são da responsabilidade 

do farmacêutico hospitalar: receção, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos; preparação de medicamentos (o seu 

fracionamento bem como reembalagem), intervenção na seleção de terapêuticas 

tendo em conta aspetos de segurança, clínicos, legais, éticos e económicos, validação 

de prescrições médicas bem como interações medicamentosas, entre outros.   

No decorrer dos dois meses que estagiei no Hospital Privado de Braga Centro 

foi-me possibilitada a experiência de vivenciar o funcionamento de um hospital, assim 

como o papel fundamental da atividade do Farmacêutico, bem como a prática de 

interação profissional com elementos da equipa de saúde.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) correspondem, segundo a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), ao 

serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, fazendo parte integrante das 

equipas de cuidados de saúde. Os SFH são importantes quer na promoção de ações 

de ensino, bem como de investigação científica1.  

Ao longo do meu estágio curricular, que teve a duração de 6 meses, 2 foram 

concluídos no Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), como estagiária de Farmácia 

Hospitalar, cujas atividades desenvolvidas descrevo ao longo deste relatório.  
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2. ENQUADRAMENTO  

 Grupo Trofa Saúde  

O Grupo Trofa Saúde Hospital (GTS) integra uma ampla rede de Unidades 

Hospitalares, particularmente no Norte do País. Com origem na Casa de Saúde da 

Trofa, criada há aproximadamente 15 anos, possui atualmente várias unidades: 

Hospital Privado de Alfena (HPAV), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), 

Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado de Braga (HPB), 

Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital Privado da Trofa (HPT), Hospital Privado 

de Vila Real (HPVR),Hospital Privado do Bonfim (HPBF), Hospital de dia da Maia 

(HDM), Hospital de Dia de Famalicão (HDF) e o Hospital de Dia de São João da 

Madeira (HDSJM).  

Caracteriza-se por um variado e especializado corpo clínico e de enfermagem 

e por instalações com um moderno design e arquitetura, proporcionando um 

ambiente confortável e acolhedor.  

 Hospital Privado de Braga Centro 

O HPBC localiza-se na Rua do Raio, em pleno centro da cidade de Braga, o 

que lhe confere uma localização estratégica de proximidade aos seus doentes e 

clientes. Iniciou o seu funcionamento no dia 4 de Maio de 2015 e engloba diversas 

especialidades tais como Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, 

Gastrenterologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Urologia, disponibilizando aos seus 

utentes um atendimento urgente de adultos 24horas/365 dias. A excelente equipa 

hospitalar é liderada pelo Dr. Vieira da Silva, na posição de Diretor Clinico, e pelo 

Dr. Nélson Brito, Administrador do Hospital.  
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3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

 Serviços Farmacêuticos GTS 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma importante estrutura no 

que respeita aos cuidados de saúde prestados em meio hospitalar. 

São dotados de autonomia técnica e científica, mas sujeitos à orientação geral dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais a que pertencem, aos quais respondem pelos 

resultados do seu exercício.  

É da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares assegurar no 

hospital a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a segurança, 

qualidade e eficácia dos medicamentos, fazendo parte integrante das equipas de 

cuidados de saúde.2   

A nível do GTS, os Serviços Farmacêuticos integram os SFH existentes em 

cada hospital do grupo sendo que cada uma das diferentes unidades hospitalares do 

GTS é composta por um Farmacêutico responsável.  

De forma a garantir o bom funcionamento dos serviços farmacêuticos, é comum 

a todos os Hospitais GTS o seguimento de um plano operacional semanal, que 

discrimina o conjunto de tarefas a serem realizadas durante o período da manhã e de 

tarde ao longo da semana. (Anexo 1)  

 Localização geográfica e horário de funcionamento  

Os SFH do HPBC encontram-se localizados no piso -1, com proximidade ao 

armazém geral e elevador, local de fácil acesso externo e interno por parte da equipa 

de distribuição dos produtos farmacêuticos que chegam em elevado volume. 

O horário de funcionamento é das 9 horas até às 18 horas, de segunda a sexta-

feira. Fora deste horário, durante o período de encerramento dos SFH, o levantamento 

de fármacos ou produtos farmacêuticos por parte de um profissional de saúde é 

possível mediante o preenchimento de um documento de levantamento que se 

encontra afixado na entrada (Anexo 2). Neste impresso é feito o registo, onde o 

profissional de saúde deve indicar o nome do medicamento ou produto farmacêutico 

levantado, a quantidade, o paciente para o qual se destina, a data e hora do 

levantamento, seguido da sua assinatura.  
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 Estrutura interna  

Os SFH do HPBC encontram-se exemplarmente organizados por diversas 

zonas, num espaço amplo, dotado de ventilação, iluminação, temperatura e humidade 

controladas por um sensor cujos registos são posteriormente enviados para o 

respetivo farmacêutico. (Anexo 3) 

A farmácia está organizada de acordo com as seguintes zonas: (Anexo 4) 

x Zona de atendimento e gestão dos SF; 

x Zona de receção e envio de encomendas; 

x Zona de distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos para a 

satisfação de pedidos de reposição de stock dos diferentes serviços clínicos e 

para a Distribuição Individualizada em Dose Unitária (DIDDU); 

x Zona de reembalagem; 

x Zona de medicamentos que exigem um controlo específico, como os 

termolábeis, que se encontram no frigorífico, e psicotrópicos e benzodiazepinas 

que se encontram no cofre; 

x Armazém compartimentado em área de armazenamento de 

desinfetantes/detergentes área de armazenamento de medicamentos e área 

de armazenamento de soros; 

 

O armazém dos SFH do HPBC inclui produtos de Dentária, Nutrição, Fisioterapia, 

Imagiologia, Quimioterapia, Esterilização, métodos de diagnóstico, soros, Produtos 

Farmacêuticos inflamáveis, gases anestésicos e medicamentos de diversas formas 

farmacêuticas que se encontram devidamente compartimentados e separados: 

comprimidos, ampolas, pomadas, cremes, colírios, soluções orais, enemas e material 

de penso. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se organizados por ordem 

alfabética e tendo em conta os medicamentos ‘‘LOOK-ALIKE, SOUND-ALIKE’’ 

(LASA), que se encontram sinalizados com letras maiúsculas e a negrito (Anexo 5) 

de forma a garantir uma correta identificação. Estes últimos constam também numa 

lista com as respetivas imagens que se encontra afixada na farmácia. 
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 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pelos SFH do GTS é o CPC (Companhia 

Portuguesa de Computadores- Healthcare Solutions) da Glintt ®. É através deste 

sistema que é garantida uma boa gestão dos SFH de todo o GTS, na medida em que 

permite uma eficaz ligação informática entre as unidades, nomeadamente a nível da 

gestão de stocks de medicamentos. O CPC permite a validação de prescrições 

médicas, a Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU), a gestão e 

aquisição de stocks, entre outros. Deste modo, assegura um menor número de erros 

e uma articulação em geral do serviço hospitalar, pelo que se caracteriza por ser uma 

ferramenta completa já que é usada em todos os serviços do hospital.  

Para além deste sistema informático, existe também o PHC e o Intranet. O PHC 

é apenas utilizado a nível da farmácia central na receção de encomendas e a nível 

das unidades de SFH é utilizado para emitir as guias de transporte.  

Por outro lado, o Intranet é exclusivamente utilizado pela Dr.ª Patrícia Moura a 

nível do Hospital Central para a realização das compras que posteriormente são 

distribuídas pelos hospitais consoante o seu pedido. Ou seja, é da responsabilidade 

de cada Hospital GTS fazer o pedido, no CPC, dos produtos farmacêuticos que 

necessita ou que estão em falta no seu stock, pedidos estes que serão posteriormente 

realizados via Intranet.   

 Recursos Humanos  

A qualidade dos SFH, bem como a sua estabilidade é, na sua maioria, devida 

à solidez da equipa integrante dos recursos humanos, cujo papel é estabelecer as 

responsabilidades e os níveis de autoridade bem como assegurar a integração e 

formação contínua dos colaboradores da farmácia hospitalar.  

Cada Hospital constituinte do GTS é composto por um Farmacêutico que 

assegura os serviços, com a exceção do Hospital GTS Alfena que, devido ao facto de 

ser a sede da Farmácia Central, assim como responsável pela distribuição, pela 

produção dos manipulados e citotóxicos, possui uma equipa maior. (Tabela 1) 

No momento inicial do meu estágio, a direção dos SFH do HPBC era da 

responsabilidade da Dr.ª Rosa Mendes, que foi essencial no meu processo de 

aprendizagem. Posteriormente foi substituída pela Dr.ª Alexandra Vale, que deu 

continuidade à orientação do meu estágio.  
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Tabela 1 - Constituição dos Serviços Farmacêuticos do grupo Trofa Saúde Hospital 

 
Farmácia Central  

Dr.ª Patrícia Moura 

Dr. José Ribeiro Silva 

Dr.ª Ana Esteves (responsável pelas 

substituições de férias) 

Iolanda Silva (Técnica Auxiliar)  

Trofa Saúde Hospital Matosinhos e 
Maia 

Dr. André Azevedo 

Trofa Saúde Hospital Braga e 
Famalicão 

Dr.ª Rita Lima 

Trofa Saúde Hospital Braga Centro Dr.ª Alexandra Vale 

Trofa Saúde Hospital Alfena Dr.ª Ana Araújo  

Trofa Saúde Hospital Gaia Dr.ª Nádia Varela  

Trofa Saúde Hospital Trofa  Dr.ª Alexandra Carvalho  

Trofa Saúde Hospital Vila Real  Dr.ª Liliana Mourão  

Trofa Saúde Hospital Bonfim  Dr. Ricardo Carvalho 

 

  



 

7 

4. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

É da responsabilidade dos SFH a gestão de medicamentos e produtos 

farmacêuticos de forma a garantir a correta dispensa de medicamentos ao doente. 

Este processo compreende várias fases, iniciando-se com a seleção e aquisição e 

posterior receção e armazenamento. 3  

No HPBC, tal como nos outros SF do GTS a gestão dos stocks é feita 

informaticamente. É importante que seja assegurada uma correta gestão, com uma 

rigorosa atualização dos movimentos de entrada e saída dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos para garantir que não ocorram falhas e que os stocks estão 

disponíveis.  

 Seleção e Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

A seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é da 

responsabilidade do DT dos SFH de acordo com o stock ideal da sua unidade e 

necessidades de cada serviço clínico. Na situação em que ocorre no imediato um 

pedido urgente, e de modo a assegurar a terapêutica, é possível fazer uma compra 

direta a uma farmácia comunitária ou solicitar um empréstimo a um outro hospital.  

Este processo de seleção e aquisição é feita com base no Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), elaborado pelo INFARMED. Caso seja necessário um 

medicamento que não apresente Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em 

Portugal, o responsável deve requerer ao INFARMED uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE). 4 

No GTS, todas as semanas (quinta-feira), após o pedido do DT de cada SFH, este 

é submetido para a Farmácia Central e é posteriormente analisado e satisfeito pela 

Dr.ª Patrícia Moura e seguidamente transmitido para o Departamento de Compras que 

é responsável por fazer a encomenda aos respetivos laboratórios.  

De salientar que o orçamento do hospital apresenta um elevado relevo no que 

concerne à compra de medicamentos de modo que é essencial uma responsabilidade 

acrescida para garantir que não falta nada mas ao mesmo tempo que não exista um 

excesso de produtos.5,6  

 Relativamente à aquisição de medicamentos controlados, caso dos 

psicotrópicos e estupefacientes, é necessário o envio prévio por carta registada de um 

documento ao laboratório responsável que, após verificar a conformidade, efetua a 
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entrega dos medicamentos requeridos. Seguidamente, é reenviado o documento 

original assinado à Farmácia Central e arquivado no prazo de 5 anos.   

 Receção e conferência dos produtos requeridos  

As encomendas realizadas pelas diferentes unidades do GTS são recebidas na 

Farmácia Central e são aí separadas segundo as requisições dos DT dos SFH de 

cada hospital. Os produtos são devidamente etiquetados e enviados com a respetiva 

guia de transporte e transferência. No HPBC a receção dos produtos é feita 

confirmando com os referenciados na guia de transferência e procede-se em primeiro 

lugar ao armazenamento dos produtos que requerem temperaturas inferiores de 

armazenamento. 7 

 Os soros são entregues diretamente em cada farmácia pertencente ao GTS, 

juntamente com a fatura que é posteriormente enviada para a Farmácia Central para 

atualização dos stocks. Os estupefacientes bem como os psicotrópicos são 

rececionados nas unidades e depois inseridos num ficheiro em Microsoft Excel de 

modo a garantir um correto stock na farmácia e um melhor controlo interno.  

 Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

O armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos deve obedecer a 

condições de segurança, luz, temperatura (abaixo dos 25ºC) e humidade (inferior a 

60%), para as quais o armazém da farmácia do HPBC já se encontra bem estruturado.    

No HPBC os medicamentos que não exigem condições específicas de luz e 

temperatura são armazenados por ordem alfabética em gavetas e estantes 

identificadas de acordo com a forma farmacêutica a que pertencem e pela 

Denominação Comum Internacional (DCI) (Anexo 6). Este armazenamento é 

realizado segundo o método First Expired, First Out (FEFO) que leva a uma primeira 

utilização do produto cujo prazo de validade se encontra mais próximo do fim. 8 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos termolábeis encontram-se 

acondicionados num frigorífico que está devidamente equipado com um sistema de 

controlo e registo de temperatura (entre 2ºC e 8ºC). Os medicamentos sujeitos a 

controlo especial, como os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se 

armazenados no cofre da farmácia, protegido com código de segurança.  
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 Controlo de Validade e Contagem de stock  

O prazo de validade (PV) de um medicamento corresponde ao período de tempo 

durante o qual as características físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e 

toxicológicas não se alteram ou sofrem modificações dentro de limites aceitáveis e 

bem definidos.  

No HPBC são revistos periodicamente os PV dos produtos da farmácia do hospital 

bem como os existentes em todos os serviços hospitalares. Quando é verificado um 

prazo de validade igual ou inferior a 6 meses é colocada uma etiqueta no 

medicamento com essa informação para que seja primeiramente utilizado.  

 A contagem de stock dos produtos farmacêuticos de cada serviço do HPBC é 

realizada regularmente, visando um melhor controlo e evitando um excesso de 

determinado produto, bem como quebras. Para a realização desta contagem é 

impressa um lista do stock informático existente em cada serviço e comparada com o 

stock existente fisicamente. Deste modo é possível detetar os medicamentos em falta 

ou em excesso. 

  



 

10 

5. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO  

 Distribuição Clássica ou Tradicional  

A distribuição clássica consiste na distribuição e satisfação dos stocks dos serviços 

de saúde existentes no Hospital. A gestão dos produtos farmacêuticos necessários 

para garantir os serviços mínimos é realizada entre o farmacêutico e o enfermeiro 

chefe de cada serviço e controlada em termos orçamentais pela direção do hospital. 

Assim é estabelecido o stock ideal de medicamentos, embalagens vazias e soros para 

cada serviço. 

No HPBC, a satisfação dos pedidos dos vários serviços como internamento, 

urgência, bloco, endoscopia é realizada através da criação de um documento no CPC 

por parte do farmacêutico, que os gere consoante o stock ideal definido. Os restantes 

serviços como a consulta externa, imagiologia, fisioterapia, dentária, são gerados 

pelos responsáveis do serviço e enviados diretamente para o farmacêutico. Em ambos 

os casos, o enfermeiro responsável ou outro profissional de saúde pode fazer em 

qualquer momento o pedido por telefone de um medicamento ou produto farmacêutico 

que não exista em stock e que seja necessário com urgência.  

Mediante a receção dos pedidos, é retirada do CPC a lista relativa ao pedido e 

confirmado o stock disponível. Adicionalmente, nos pedidos do bloco operatório e 

urgência, os produtos são identificados com etiquetas para posterior leitura ótica do 

código de barras e agilizar o processo de débito do medicamento pelo enfermeiro 

responsável.  

No final da satisfação dos produtos requeridos, é verificado o que foi realmente 

separado e ajustado no SI as quantidades transferidas para o serviço para regularizar 

o processo. Se a distribuição for relativa à imagiologia, dentária, consulta externa, 

endoscopia ou fisioterapia é impressa a guia de saída dos produtos.  

 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária  

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos que garante a 

medicação para 24h, realizada em dose unitária individualizada, para doentes 

internados designa-se Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária. Esta 

prática surgiu com o intuito de aumentar a segurança do circuito do medicamento.  
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A prescrição médica é eletrónica e encontra-se visível e disponível no CPC de 

modo a ser validada pelo farmacêutico, tendo em consideração as quantidades 

pedidas e o tipo de medicamento, sendo que existem medicamentos para os quais o 

médico é obrigado a justificar a sua utilização como é o caso dos antibióticos. Na 

prescrição consta a identificação do doente, a identificação do médico prescritor, 

medicamento por DCI, dose, forma farmacêutica e via de administração, assim como 

a duração e frequência de administração. Quando é detetada alguma anormalidade 

na prescrição, o farmacêutico entra em contacto com o médico responsável de modo 

a resolver a situação. 10 

Validada a prescrição, é gerado o mapa de distribuição de unidose de cada doente, 

relativa ao internamento ou aos cuidados intensivos. Este mapa é impresso, agrupado 

por cama e identificação das gavetas e é colocado nas malas unidose. (anexo 7). De 

referir que, todas as sextas-feiras, a unidose é preparada para 72h, uma vez que os 

SF não funcionam durante o fim-de-semana. No final deste processo é debitada a 

medicação distribuída a cada utente no dia seguinte à entreda da DIDDU.  

 Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime Ambulatório  

O despacho nº 13382/2012, publicado em 12 de Outubro de 2012 na 2ª série do 

Diário da República, estabeleceu a uniformização dos procedimentos e mecanismos 

de monotorização dos medicamentos dispensados em ambulatório hospitalar. 11 Os 

procedimentos de cedência de medicamento no ambulatório hospitalar estão 

descritos na Circular Normativa nº 01/CD/2012 de 30 de Novembro de 2012, publicada 

pelo INFARMED. 12 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório resultou do 

avanço da tecnologia da terapêutica e do medicamento e permite ao doente estar 

sujeito a menores riscos subjacentes ao internamento e a um menor encargo 

financeiro.  

Após a avaliação do doente pelo médico, este entra em contacto com o 

Farmacêutico de modo a transmitir as informações essenciais e disponibiliza as 

receitas médicas necessárias. O Farmacêutico assegura as quantidades necessárias 

em tempo previsto. É obrigatório o registo das quantidades dispensadas de cada 

medicamento, bem como a data de dispensa.  
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Através deste sistema existe um maior controlo e vigilância de determinadas 

terapêuticas, assim como dos seus efeitos secundários graves e assegurar a adesão 

dos doentes à terapêutica.  
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6. CIRCUITOS ESPECIAIS  

Todos os medicamentos que se encontram em circulação no meio hospitalar são 

regulamentados e possuem autorização do INFARMED. No entanto, devido às suas 

características, alguns grupos farmacoterapêuticos são detentores de legislação 

própria, que obriga a um controlo mais apertado e são por isso inseridos em circuitos 

especiais, tanto na sua aquisição e armazenamento, como na sua dispensa. É o caso 

dos medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e gases medicinais.  

 Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com benefícios terapêuticos 

em determinadas doenças, desde que o seu uso seja controlado. Uma vez que o seu 

uso pode estar associado à prática ilícita, estas substâncias são controladas pelas 

autoridades competentes. 13  

O HPBC segue a regulamentação imposta quanto à encomenda, dispensa, 

distribuição e armazenamento deste tipo de fármacos. 14 A aquisição de 

medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos é realizada através de uma 

requisição especial e acompanhada do anexo VII (anexo 8), elaborado em duplicado, 

ficando o primeiro exemplar para o requisitante e o segundo para o fornecedor. No 

que concerne à circulação interna e satisfação dos stocks dos vários setores do 

hospital, é utilizado um documento existente para o efeito (anexo 9). Este documento 

consiste na utilização de um determinado psicotrópico por cada doente, num máximo 

de dez doentes. Nele consta a DCI da substância, a forma farmacêutica, a 

identificação do serviço, nome do doente, nº do processo e a dosagem utilizada. 

Depois de completo, o documento é assinado pelo médico responsável e enviado aos 

serviços farmacêuticos. Após a receção do documento, o farmacêutico verifica a 

conformidade, numera-o de acordo com a lista de ordem de saída de psicotrópicos e 

estupefacientes e assina o documento. Esta lista está organizada num documento no 

Microsoft Excel e permite um controlo mais eficiente do stock. Posteriormente, após 

confirmação e registo no ficheiro, são entregues as quantidades requisitadas ao 

serviço requerente onde é confirmada a receção e assinado o mesmo documento pelo 

Enfermeiro responsável. O documento original é arquivado na Farmácia por um 

período mínimo de 5 anos e a cópia fica nos serviços requerentes. 15 
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 Hemoderivados  

Os medicamentos hemoderivados, sendo derivados do plasma humano, podem 

servir de veículo para doenças infetocontagiosas. Deste modo, requerem um controlo 

e registo especiais, estando estabelecidos procedimentos legais para a sua utilização. 

Assim, todos os lotes de hemoderivados produzidos são analisados pelo Instituto 

Português do Sangue (IPS) que envia os resultados para o INFARMED, entidade 

responsável pela emissão do certificado de aprovação, denominado Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL).  

A requisição de hemoderivados é feita no modelo nº1804 (anexo 10),constituído 

por duas vias (original e duplicado), preenchido pelo médico, com a devida justificação 

clínica e duração do tratamento. O Farmacêutico valida o modelo, numera-o e 

identifica o hemoderivado dispensado de acordo com a quantidade, lote laboratório e 

CAUL.  

Após receção, os produtos são armazenados nos SF e no Bloco Operatório, em 

local próprio, à temperatura ambiente ou no frio, se necessário.  

 Gases medicinais  

Os gases medicinais correspondem a gases ou misturas e gases, liquefeitos ou 

não, que se destinam a entrar em contacto direto com o organismo humano e 

utilizados em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar 

ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes. 17 

Os gases medicinais considerados medicamentos pelo decreto-lei nº176/2006, de 

30 de Agosto, estão incluídos nas Farmacopeias e são sujeitos a um processo 

regulamentar de autorização (AIM) para serem colocados no mercado. 4 

O gás medicinal utilizado no HPBC é o oxigénio medicinal, em oxigenoterapia 

aguda ou crónica. As garrafas encontram-se armazenadas no parque de 

estacionamento do HPBC e organizadas por rampas: a rampa direita (5 garrafas), a 

rampa esquerda (5 garrafas) e a rampa de emergência (2 garrafas). São os SFH que 

procedem aos registos da substituição das garrafas de uma das rampas, onde consta 

a data de entrada das garrafas no HPBC, a data de validade, número de lote, quando 

é iniciado o seu consumo e quando a mesma termina.  

 Sugamadex  
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O Sugamadex é uma ciclodextrina modificada utilizada no bloco operatório para 

reverter o bloqueio neuromuscular induzido pelo rocurónio ou pelo vecurónio. Este 

fármaco, devido à sua eficácia e ação rápidas, é muito requisitado em atos cirúrgicos, 

mas apresenta um custo de aquisição elevado.  

Deste modo, existe um controlo na sua utilização, através de um documento onde 

o anestesista justifica a sua utilização (Anexo 11). Este documento é entregue aos 

SF devidamente preenchido e é posteriormente arquivado. 
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7. MEDICAMENTOS EXTRA-FORMULÁRIO  

O Formulário Hospitalar refere todos os medicamentos disponíveis nos diferentes 

hospitais do grupo e foi redigido pela Comissão de Farmácia e Terapêutica com a 

participação dos serviços dos Direitos Clínicos e pelos Farmacêuticos do GTS.  

Apesar do amplo conjunto de medicamentos que constam neste formulário para o 

tratamento de diversas patologias, por vezes há necessidade de prescrição de um 

medicamento Extra-Formulário. Nesta situação, o médico prescritor procede ao 

preenchimento da folha de justificação de receituário de medicamentos (Anexo 12).  

Posteriormente é enviado o documento para os SF e o DT avalia e aprova o 

pedido, procedendo à dispensa do medicamento. 
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8. CARROS DE EMERGÊNCIA 

Em todas as salas de emergência, todos os serviços de urgência, bem como em 

todas as unidades do sistema de saúde, deve existir um carro de emergência.18   

 Este é constituído por um conjunto de equipamentos, fármacos e outros materiais 

indispensáveis à reanimação cardiorrespiratória.  

 No HPBC os carros de emergência encontram-se selados (de modo a garantir 

a disponibilidade numa situação de emergência),distribuídos por todos os pisos, 

estando sinalizado o seu local. Sempre que se procede à abertura do carro de 

emergência, é preenchido um documento onde é indicada a justificação. Os 

medicamentos usados ou cujo prazo de validade se encontre a expirar são 

substituídos pelos SF, sendo o carro selado novamente.  
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9. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS  

A Farmacotecnia é uma das funções dos SF e é definida como a área de produção 

e controlo de preparações farmacêuticas dos hospitais. A preparação de 

medicamentos manipulados deve ser segura e eficaz, mantendo as exigências de 

produção, e é feita de acordo com as boas práticas de fabrico descritas na Portaria 

nº594/2004 de 2 de Junho.19 

Esta área disponibiliza formulações farmacêuticas que não se encontram no 

mercado e possibilita um ajuste de dosagens e substâncias ativas para doentes em 

casos particulares e com necessidades específicas. São exemplos as preparações 

asséticas e preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas.  

No GTS, a preparação e distribuição de manipulados (formas farmacêuticas 

estéreis e não estéreis) para todas as farmácias do grupo fica ao encargo da Farmácia 

Central.   

 Manipulados Não-Estéreis  

Os manipulados não estéreis correspondem a soluções de utilização tópica, caso 

do Ácido Acético a 5%, Ácido Tricloroacético a 50%, Salicilato de Sódio a 2%, 

Hipoclorito a 3%, e são preparados na Farmácia Central numa câmara de fluxo 

laminar vertical que garante a segurança do utilizador.  

A produção dos manipulados é feita com base nas Boas Práticas de Fabrico, 

garantindo a qualidade e segurança. Após a preparação do manipulado, é preenchida 

uma ficha de preparação onde consta a data da preparação, a sua composição, 

dosagem forma farmacêutica, técnica de preparação e quantidade a preparar. Por fim, 

este é rotulado com a DCI, e é-lhe atribuído o lote e um prazo de validade adequado. 

Os registos das preparações de manipulados são guardados conforme o legislado.  

 Citotóxicos 

Os manipulados citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas 

quando não é possível ter resultados positivos com cirurgia ou radioterapia, ou 

também como adjuvantes deste tipo de tratamento. 20 
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 A sua preparação é limitada à requisição pela unidade de saúde, após 

prescrição médica. Os Citotóxicos são preparados numa Câmara de Fluxo Laminar 

Vertical sob pressão negativa, de modo a proteger o operador da preparação.  

 Este tipo de medicamentos, devido ao elevado risco teratogénico, mutagénico 

e carcinogénico, compreendem a utilização de precauções particulares na sua 

preparação e manuseamento. Os profissionais devem usar a antecâmara para se 

equiparem com vestuário protetor, touca, óculos, luvas e máscara.  

 Para cada doente do Serviço de Oncologia é necessário o preenchimento de 

um documento com a informação relativa à medicação (citotóxicos por DCI), dose 

padrão, via de administração, bem como a identificação do doente, data de 

nascimento, peso, altura, superfície corporal e respetivo cálculo do índice de massa 

corporal (IMC).  

 Reembalagem e fracionamento de Medicamentos em Dose Unitária 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose é efetuada de modo a 

garantir a segurança e qualidade do medicamento e é feita de acordo com o Manual 

das Boas Práticas Farmacêuticas. Assim, devem ser embalados todos os 

medicamentos destinados à unidose e distribuição clássica com as seguintes 

características:  

- Medicamentos não embalados por unidade; 

- Medicamentos sem identificação por DCI, prazo de validade e/ou lote; 

- Medicamentos que necessitam de ser fracionados.  

 

A reembalagem de medicamentos em grande volume é efetuado na Farmácia 

Central e é posteriormente distribuído para as outras unidades.  

O medicamento que sofreu fracionamento deve ter as mesmas características que 

o medicamento que lhe deu origem. Através deste método é possível obter dosagens 

inferiores das que estão disponíveis comercialmente e ajustar doses terapêuticas.  

De salientar que os rótulos devem seguir determinadas regras para assegurar a 

segurança e qualidade do medicamento, tais como: 

- A validade do medicamento reembalado não deve exceder os 6 meses; 

- A validade do medicamento reembalado deve corresponder a 25% do prazo de 

validade do medicamento original; 
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- Cada medicamento reembalado deve estar deviamente identificado com a 

substância ativa, prazo de validade, dosagem e lote.  
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10. CONCLUSÃO 

Considero que a experiência adquirida nos serviços hospitalares é uma mais-

valia para o meu futuro profissional enquanto farmacêutica. 

Ao longo deste estágio considero ter adquirido competências práticas e teóricas 

de elevada importância, que me irão acompanhar ao longo do meu percurso.  

Apesar de curto, o meu estágio no HPBC foi marcado por uma grande 

aprendizagem e diversidade de experiências e contactos. Através deste estágio, 

tornou-se clara a luta do Farmacêutico para melhorar a prestação dos cuidados de 

saúde e para dignificar o Ato Farmacêutico.  
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