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Resumo 

 

A Unidade Curricular de Estágio que surge no final dos cinco anos, tem como 

objetivo proporcionar aos estudantes de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, a oportunidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante todo o percurso académico no âmbito da farmácia comunitária. É 

nesta etapa, que nós estudantes, temos a oportunidade e possibilidade de acompanhar 

de perto quais as tarefas do dia-a-dia de um farmacêutico, em farmácia de oficina, 

preparando-nos assim para o nosso futuro.  

O presente relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes. Uma 

primeira parte em que é descrito o enquadramento geral da Farmácia Macieira de 

Sarnes, a gestão e o funcionamento da mesma e, ainda, as atividades desenvolvidas 

durante o período de estágio. Na segunda parte, estão descritos os três projetos 

temáticos por mim desenvolvidos, os quais pretenderam ser uma mais valia e criar um 

impacto positivo na vida dos utentes da farmácia. O primeiro projeto subordinado ao 

tema A Polimedicação, o segundo projeto referente ao Uso correto dos medicamentos 

e, por fim, um terceiro projeto que se incidiu na Diabetes Mellitus. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Macieira de 

Sarnes 

1. Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) tem como atividade final 

o estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária, possibilitando ao aluno a 

aplicação e consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e, ainda, uma 

aprendizagem contínua de novos conhecimentos. Para realização do meu estágio 

profissionalizante, escolhi a Farmácia Macieira de Sarnes (FMS) como local de 

aprendizagem e formação, sob a supervisão da minha orientadora, a Dra. Anabela Silva 

Almeida. O período de estágio decorreu entre 3 de janeiro a 3 de maio de 2019, tendo 

ficado acordado o horário das 9:00h às 17:00h. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Uma primeira parte que 

descreve o funcionamento da FMS e todas as atividades desenvolvidas e, uma segunda 

parte, onde são descritos os projetos por mim desenvolvidos. Todas as atividades 

desenvolvidas encontram-se resumidas na Tabela 1.  

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas na FMS. 

Meses de estágio 

Tarefas realizadas 

janeiro 

(3 a 31) 

fevereiro 

(1 a 28) 

março 

(1 a 31) 

abril 

(1 a 30) 

maio 

(1 a 3) 

Adaptação e integração à 

equipa e ao espaço de 

trabalho da FMS 

     

Receção, verificação e 

armazenamento de produtos 

     

Serviços farmacêuticos      

Controlo dos prazos de 

validade 

     

Preparação de manipulados      

Visualização de 

atendimentos 

     

Realização de atendimentos 

com supervisão 

     

Realização de atendimentos 

autónomos 

     

Projeto I      

Projeto II      

Projeto III      
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2. A Farmácia Macieira de Sarnes  

2.1. Localização e horário de funcionamento  

A FMS situa-se na rua Padre Manuel Gomes Resende nº 629 R/C, na freguesia de 

Maceira de Sarnes, em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro. Quanto ao horário de 

funcionamento, a FMS encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado, das 

9:00h às 19:30h, encontrando-se apenas fechada aos domingos e feriados.  

2.2. Perfil dos utentes 

Como a FMS situa-se numa freguesia onde a densidade populacional é baixa, a 

maioria dos utentes são clientes frequentes tornando assim a FMS numa farmácia mais 

próxima do utente e das suas necessidades. A faixa etária mais prevalente é a dos 

idosos, contudo, ainda assim, apresentam-se utentes de outras faixas etárias.  

2.3. Recursos humanos 

A equipa de trabalho da FMS é constituída por dois farmacêuticos, estando incluído 

o diretor técnico (DT), e um técnico de farmácia. Cada membro da equipa executa várias 

tarefas, desde o atendimento ao público, serviços farmacêuticos (SF), receção de 

encomendas, reposição de stock, entre outras. A direção técnica encontra-se então à 

responsabilidade do Dr. José Afonso Santos Brandão Lopes da Costa de acordo com o 

Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto de 2007, referente ao regime jurídico 

das farmácias de oficina, artigo 21º [1].  

2.4. Espaço físico 

A FMS dispõe de instalações que visam cumprir a legislação aplicável e as Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) dirigidas à farmácia comunitária, assegurando assim a 

eficácia e qualidade dos serviços prestados [2]. 

2.4.1. Espaço físico exterior  

A farmácia está devidamente identificada com uma cruz verde, cumprindo assim 

as condições estabelecidas pelo Artigo 27º do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [1]. A 

fachada da FMS pertence a um lote de apartamentos e nesta podemos observar três 

montras separadas pela porta de entrada na farmácia. As montras são de divulgação 

publicitária de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de 

dermocosmética (Anexo I), que vão sendo modificadas consoante a campanha 

disponível e estação do ano. Na porta de entrada encontra-se afixada a identificação da 

farmácia e do respetivo DT, informação sobre o horário de funcionamento, os serviços 

que se encontram disponíveis e um contentor da VALORMED®. Segundo as BPF, a 
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FMS reúne condições de acesso a todos os tipos de utentes, sejam eles idosos, crianças 

ou portadores de deficiência, uma vez que a entrada é facilitada por uma rampa de 

ligeira inclinação [2].  

2.4.2. Espaço físico interior 

De maneira a cumprir as BPF, a FMS está dividida em diferentes áreas físicas, 

sendo elas a zona de atendimento ao público, um gabinete de serviços e atendimento 

personalizado, um armazém e zona de receção de encomendas, um laboratório, o 

gabinete do DT, um refeitório e duas instalações sanitárias. As instalações da farmácia 

apresentam um sistema de câmaras de vigilância de forma a garantir uma melhor 

segurança dos clientes e dos profissionais.  

2.4.2.1. Local de atendimento ao público 

Trata-se de um local acolhedor e bem iluminado, onde existem duas cadeiras 

para os utentes repousarem enquanto esperam pela sua vez e uma máquina destinada 

à medição da pressão arterial (PA), do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 

Em frente aos balcões de atendimento, existe toda uma organização de produtos 

dermocosméticos, higiene íntima, dispositivos médicos, entre outros, estando 

organizados por marca e indicação terapêutica. Todos os produtos expostos nos 

lineares estão devidamente etiquetados com o preço de venda ao público (PVP), de 

acordo com a lei em vigor.  

Existem ainda dois balcões de atendimento (Anexo II), onde se encontram 

folhetos informativos e alguns produtos expostos, que são alterados frequentemente 

consoante a época do ano e as promoções em vigor. Cada balcão de atendimento está 

equipado com um computador, leitor de código de barras, impressora de talões, caixa 

registadora, máquina de multibanco, carimbo da FMS e sacos de plástico e de papel. 

Na zona anterior ao balcão encontram-se expostos outros tipos de lineares, como 

MNSRM adequados à sazonalidade, suplementos vitamínicos, produtos de higiene oral, 

produtos de puericultura, entre outros, todos eles, mais uma vez, devidamente 

etiquetados com o respetivo PVP.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de organizar, repor e etiquetar os 

produtos expostos nesta área, o que me permitiu conhecer mais detalhadamente cada 

um deles e estar mais apta aquando um momento de aconselhamento.  

2.4.2.2. Gabinete de serviços e atendimento personalizado 

Este gabinete é adjacente à zona de atendimento ao público e é o local onde se 

realizam os serviços prestados pelo farmacêutico e onde se presta um cuidado mais 
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personalizado ao doente (Anexo III). Exemplos desses serviços são a medição da PA, 

glicemia, colesterol total, triglicerídeos, administração de vacinas, consultas de nutrição 

e podologia e tratamentos de primeiros socorros. Deste gabinete fazem parte uma mesa 

com todo o material necessário para a realização dos SF, três cadeiras, uma marquesa, 

uma balança de recém-nascidos, um armário com material de penso e outro tipo de 

material necessário à administração de injetáveis e um contentor de resíduos do grupo 

II e III. Neste gabinete, os clientes podem então usufruir da privacidade necessária, 

sendo oferecido durante o atendimento um aconselhamento mais personalizado. 

Durante o meu estágio, usufruí deste espaço para determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, prestando sempre um aconselhamento mais personalizado 

quando o caso assim o exigia. 

2.4.2.3. Local de receção de encomendas 

Este local destina-se à verificação e receção de encomendas, onde se encontra 

um balcão com um computador, leitor de códigos de barras, impressora e duas cadeiras 

(Anexo IV). Esta área está num espaço adjacente ao armazém de medicamentos, de 

maneira a facilitar a reposição do stock nas gavetas de armazenamento e nas 

prateleiras. É também nesta zona onde se procede à realização de encomendas, 

emissão de notas de devolução, consulta e gestão de stock, marcação de PVP, 

faturação mensal e verificação do receituário.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de rececionar e verificar 

encomendas, o que me permitiu um maior conhecimento dos vários produtos existentes 

na farmácia, relacionando as substâncias ativas (SA) com os nomes comerciais. Para 

além disso, permitiu ainda ter uma noção das margens aplicadas na farmácia aos 

produtos e medicamentos.  

2.4.2.4. Armazém 

Após receção e verificação da encomenda, procede-se ao armazenamento dos 

medicamentos e outros produtos, de acordo com as características de cada um, de 

forma a garantir que as condições de conservação nomeadamente, temperatura e 

humidade, são cumpridas [1,2]. Para esse efeito, recorre-se a dispositivos que 

monitorizam e registam estes parâmetros devendo ser avaliados semanalmente e 

calibrados anualmente. O armazém da FMS é constituído por um conjunto de gavetas 

metálicas deslizantes (Anexo V) que estão organizadas por ordem alfabética e divididas 

por secções, nomeadamente, comprimidos e cápsulas, ampolas, pós/granulados, 

cremes e pomadas, xaropes, soluções oftálmicas e auriculares, loções, sistemas 
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transdérmicos, injetáveis, supositórios, pílulas, inaladores, agulhas, tiras e lancetas. 

Dentro da secção dos comprimidos e cápsulas, estes encontram-se organizados por 

medicamentos de referência ou de marca e medicamentos genéricos (MG), sendo que 

estes últimos estão ordenados alfabeticamente pela Denominação Comum 

Internacional (DCI). Existe ainda um frigorífico onde se armazena todos os produtos que 

necessitam de uma temperatura entre 4 a 8ºC, como as vacinas, insulinas, entre outros. 

Existem também prateleiras destinadas aos produtos cujo prazo de validade (PV) está 

prestes a terminar (três meses antes do fim), de modo a evitar-se quebras de produto 

e, consequentemente, prejuízo para a farmácia. No seguimento do corredor para o 

gabinete do DT, existem outras prateleiras onde estão armazenadas seringas, material 

de proteção (luvas e máscaras), entre outros.   

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de armazenar, organizar e repor o 

stock de vários tipos de produtos e medicamentos, o que me permitiu ter mais contacto 

com os mesmos e saber identificar o sítio destinado de cada um, de maneira a facilitar, 

posteriormente, o atendimento ao público.  

2.4.2.5. Laboratório 

Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias de oficina devem 

dispor de um laboratório [1]. Posto isto, de maneira a não descurar este facto, a FMS 

possui de um laboratório destinado à manipulação de formas magistrais e oficinais, que 

se encontra equipado com uma balança analítica, um banho de água, um misturador 

mecânico CITO-UNGUATOR® e todo o material de laboratório legalmente exigido 

(Anexo VI) [3]. Neste local encontram-se ainda os manuais necessários à preparação 

de manipulados.  

2.4.2.6. Gabinete do Diretor Técnico 

Assuntos relativos à gestão, contabilidade e outras questões diretamente 

relacionadas com a farmácia, são tratados no gabinete do DT. Também é neste gabinete 

onde se fazem reuniões com fornecedores, delegados de informação médica e 

representantes de outras entidades. Pode-se ainda encontrar uma pequena biblioteca 

onde está disponível toda a bibliografia necessária à prática farmacêutica. 

3. Fontes de informação 

Segundo as BPF, a farmácia deve possuir uma biblioteca organizada e atualizada 

para que, na dispensa de medicamentos, haja acesso físico ou eletrónico a certas 

informações como indicações, contra-indicações, interações, posologia e precauções 

relativas ao medicamento em questão [2]. Posto isto, a FMS tem presente na sua 
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biblioteca o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, as BPF para a 

Farmácia Comunitária, entre outros. Para além das fontes bibliográficas em papel, 

existem outras fontes a consultar online, tal como o Infomed (base de dados de 

medicamentos da responsabilidade da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I.P. - INFARMED) ou o separador de informação científica do produto, 

disponível no sistema informático Sifarma 2000 e o Centro de Informação de 

Medicamentos de Preparação Individualizada (CIMPI) disponibilizado pelo Laboratório 

de Estudos Farmacêuticos (LEF) às farmácias como um serviço de apoio técnico-

científico.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com todas estas fontes de 

informação, principalmente, o separador de informação científica do produto disponível 

no Sifarma 2000, uma vez que este permite consultar informação durante o atendimento 

ao utente. 

4. Gestão e administração farmacêutica 

4.1. Sistema informático 

O software utilizado pela FMS é o Sifarma 2000, desenvolvido pela empresa Glintt. 

Este programa é utilizado para o atendimento ao público, permitindo ainda fazer a 

dispensa, devolução, gestão, encomenda e receção de medicamentos ou de outros 

produtos, consultar os stocks existentes, fazer a faturação, regularizar notas de crédito, 

verificar PV, processar receituário, realizar inventários, entre outros. Através da ficha do 

utente e do histórico é possível verificar o perfil farmacoterapêutico do doente aquando 

do surgimento de alguma dúvida.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com as diversas 

funcionalidades do programa, sendo capaz de utilizar o sistema informático de forma 

autónoma, uma vez que este é bastante intuitivo. 

4.2. Aprovisionamento e gestão de stocks 

A gestão de stocks acaba por ser uma atividade crucial para a farmácia dado que 

vai permitir aos utentes o acesso dos produtos de forma rápida e ao menor custo 

possível, pelo que quando solicitados, devem-se encontrar presentes e em número 

suficiente. No entanto, qualquer falha nestas atividades, pode levar a uma rutura de 

stock ou a um excesso de stock, podendo ter como consequência a expiração dos PV 

ou empate do produto. De salientar, que para cada produto existe um stock mínimo e 

máximo, que pode ser alterado consoante a rotatividade do produto, já que esta 

funcionalidade é usada pelo Sifarma 2000 para efetuar a encomenda diária. Ou seja, o 
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programa vai emitir uma lista com os produtos cujo stock mínimo foi atingido, de forma 

a ser criada uma proposta de encomenda para o fornecedor pré-definido.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar o processo de gestão 

de stocks de diferentes produtos, estando sempre atenta ao stock mínimo e máximo. 

4.2.1. Realização de encomendas e fornecedores   

De forma a garantir o stock ideal e a satisfazer as necessidades dos utentes, a 

realização de encomendas com os distribuidores torna-se uma etapa essencial. As 

encomendas são feitas consoante o preço de aquisição de cada medicamento, a 

margem de comercialização, as condições de pagamento de cada distribuidor, a 

possibilidade de devolução, a rapidez na entrega, entre outros. Posto isto, os principais 

fornecedores da FMS são a Alliance Healthcare®, a Empifarma® e a Cooprofar®. As 

encomendas são realizadas duas vezes por dia, ao fim da manhã e ao fim da tarde, e 

muitas das vezes são efetuadas encomendas pontuais ao longo do dia através do 

telefone, encomenda instantânea ou via verde, de modo a responder a pedidos de 

produtos que não estão em stock.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar e assistir às várias 

etapas efetuadas para a realização de encomendas, tendo ainda realizado algumas de 

forma autónoma.  

4.2.2. Receção e verificação de encomendas 

Na receção de encomendas é necessário seguir alguns passos de forma a evitar 

erros durante o procedimento. Aquando da receção de uma encomenda, o primeiro 

passo é verificar se a encomenda realmente se destina à FMS e se vem com a fatura 

ou uma guia de remessa. De salientar, que todos os produtos entregues à FMS vêm no 

interior de contentores apropriados, sendo acompanhados por uma fatura em duplicado. 

De seguida, deve-se verificar se a encomenda possui algum produto destinado a ser 

conservado a uma temperatura de 2ºC a 8ºC, para ser colocado de imediato no 

frigorífico. Após esta verificação, procede-se então à receção dos produtos através do 

Sifarma 2000. Nas encomendas diárias, a encomenda está previamente criada, nas 

restantes, é necessário criar manualmente a encomenda no programa através do código 

nacional do produto (CNP). Os produtos são inseridos um a um, com a ajuda do sistema 

de leitura ótica ou através da inserção manual do CNP. Durante a introdução dos 

produtos, deve-se ter em atenção determinadas informações, tais como, o preço de 

venda à farmácia, o PV e o valor do IVA, devendo ser feitas alterações quando 

necessário. Para finalizar o processo de receção de encomenda, deve-se verificar se as 
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quantidades pedidas e as recebidas dos diferentes produtos coincidem e se o valor 

discriminado na fatura é semelhante com o valor dado pelo Sifarma 2000, caso isso não 

aconteça deve-se verificar de novo a encomenda e a fatura. Após a receção, nos 

produtos de venda livre, deve-se etiquetar os mesmo com o respetivo PVP. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar a receção e verificação 

de várias encomendas, tendo esta sido a primeira atividade que desempenhei na FMS. 

4.2.3. Armazenamento dos produtos rececionados 

O armazenamento é fundamental para a organização e bom funcionamento da 

farmácia, uma vez que, um correto armazenamento traduz-se num atendimento mais 

fácil, rápido e eficaz, e também numa forma de garantir que as condições de 

conservação de cada produto em particular são mantidas. Posto isto, após a receção e 

verificação dos produtos, eles são armazenados em local próprio, consoante se tratarem 

de medicamento sujeito a receita médica (MSRM) ou MNSRM, como indicado em 

2.4.2.4. É essencial respeitar o princípio First Expired First Out (FEFO), de maneira a 

assegurar que os produtos com menor PV são vendidos em primeiro.   

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de armazenar todo o tipo de produtos 

o que me permitiu conhecer melhor o lugar de cada um e, posteriormente, um 

atendimento ao público mais eficaz.  

4.2.4. Gestão de devoluções   

Podem ser vários os motivos que levam à devolução de um produto, tais como, 

a expiração do PV, PV curto, embalagens danificadas, produto não solicitado ou quando 

um produto é retirado do mercado. Nestes casos, efetua-se uma nota de devolução que 

mais tarde será regularizada pelo fornecedor através de uma nota de crédito, 

substituição do produto ou rejeição da devolução com a devida justificação.  

Durante o meu estágio, realizei a devolução de alguns produtos cuja embalagem 

se encontrava danificada e produtos que tinham sido retirados do mercado.  

4.2.5. Controlo dos prazos de validade 

O controlo do PV é feito diariamente, aquando da receção de encomendas, e, no 

final de cada mês, através da emissão de uma listagem de todos os produtos existentes 

na farmácia cuja validade termina dentro de dois meses. Se o PV mais curto do stock 

do produto corresponder ao referido na listagem, esse produto será separado e 

colocado numa prateleira específica, ficando durante um mês em período de 

quarentena, para, posteriormente, ser devolvido ao respetivo fornecedor com a 
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correspondente nota de devolução, devendo simultaneamente ocorrer uma atualização 

relativa ao produto em termos de stock. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar no controlo dos PV de 

diferentes produtos, tendo presenciado/realizado algumas das situações que exigiam 

um pedido de devolução.  

5. Dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico 

O farmacêutico, em farmácia comunitária, assume diversas funções relevantes, 

nomeadamente a dispensa de medicamentos e o aconselhamento farmacêutico, 

promovendo sempre a saúde e bem-estar do doente. Aquando da dispensa de 

medicamentos, o farmacêutico deve ser capaz de transmitir a informação necessária 

para que o utente realize a terapia medicamentosa de forma segura e eficaz, 

esclarecendo quaisquer dúvidas existentes, de maneira a conseguir promover o uso 

correto e racional do medicamento [5].  

Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos são classificados quanto à 

sua dispensa, podendo ser MSRM e MNSRM [4].   

Durante o meu estágio, realizei atendimento ao público, mas sempre sob supervisão 

de um farmacêutico. Uma vez que se trata de uma tarefa que exige responsabilidade, 

sabedoria e confiança, de maneira a conseguir dar resposta a algumas situações 

durante a dispensa de medicamentos, recorri à ajuda dos meus colegas e fontes 

bibliográficas. 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM apenas podem ser levantados perante apresentação de uma receita 

médica (RM), emitida de acordo com as exigências descritas na lei. Segundo o artigo 

114 do DL nº. 176/2006, de 30 de agosto, são classificados como MSRM todos aqueles 

que “possam constituir um risco para a saúde do doente mesmo quando usados para o 

fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir 

um risco, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou se destinem a ser 

administrados por via parentérica” [4]. 

5.1.1. Receita médica 

Segundo a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, a prescrição de medicamentos 

deve ser feita, preferencialmente, através de RM eletrónica. Contudo, a prescrição pode 

ser feita manualmente caso ocorra uma das seguintes exceções: “falência do sistema 
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informático; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês” [6].  

As RM eletrónicas podem apresentar-se em papel (materializadas) ou sem papel 

(desmaterializadas) e, ao contrário das RM manuais, as eletrónicas não apresentam um 

limite de linhas por receita. Sendo assim, na RM eletrónica, “cada linha de prescrição 

só pode incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens 

cada, ou seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado”. 

Neste tipo de RM, deve ainda constar a DCI da SA, “dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens; se aplicável, a denominação 

comercial do medicamento; código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos 

(CNPEM) ou outro código oficial identificador do produto; data de prescrição e a 

assinatura autógrafa do prescritor”. Por outro lado, na RM manual, podem ser prescritos 

“até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso 

algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento ou produto, nem o total de quatro embalagens”. Para validação da RM 

manual, esta deve ter obrigatoriamente os seguintes elementos: “número da receita; 

local de prescrição ou respetiva código; identificação do médico prescritor, incluindo o 

número de cédula profissional e, se for o caso, a especialidade; nome e número de 

utente; entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional 

e sigla do país, quando aplicável; se aplicável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos”. Após a confirmação de todos os requisitos acima 

referidos, a RM manual pode ser aviada, apresentando uma validade de trinta dias a 

contar da data da sua emissão. [6]. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com os vários tipos de 

RM, no entanto, na FMS as eletrónicas são as mais frequentes. Contudo, perante uma 

RM manual, tinha sempre o cuidado de verificar se esta continha todos os requisitos 

exigidos para posterior validação.  

 

5.1.2. Sistemas de comparticipação 

A política do medicamento tem desempenhado um papel importante na 

promoção do acesso dos cidadãos a medicamentos, promovendo poupanças públicas 

e privadas. Neste sentido, a garantia de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) implica a adoção de progressos legislativos indispensáveis, nomeadamente para 

assegurar uma utilização de medicamentos sustentada pela racionalidade e pela 
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evidência científica, promovendo assim condições mais favoráveis à continuidade do 

financiamento e acesso à inovação terapêutica [8].  

Atualmente, encontram-se em vigor dois regimes de comparticipação, o regime 

geral e o regime especial. Quanto ao regime geral, o estado paga uma percentagem do 

PVP dos medicamentos de acordo com os escalões estabelecidos, consoante a sua 

classificação farmacoterapêutica [9]: 

a) Escalão A é de 90 % do PVP dos medicamentos;  

b) Escalão B é de 69 % do PVP dos medicamentos;  

c) Escalão C é de 37 % do PVP dos medicamentos;  

d) Escalão D é de 15 % do PVP dos medicamentos. 

Quanto ao regime especial, este aplica-se “aos pensionistas cujo rendimento total 

não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transacto ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante”. Está estabelecido que a comparticipação no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é 

acrescida de 15 % [10]. Nestes casos deve constar na RM a letra “R” junto dos dados 

do utente.  

Para além da comparticipação por parte do SNS, os utentes podem ser 

beneficiários, em simultâneo, de outros subsistemas, tais como, sindicatos, 

seguradoras, empresas bancárias ou outras instituições.  

Durante o meu estágio, numa fase inicial de atendimento ao público, senti 

alguma dificuldade quanto à identificação das entidades responsáveis pela 

comparticipação de medicamentos, recorrendo à ajuda dos meus colegas quando 

necessário. No entanto, com o passar do tempo e com a prática, o meu conhecimento 

sobre os sistemas de comparticipação foi-se tornando mais consolidado. 

 

5.1.3.  Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são os regulados pelo DL n.º 

15/93, de 22 de janeiro, e estão sujeitos a uma legislação especial e fiscalização por 

parte do INFARMED.  

A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes é realizada aos fornecedores 

habituais, em conjunto com os restantes produtos necessários. No entanto, para além 

da fatura da encomenda, estes medicamentos vêm acompanhados de uma requisição 

específica em duplicado. Esta requisição deve ser rubricada e carimbada pelo 
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farmacêutico responsável, sendo o original arquivado na farmácia durante três anos e o 

duplicado devolvido à empresa de distribuição. Aquando da dispensa destes 

medicamentos, além da apresentação da RM, existem outros parâmetros específicos 

que devem ser cumpridos para que se prossiga o processo de venda, tais como, o nome 

e a identidade do utente e adquirente, sendo que este último deve ter mais de 18 anos, 

data de nascimento, morada, número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, 

nome do médico prescritor, identificação da prescrição, identificação da farmácia, 

número de registo do medicamento, quantidade dispensada e data da dispensa. Em 

caso de incumprimento destes parâmetros, o próprio sistema informático não permite 

concluir a venda [11]. No caso de RM manual, é necessário tirar uma cópia à mesma e 

anexar o talão designado de “Documento de Psicotrópicos” com a informação da 

dispensa.   

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de proceder à dispensa de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, cumprindo todos os procedimentos de 

maneira a efetuar uma dispensa correta.   

5.1.4. Medicamentos genéricos 

Um MG caracteriza-se por um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em SA, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados [4]. As farmácias devem ter disponíveis, no mínimo, três 

medicamentos com a mesma SA, forma farmacêutica e dosagem, que correspondam 

aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Dentro desse mesmo grupo 

homogéneo, o preço de referência é calculado através da média dos cinco genéricos 

com o PVP mais barato praticado no mercado [12]. Posto isto, aquando da dispensa, o 

farmacêutico deve informar o utente quais os medicamentos disponíveis dentro de cada 

grupo homogéneo, sendo sempre a decisão final do utente. 

Durante o meu estágio, na fase de atendimento ao público, tive a oportunidade 

de verificar que grande parte dos utentes da FMS tem preferência por MG, 

principalmente aqueles que são polimedicados, por questões económicas. No entanto, 

ainda há uma grande percentagem de utentes que desconhece a definição de MG, 

questionando a sua eficácia comparada ao medicamento de marca e, também, o porquê 

da discrepância de preços. Perante estas situações, tentei sempre esclarecer as 

dúvidas que o utente apresentava. 
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5.1.5. Conferência do receituário e faturação 

Após organização das RM de acordo com os respetivos organismos, é necessário 

fazer a verificação das mesmas, de forma a detetar possíveis erros. Na FMS, esta 

verificação é feita no final de cada mês, fazendo-se a separação das RM manuais por 

organismos, organizando-as numericamente em lotes de 1 a 30. Uma vez agrupadas e 

organizadas em lotes de 30 receitas cada, é emitido um verbete de identificação de lote 

que deve ser carimbado. É emitido também o resumo de lotes, que identifica o número 

de lotes e receitas por lote de cada organismo e a fatura eletrónica mensal dos 

medicamentos. De seguida, as RM do SNS são enviadas para o Centro de Conferência 

de Faturas e as RM dos outros organismos para a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) [13]. Caso o receituário se encontre conforme, é garantido o pagamento da 

comparticipação dos medicamentos à farmácia. Caso não esteja conforme, as RM são 

devolvidas à farmácia que, posteriormente, irá ter oportunidade de corrigir o erro e enviar 

a receita corrigida no prazo de 60 dias [14]. 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM apresentam um perfil de segurança já conhecido e possuem critérios 

de qualidade, eficácia e segurança, daí a sua dispensa não exigir a apresentação de 

uma RM. Sendo assim, estes medicamentos podem ser adquiridos numa farmácia ou 

outros locais de venda de MNSRM, no entanto, existem medicamentos não sujeitos a 

receita médica de venda exclusiva em farmácias (MNSRM-EF). 

No geral, estes medicamentos destinam-se ao tratamento de problemas de saúde 

ligeiros que não apresentam gravidade, que constam em anexo ao Despacho n.º 

17690/2007, de 23 de julho. 

Durante o meu estágio, na fase de atendimento ao público, pude aconselhar e 

dispensar vários MNSRM, tais como, antihistamínicos, antigripais, antidiarreicos, 

laxantes, entre outros. Contudo, em determinadas situações, alguns utentes 

apresentavam ideias bem definidas sobre aquilo que desejavam, tornando assim o 

aconselhamento farmacêutico mais complicado.   

5.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Segundo o DL n.º 148/2008, de 29 de julho, entende-se como medicamento 

veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 
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diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [15].  

A dispensa destes medicamentos não é exclusiva de farmácias e o aconselhamento 

acerca dos mesmos nem sempre é realizado. Posto isto, é necessário alertar as 

pessoas para o perigo do mau uso ou uso abusivo de produtos veterinários e para o 

facto do aconselhamento farmacêutico ser essencial.  

Durante o meu estágio, procedi à dispensa de desparasitantes externos e internos 

e de produtos destinados à contraceção e à higiene do animal.  

5.4. Medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico [4]. A 

preparação deste tipo de medicamentos deverá ser feita conforme a prescrição médica 

direcionada para o doente em particular, no caso de uma fórmula magistral, ou mediante 

indicações compendiais, nomeadamente, de um formulário ou farmacopeia, caso se 

trate de uma preparação oficinal [16]. 

Após a preparação e acondicionamento do manipulado, este deve ser devidamente 

rotulado. O rótulo deve conter informações, tais como, o nome da farmácia, o nome do 

DT, o nome do manipulado, a dosagem, o PV e condições de conservação específicas. 

No fim, é elaborada a ficha de preparação (Anexo VII) que contém as seguintes 

informações: nome do manipulado, nome do utente e médico prescritor, dosagem, data 

de preparação, número do lote, quantidade a preparar, forma farmacêutica, informação 

qualitativa e quantitativa das matérias-primas utilizadas, técnica de preparação, 

exemplar do rótulo colocado na embalagem, cálculo do PVP, entre outros. Para além 

do preenchimento da ficha de preparação, deve ainda ser feito o registo de trânsito de 

todas as matérias-primas e materiais de embalagem utilizados. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar vários manipulados, tais 

como, creme de permetrina a 5%, pomada de ácido salicílico + ureia + vaselina, solução 

aquosa de iodeto de potássio a 2%, solução de minoxidil a 5% e solução nasal de neo-

sinefrina + soro fisiológico + fenolip. No final de cada preparação, procedi ao 

acondicionamento, rotulagem, cálculo do PVP e devidos registos. 

5.5. Dispositivos médicos 

Trata-se de um dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal 
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efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos. Estes dispositivos podem ser utilizados para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico 

e controlo da conceção [17]. 

Na FMS destacam-se os materiais de penso, meias de compressão, seringas, sacos 

e placas de ostomia, produtos de ortopedia e produtos destinados ao controlo da 

diabetes mellitus. 

5.6. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Um Produto Cosmético e de Higiene Corporal (PCHC) é “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” [18]. Exemplos destes 

produtos são os cremes, emulsões, loções, leites, geles e óleos para a pele, máscaras 

de beleza, bases coloridas, desodorizantes, sabonetes, produtos para cuidados íntimos, 

protetores solares, entre outros. Na FMS, a maior parte destes produtos encontram-se 

expostos na zona de atendimento ao público (Anexo VIII) e é importante que o 

farmacêutico conheça os produtos existentes, para que possa aconselhar o utente da 

melhor forma possível. 

Os utentes da FMS são essencialmente idosos que estão habituados à vida de 

campo, com poucas preocupações em relação à estética. A procura destes produtos 

acaba então por ser mais direcionada para fins de tratamento e não para fins estéticos. 

Neste sentido, a área da dermocosmética é uma área pouco desenvolvida na FMS, 

tendo sido poucas as vezes que tive a oportunidade de aconselhar estes produtos. No 

entanto, devo salientar que a Dra. Anabela me forneceu toda a explicação e 

aconselhamento em relação aos vários produtos das linhas existentes, o que contribuiu 

para a minha preparação no âmbito dermatológico. 

5.7. Produtos de puericultura 

A puericultura é uma área da pediatria que se dedica ao acompanhamento infantil 

desde o nascimento e durante os primeiros dias de vida do recém-nascido.  
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Na FMS a área relativa à puericultura encontra-se na zona de atendimento ao 

público e nela estão presentes vários produtos de higiene e de amamentação, papas, 

leites, chupetas, biberões, fraldas, entre outros (Anexo IX).  

5.8. Suplementos alimentares   

Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes” [19]. Ou seja, estes 

surgem como um complemento à alimentação sob formas mais rápidas e eficazes de 

suprir alguma necessidade nutricional acrescida, no entanto, não devem de alguma 

forma substituir uma alimentação equilibrada e saudável.  

Durante o meu estágio, verifiquei uma procura bastante acentuada destes produtos 

por parte dos utentes, nomeadamente os que se destinam ao fortalecimento do sistema 

imunitário, suplementos vitamínicos para a fadiga física e psicológica e extratos de 

plantas para distúrbios de sono. 

6. Contabilidade e gestão 

Como complemento da formação técnica e científica, o farmacêutico comunitário 

deve desenvolver competências essenciais ao trabalho abrangente que desenvolve no 

ambiente de uma farmácia de oficina. Relativamente à gestão de uma farmácia, 

destacam-se três principais vertentes: a económica, a financeira e a fiscal. Estes 

parâmetros, embora nem sempre percetíveis na rotina diária da farmácia, são 

fundamentais para garantir a sua sustentabilidade e estão presentes mesmo nas tarefas 

aparentemente mais simples, como a gestão de stocks e a realização de compras e 

vendas. 

Esta área acabou por ser um pouco abordada durante o meu estágio, o que me 

permitiu compreender o quão importante é estabelecer o equilíbrio entre o caráter duplo 

de uma farmácia comunitária, ou seja, por um lado ser vista como um espaço de saúde 

focado no utente e, por outro lado, como um negócio que implica viabilidade económica 

e financeira, de maneira a tornar-se sustentável e assim poder continuar a exercer a sua 

atividade ao serviço da população. 

7. Marketing e divulgação 

A farmácia sempre foi vista como um espaço destinado ao consumo de produtos 

que têm como finalidade promover a saúde e bem-estar da população. No entanto, nos 

dias de hoje, isso já não é assim tão linear uma vez que as farmácias expandiram o seu 
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leque de ofertas. Desta maneira, é importante que o setor farmacêutico esteja a par das 

mudanças que vão ocorrendo, que consiga compreender a dinâmica do mercado e 

acompanhar a evolução das necessidades da população, não esquecendo o facto de o 

mercado ser cada vez mais competitivo. Sendo assim, é essencial apostar em 

estratégias de marketing e publicidade em todas as áreas da farmácia e para as 

diferentes faixas etárias, estabelecendo sempre uma comunicação eficaz com o utente. 

Como estratégia de marketing e publicidade, a FMS recorre a dois meios, sendo 

eles, a plataforma Facebook e a utilização das montras da própria farmácia como 

carácter informativo. 

8. Serviços e cuidados prestados na FMS  

Atualmente, as farmácias comunitárias não se cingem apenas à dispensa do 

medicamento, mas também, são cada vez mais um espaço de saúde, onde se podem 

prestar serviços de promoção da saúde, de prevenção de doença e de educação para 

a saúde. Assim, na FMS, os utentes têm um bom acesso aos cuidados de saúde e ao 

seu dispor um vasto leque de cuidados prestados por profissionais habilitados, como 

indicado pela Portaria n.º 97/2018 [20]. 

8.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A FMS dispõe de vários serviços para avaliação de parâmetros biológicos e 

bioquímicos, no intuito de promover a adesão à terapêutica, o controlo de alterações 

fisiológicas e o rastreio de modificações comprometedoras da saúde. Dentro destes 

parâmetros, destaca-se a medição da PA, a determinação do peso, altura e o IMC e a 

determinação da glicemia, do colesterol total e dos triglicerídeos. 

A medição da PA é o serviço mais efetuado na FMS sendo que esta dispõe de um 

tensiómetro no gabinete de serviços e atendimento personalizado, onde o farmacêutico 

procede à medição da PA do utente após um período de relaxamento. Após cada 

medição, o registo é feito em cartões de forma a haver um maior controlo e 

acompanhamento por parte do utente, médico e do farmacêutico.  

Quanto à determinação da glicemia, do colesterol total e dos triglicerídeos, o utente 

deve apresentar-se preferencialmente em jejum, havendo assim maior procura destes 

serviços no período da manhã, nomeadamente a determinação da glicemia. Nestas 

diferentes medições, os valores são igualmente registados em cartões para um maior 

controlo. De salientar, que é feito um controlo de qualidade com soluções controlo 

mensalmente e a calibração com uma nova tira-teste no caso do colesterol e 

triglicerídeos.  
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A determinação do peso, altura e IMC é feita numa balança digital que se encontra 

livre para o uso dos clientes, emitindo um talão com os parâmetros referidos. 

Durante o meu estágio, logo desde início, tive a oportunidade de realizar medições 

de PA, determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos e determinação do 

peso/altura/IMC, bem como interpretação dos resultados obtidos para um posterior 

aconselhamento.  

8.2. Preparação Individualizada da Medicação 

O serviço de Preparação Individualizada da Medicação (PIM) consiste na utilização 

de caixas dispensadoras que permitem ao farmacêutico organizar semanalmente a 

medicação do utente, auxiliando este a gerir melhor a sua medicação. É recomendado 

que este serviço seja realizado sob a orientação de dois farmacêuticos: um farmacêutico 

responsável, que irá proceder à recolha e revisão da informação farmacoterapêutica do 

utente (aquando da entrevista detalhada ao utente em gabinete para atendimento 

personalizado) e à preparação do dispositivo; e um farmacêutico supervisor, que se 

responsabiliza pela dupla verificação no final do processo [21]. Dado ser um serviço que 

envolve um determinado custo, na FMS apenas um utente recorre à PIM.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir e realizar à preparação das 

caixas dispensadoras.  

8.3. Consultas de nutrição e de podologia 

Tanto as consultas de nutrição como as de podologia, vieram possibilitar a prestação 

de novos SF e outros serviços de promoção da saúde e bem-estar nas farmácias 

comunitárias. Na FMS, estes dois tipos de consultas decorrem uma vez por mês e são 

feitas por um nutricionista e uma podologista, respetivamente. 

8.4. Administração de vacinas e injetáveis  

A administração de vacinas e de injetáveis, não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, é outro serviço disponível na FMS. Apenas os profissionais da equipa da 

FMS que detêm formação adequada e reconhecida para a administração de injetáveis 

e vacinas, é que podem realizar a administração das mesmas. Este serviço é prestado 

no gabinete de atendimento personalizado, de forma a garantir a privacidade e o 

conforto do utente. De salientar, que a FMS dispõe de todo o equipamento necessário 

à administração de injetáveis, incluindo o kit de oxigénio e o kit de primeiros socorros 

em caso de reação anafilática, que contém, por exemplo, adrenalina.  
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8.5. Programa de Troca de Seringas 

Com o objetivo de prevenir infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) 

e pelos vírus das Hepatites B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica, nas 

Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI), foi desenvolvido o Programa de Troca 

de Seringas (PTS), que visa assegurar a distribuição de material esterilizado e a recolha 

e destruição deste material utilizado em diferentes zonas do país [22].  

O PTS encontra-se disponível em todas as farmácias e centros de saúde aderentes 

e, durante a dispensa deste serviço, o farmacêutico deve explicar que o PTS tem como 

princípio a “troca por troca”, ou seja, por cada duas seringas usadas entregues na 

farmácia, o utente recebe um kit com todo o material de injeção, sendo este constituído 

por duas seringas, dois toalhetes, duas ampolas de água bidestilada, duas carteiras com 

ácido cítrico, dois filtros, dois recipientes e um preservativo [23]. 

8.6. VALORMED® 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como 

responsabilidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e de medicamentos fora 

de uso, em colaboração com a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias [24]. A 

FMS dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, informando e solicitando 

sempre aos utentes a devolução dos medicamentos não utilizados ou que se encontram 

fora do PV, para que estes sejam colocados num contentor específico e recolhidos 

quando preenchidos pelos fornecedores da farmácia. De salientar, que nestes 

contentores não devem ser depositadas agulhas ou seringas, termómetros, aparelhos 

elétricos ou eletrónicos, gaze e outro material cirúrgico, produtos químicos e radiografias 

[25]. 

Durante o meu estágio, verifiquei que vários utentes se dirigiam à farmácia, 

diariamente, para entregar embalagens vazias e de medicamentos que já não 

utilizavam. Verifiquei ainda mais essa prática após a realização do meu projeto II que 

se focou no uso responsável do medicamento. Tive ainda a oportunidade de realizar o 

processo de fecho do contentor através do Sifarma 2000 e do preenchimento do 

documento que o acompanha.   

8.7. Recolha de radiografias 

A recolha de radiografias é mais um serviço prestado pela FMS e este consiste na 

entrega de radiografias com mais de cinco anos ou sem valor de diagnóstico. A 

reciclagem das radiografias vai permitir minimizar a contaminação do ambiente, bem 

como a obtenção de prata, reduzindo assim a sua extração na natureza e as 
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consequências prejudiciais que o processo de extração de metais preciosos tantas 

vezes têm, quer pela destruição de áreas naturais quer pela exploração das populações 

locais [26]. 

9. Formação contínua 

O farmacêutico tem o dever de manter atualizadas as suas capacidades técnicas e 

científicas de modo a melhorar e aperfeiçoar a sua atividade farmacêutica. Deste modo, 

a participação em formações e em congressos vai contribuir para o crescimento e 

evolução do farmacêutico.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir a várias formações (Anexo X) 

que contribuíram para a melhoria e aumento dos meus conhecimentos relativamente 

aos produtos apresentados. 

10. Considerações finais 

O estágio na FMS permitiu-me uma experiência enriquecedora, tanto a nível 

profissional como pessoal. Foi-me possível conseguir perceber qual o verdadeiro papel 

e a importância de um farmacêutico ao serviço da saúde na comunidade, isto porque, 

nos dias de hoje, a farmácia comunitária é o primeiro local a que os cidadãos recorrem 

em questões de saúde. Por esta razão, a atividade farmacêutica não pode apenas ser 

reconhecida como um ato de dispensa, mas sim como um ato de proximidade, 

disponibilidade, confiança, dedicação e competência profissional para com o utente.  

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Macieira de Sarnes 
 
 

21 
 

Parte II – Projetos realizados na farmácia comunitária 

1. Projeto I - Polimedicação 

1.1. Enquadramento do tema  

Nos últimos anos, a população idosa tem aumentado significativamente e, a este 

facto, está associada uma elevada prevalência de doenças crónicas e, 

consequentemente, um aumento da polimedicação nesta faixa etária. Por norma, o 

idoso tem instituídas terapêuticas farmacológicas complexas que podem contribuir para 

uma incorreta adesão à terapêutica, prejudicando assim o resultado dos tratamentos 

[27].  

A não adesão à terapêutica tem sido relacionada com diversos fatores, tais 

como, a quantidade diária de medicamentos a administrar, a dificuldade de deglutição, 

a diminuição da autoestima, dificuldades económicas, a suspensão da medicação para 

ingestão de bebidas alcoólicas, esquecimento da toma e a automedicação [28]. 

Quando iniciei o atendimento ao público na FMS, apercebi-me que grande parte 

dos utentes são idosos, polimedicados e com inúmeras comorbilidades. Neste sentido, 

o atendimento à população idosa acabou por se tornar um grande desafio para mim, 

isto porque, alguns dos doentes não sabiam qual a indicação terapêutica de 

determinado medicamento, não aceitavam e não compreendiam o conceito de MG, não 

sabiam qual o laboratório do genérico/nome comercial da sua medicação habitual e não 

acompanhavam consigo a embalagem respetiva de cada medicamento. Desta maneira, 

optei então por dar início a um projeto que me desse algum suporte básico durante o 

atendimento ao público e que, ao mesmo tempo, funcionasse como um guia de 

esquema terapêutico do doente.  

1.2.  Introdução ao tema 

A polimedicação refere-se ao uso simultâneo e de forma crónica de vários 

medicamentos, geralmente cinco ou mais, quer seja, por meio de prescrições médicas 

ou pela automedicação, podendo causar reações adversas e/ou interações 

medicamentosas que têm tendência a aumentar consoante o número de medicamentos 

administrados [29]. No entanto, embora esta situação não seja limitada a uma ou outra 

faixa etária, a população sénior é uma das que mais utiliza medicamentos [30]. No idoso, 

a utilização de um só medicamento pode levar ao aparecimento de vários efeitos 

adversos em simultâneo, dado que nesta faixa etária ocorrem alterações a nível da 

função hepática, renal, cardíaca e vascular que, por um lado, aumentam a probabilidade 

de interações com outros fármacos, alimentos e bebidas alcoólicas.  
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Todos os profissionais de saúde envolvidos no circuito do medicamento são 

relevantes para a adesão à terapêutica, daí existirem determinados parâmetros que 

estão identificados como essenciais no aumento da adesão à terapêutica. Exemplos 

desses parâmetros são: prescrever o menor número de medicamentos possível, evitar 

prescrições em dias alternados, evitar o fracionamento de comprimidos, explicar qual o 

fim dos medicamentos prescritos, relacionar efeitos secundários provenientes de 

doença pré-existente, adequar as formas farmacêuticas às capacidades de deglutição 

do doente, utilizar rótulos legíveis e compreensíveis, aconselhar doentes analfabetos ou 

com problemas de esquecimento, de visão e de audição, a solicitarem a colaboração de 

algum familiar ou cuidador e esclarecer esquemas posológicos e outras dúvidas que 

sejam importantes na administração da medicação [29]. 

1.3.  Epidemiologia 

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento do consumo de medicamentos, 

principalmente na população idosa. Cerca de 20% da população com idade igual ou 

superior a 75 anos toma cinco ou mais medicamentos e indivíduos com mais de 65 anos 

consomem cerca de 25% do total de vendas de medicamentos em Portugal [27]. Para 

além disso, mais de 50% dos MNSRM são consumidos por estes. Dos MSRM, as 

classes de fármacos que mais são prescritas à população idosa são os bloqueadores β, 

diuréticos, anticoagulantes e antitrombóticos, antidislipidémicos, antibióticos, 

analgésicos, antidepressores e modificadores da secreção gástrica, estando de acordo 

com as patologias que mais afetam esta faixa etária. Relativamente aos MNSRM, os 

mais consumidos são os analgésicos (ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno), 

antitússicos e antigripais (difenidramina e pseudoepinefrina), antiácidos, laxantes, 

vitaminas e minerais (mutivitamínicos, vitaminas E e C e cálcio) e extratos de plantas 

medicinais (Ginseng e Ginkgo biloba) [31]. 

1.4.  Consequências da polimedicação 

A polimedicação pode levar a algumas consequências para o idoso, tais como, 

o custo elevado dos medicamentos, maior suscetibilidade aos efeitos adversos e 

interações medicamentosas, má adesão à terapêutica, entre outras [31,32]. 

Relativamente às fases da farmacocinética, o idoso pode apresentar algumas 

alterações. Na fase de absorção, poderá haver uma diminuição da acidez gástrica, da 

produção de saliva e do esvaziamento gástrico. Na fase de distribuição, poderá haver 

uma diminuição das proteínas plasmáticas, como a albumina, levando assim ao 

aumento da fração livre de alguns fármacos. Na fase de metabolização, poderá haver 

uma diminuição do metabolismo hepático devido à diminuição do fluxo sanguíneo, com 

consequente redução da atividade das enzimas metabólicas. Por fim, na fase de 
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eliminação, poderá haver uma diminuição da filtração glomerular, da função tubular e 

do fluxo sanguíneo renal [31]. A farmacodinâmica acaba também por se encontrar 

alterada no idoso, na medida em que há uma redução da expressão dos recetores e 

das respostas de sinalização celular, podendo reduzir a eficácia dos fármacos, ou alterar 

os mecanismos homeostáticos, levando assim a um aumento dos efeitos adversos [31]. 

1.5.  Interações medicamentosas 

Devido às alterações fisiológicas causadas pelo envelhecimento, à 

polimedicação, às comorbilidades e desnutrição que acabam por afetar as propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos fármacos, podendo assim diminuir a sua 

eficácia ou aumentar a sua toxicidade, a população idosa é considerada uma população 

de risco quanto às interações medicamentosas. Isto porque, a redução da atividade das 

enzimas do citocromo P450 no idoso aumenta o risco de toxicidade e possíveis 

interações fármaco-fármaco [31]. Podem também ocorrer interações suplemento-

fármaco, que são aquelas que ocorrem entre determinados alimentos, bebidas ou 

suplementos e as enzimas metabolizadoras dos fármacos em causa. Exemplos desta 

última situação, é a erva de São João/Hipericão (Hypericum perforatum) e o álcool [31]. 

1.6.  Revisão e otimização do esquema terapêutico 

No idoso, a revisão do esquema medicamentoso, tem a capacidade de conseguir 

reduzir a medicação consumida por este, melhorando assim a sua qualidade de vida e 

a adesão à terapêutica. Para se conseguir fazer a revisão de todo o esquema 

terapêutico, inicialmente é necessário obter uma lista com toda a medicação consumida 

pelo doente, quer sejam MSRM e MNSRM, as doses respetivas e o momento do dia em 

que faz a medicação [31]. Uma das funções prioritárias do farmacêutico é contribuir para 

a utilização correta, segura e efetiva do medicamento de maneira a que haja uma correta 

adesão à terapêutica. Neste sentido, poderão desenvolver-se diferentes serviços 

clínicos de promoção da adesão à terapêutica, sendo importante identificar desde o 

início as causas de não adesão e oferecer serviços adaptados às necessidades de cada 

cidadão. O serviço de PIM é uma das várias soluções possíveis, sendo que este 

consiste na utilização de caixas dispensadoras que permitem ao farmacêutico fazer a 

organização da medicação do utente, auxiliando-o assim a gerir melhor a sua 

medicação [33]. A PIM aplica-se aos serviços concedidos na farmácia comunitária, quer 

para entrega na própria farmácia, quer no domicílio do utente, quer em unidades de 

cuidados continuados, desde que estes não possuam SF próprios [33]. 
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1.7.  Intervenção na comunidade 

Como referi inicialmente, grande parte do público da FMS são idosos 

polimedicados. Quando estes se dirigiam à farmácia para fazer o levantamento da sua 

medicação, por vezes, o atendimento tornava-se um pouco demorado, não só pela lista 

acrescida de medicamentos, mas também, pelo próprio utente não saber dizer ou 

explicar com certeza qual o medicamento que era habitual levar. Por outro lado, esta 

situação tornava-se ainda mais agravante quando não eram os próprios utentes a 

comprar a sua medicação, mas sim os seus familiares que nem sempre tinham 

conhecimento da medicação habitual do utente. Para além destas situações, durante o 

atendimento deparei-me ainda com vários utentes que não geriam da melhor maneira a 

sua medicação, traduzindo-se assim numa má adesão à terapêutica. De maneira a 

resolver este problema, uma das soluções que a FMS apresentava era o serviço PIM. 

No entanto, como este serviço implicava um determinado custo as pessoas não 

mostravam qualquer interesse. Neste sentido, achei pertinente fazer algo que por um 

lado auxiliasse o atendimento perante estas situações anteriormente descritas e, por 

outro lado, que fosse uma alternativa à PIM.  

1.7.1. Discussão 

Este projeto consistiu no desenvolvimento de um folheto (Anexo XI) onde estaria 

descrita toda a medicação do utente, funcionando assim como um guia do esquema 

terapêutico. Aquando do atendimento a um utente que apresentasse um regime 

terapêutico complexo ou que reportasse dificuldades no processo de uso de 

medicamentos, era-lhe sugerido que aderisse a este folheto que não implicaria qualquer 

custo. O preenchimento deste mesmo folheto era da responsabilidade do farmacêutico, 

onde deveria constar informação como o nome do utente, o nome do medicamento e 

respetiva etiqueta e a posologia. Após o preenchimento do folheto, este era cedido ao 

utente para que o levasse para casa de maneira a conseguir gerir a sua medicação. O 

utente teria ainda de se fazer acompanhar do folheto nas suas próximas idas à farmácia 

de maneira a auxiliar o atendimento ao farmacêutico.  

1.7.2. Conclusão 

Em modo de conclusão, posso dizer que os utentes mostraram-se muito 

satisfeitos e recetivos a esta iniciativa tomada por mim e pela FMS em conjunto. Dos 

utentes que aderiram à realização deste folheto, todos eles fizeram-se acompanhar do 

mesmo nas suas próximas idas à farmácia, relatando que os tem ajudado a conseguir 

gerir melhor a medicação em casa. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Macieira de Sarnes 
 
 

25 
 

2. Projeto II - O uso correto dos medicamentos 

2.1.  Enquadramento do tema  

 O uso racional de medicamentos requer que o medicamento utilizado seja o mais 

correto e apropriado para o utente, dependendo sempre da sua condição clínica e, por 

sua vez, a dose desse mesmo medicamento deve conseguir corresponder às 

necessidades de cada um [34]. No entanto, nos dias de hoje, são cada vez mais os 

casos em que os utentes não sabem tomar corretamente os seus medicamentos, o que 

acaba por trazer consequências, quer na qualidade de vida do utente, quer na eficiência 

dos sistemas de saúde. Este cenário acabou por ser um dos que tive oportunidade de 

observar na FMS e foi neste sentido que decidi optar por realizar um projeto em que 

conseguisse atuar nesta medida, tentando ir de encontro às necessidades da 

comunidade e alertando-os para os cuidados que devem começar a adquirir.  

2.2.  Introdução ao tema   

Ao longo dos anos, o medicamento tornou-se uma ferramenta que contribui de 

maneira determinante para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas, tornando-

se assim uma das mais importantes tecnologias que a população humana utiliza. Desta 

maneira, o medicamento acaba por ser considerado uma parcela importante da despesa 

em saúde, no entanto, este também é considerado uma mais valia pois tem trazido à 

sociedade algumas vantagens e melhorias. Esta mesma despesa que o medicamento 

acabar por dar origem, deve ser interpretada como um investimento positivo e benéfico 

que é aplicado nas populações tendo como principal objetivo a melhoria da qualidade 

de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 50% da população 

mundial não utiliza os medicamentos de forma correta e 50% dos doentes têm uma má 

adesão à terapêutica [35]. Para além disso, consta-se que mais de 50% dos países em 

todo o mundo não desenvolvem políticas de promoção para o uso correto do 

medicamento [36].  

Os motivos que levam a uma incorreta utilização e gestão dos medicamentos 

por partes dos utentes são bastantes, tendo como maior destaque a não adesão à 

terapêutica, a utilização de medicamentos fora do PV, o consumo excessivo de 

antibióticos, os erros de medicação, a não adesão aos MGs e a gestão incorreta dos 

medicamentos por parte dos doentes polimedicados [37]. Posto isto, seria importante 

os sistemas de saúde adotarem a política que é oferecida pela promoção do Uso 

Responsável do Medicamento. Este incentivo passa essencialmente pela correção 

destas medidas que são tomadas pelos doentes, tornando-se assim emergente informar 

toda a população que cada medicamento apenas deve ser requerido e utilizado quando 

necessário e a escolha desse mesmo medicamento deve ser a mais apropriada. Ou 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Macieira de Sarnes 
 
 

26 
 

seja, cada cidadão deverá ter acesso ao medicamento correto, na dose e tempo 

corretos, ao menor custo possível, tanto para o próprio doente, como para o sistema de 

saúde [37]. 

2.3.  Acesso ao medicamento 

Em 2018, o consumo de medicamentos em Portugal aumentou em cerca de 4 

milhões de embalagens relativamente ao ano de 2017, mostrando assim que o acesso 

a estes mesmos continua a ser elevado [38].  

Contudo, o acesso ao medicamento é o que vai permitir a ligação entre a 

necessidade, a disponibilidade e a informação adequada para a administração do 

mesmo, garantindo sempre a qualidade do produto administrado e o uso racional e 

correto do medicamento, conseguindo promover a satisfação dos utentes. Para que o 

utente siga as recomendações e prescrições médicas segundo um profissional de 

saúde, ele deve atuar e sentir-se como parte do processo mostrando estar a 

compreender todas as informações necessárias e todas as dúvidas sobre o seu 

esquema terapêutico, de maneira a conseguir realizar corretamente o tratamento [38].  

2.4.  Medidas a aplicar para promover o uso correto dos medicamentos 

Sendo o medicamento um meio utilizado para satisfazer as necessidades 

prioritárias de cuidados da saúde da população, é importante passar a informação 

necessária para a utilização correta dos medicamentos. Alguma dessa informação a ser 

transmitida ao utente passa pelas indicações, contraindicações, efeitos adversos e 

interações dos medicamentos e, também, sobre o esquema de administração. Por parte 

do utente, é importante ele saber conhecer quais são as indicações, posologias e formas 

de administração dos medicamentos, conseguindo uma adesão correta ao tratamento. 

Posto isto, o utente deve então conseguir perceber e aplicar algumas medidas, como a 

quantidade de medicamento que deve ser administrada, quantas vezes ao dia e em que 

momento deve fazer essa mesma administração, saber como tomar o medicamento, 

como deve preparar e conservar o medicamento [35]. 

A OMS, em conjunto com outras organizações, promove a educação do 

profissional de saúde no âmbito do uso racional do medicamento. Um exemplo desse 

programa de educação é a International Network for Rational Use of Drugs, que tem 

como objetivo elaborar, conferir e divulgar os melhores procedimentos de prescrição, 

dispensa e utilização de medicamentos [36].  
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2.5.  Papel do farmacêutico 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve estabelecer como 

prioridade o bem-estar e a saúde do doente, de modo a assegurar maior qualidade, 

eficácia e segurança da farmacoterapêutica [34]. Durante o aconselhamento e dispensa 

de medicamentos, a informação dada pelo farmacêutico deve ser eficaz, oportuna, exata 

e adequada aos diferentes níveis de intervenção ao longo do processo de gestão da 

medicação [39]. Para além do processo de dispensa da medicação, o farmacêutico deve 

ser capaz de avaliar e validar a conformidade das prescrições médicas com os doentes 

a que se destinam, de maneira a colaborar com o médico prescritor na otimização da 

utilização de medicamentos [36]. 

2.6.  Intervenção na comunidade 

Todos os anos, na data de aniversário da FMS, é feita uma ação de 

sensibilização dirigida ao público da farmácia sendo que o meu período de estágio 

coincidiu com a data em que seria realizada essa ação. Desta maneira, achei pertinente 

tornar esta ação como um dos meus projetos e, em conformidade com a minha 

orientadora de estágio, optamos por dar como tema “O uso correto dos medicamentos” 

a esta ação de sensibilização. Em conjunto com a FMS, com este projeto pretendíamos 

sensibilizar os utentes para as medidas erradas que atualmente são tomadas quanto ao 

uso dos medicamentos. Isto porque, durante o meu período de atendimento ao público 

na FMS, apercebi-me de que havia uma grande percentagem de utentes a não seguir 

corretamente o seu esquema terapêutico e a não tomar os medicamentos como lhes 

era indicado.  

2.6.1. Discussão 

Esta ação de sensibilização realizou-se no dia 25 de março na junta de freguesia 

de Macieira de Sarnes, contando com a minha presença, com a presença da minha 

orientadora de estágio, a Dra. Anabela e com a presença da Dra. Jéssica Cabral, 

também ela farmacêutica. Durante esta ação foi-nos também possível contar com a 

parceria da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e da VALORMED® uma vez que nos 

forneceram material de apoio e brindes. Posto isto, a ação de sensibilização era dirigida 

ao público da FMS, a cuidadores informais e técnicos auxiliares de geriatria, tendo 

estado presente cerca de 50 pessoas (Anexo XII). A apresentação deste tema foi 

dividida em três partes, sendo que a primeira foi dada pela Dra. Jéssica, a segunda por 

mim e a terceira pela Dra. Anabela, cada uma com tópicos de discussão diferentes 

(Anexo XIII). Relativamente à minha apresentação, esta foi feita em Powerpoint (Anexo 

XIV) e focou-se essencialmente nas medidas a serem aplicadas de maneira a conseguir 

promover-se o uso correto dos medicamentos.  
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2.6.2. Conclusão 

Em modo de conclusão, posso dizer que este projeto prático suscitou bastante 

interesse ao público e, para além disso, após a realização da ação de sensibilização, 

aquando do atendimento ao público, consegui perceber que parte dos utentes que 

assistiram à formação, de facto, começaram a aplicar algumas das medidas explicadas, 

contribuindo assim para o uso correto dos medicamentos.  

 

3. Projeto III - Diabetes Mellitus 

3.1.  Enquadramento do tema 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de realizar SF na FMS, 

incluindo as determinações dos valores de glicemia. Nestas mesmas determinações, 

aquando o diálogo e aconselhamento com os utentes, fui-me apercebendo de algumas 

questões e erros, quer sobre a doença em si, quer sobre as etapas e aparelhos 

utilizados na determinação da glicémia, que surgiam por parte destes. Sendo assim, 

decidi realizar uma atividade onde esta se focasse nos utentes, onde conseguisse 

esclarecer as dúvidas mais pertinentes. Esta atividade consistiu então em avaliar a 

automonitorização da glicémia por parte do utente. 

3.2.  Introdução ao tema 

A Diabetes Mellitus (DM) é considerada uma desordem metabólica de múltipla 

etiologia, caraterizada por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), 

devendo-se a uma insuficiente produção ou insuficiente ação da insulina ou até mesmo 

ambas as situações [40]. A longo termo, este aumento de glicose no sangue está 

associado a complicações macro e microvasculares podendo levar a doenças 

cardiovasculares (DCV), doenças do sistema nervoso, cegueira e insuficiência renal 

crónica (IRC). Estas complicações são potencialmente fatais e responsáveis por uma 

deterioração significativa da qualidade de vida dos doentes, podendo evoluir de forma 

assintomática [41, 42, 43]. Cerca de 30% dos doentes com DM apresentam risco de 

desenvolver DCV num período de dez anos, sendo este risco superior duas a quatro 

vezes ao risco apresentado por indivíduos que não tenham esta patologia. Em doentes 

com DM, nos primeiros cinco anos após o diagnóstico, o risco de desenvolver acidente 

vascular cerebral (AVC) duplica quando comparado com indivíduos que não tenham 

esta patologia. Sendo assim, segundo a complexidade da DM, o impacto que esta 

apresenta na qualidade de vida das pessoas e a importância da prevenção das 

complicações tão precocemente quanto possível, são aspetos cruciais a considerar na 

gestão da doença [43]. 
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3.3.  Epidemiologia 

Nos dias de hoje, como consequência do envelhecimento da população, da 

inatividade física e do excesso de peso, tem-se vindo a verificar um aumento na 

prevalência da DM. Em 2000, a nível mundial, havia cerca de 171 milhões de adultos 

diabéticos, o que se presume que em 2030 este número venha a ser duplicado. Em 

Portugal, no ano de 2015, a prevalência estimada da DM na população com idades entre 

os 20 e os 79 anos foi de 13,3%, o que quer dizer que mais de 1 milhão de portugueses 

inseridos nesta faixa etária sofre desta patologia, no entanto, mais uma vez, como 

consequência do aumento da população envelhecida, esta percentagem terá tendência 

a aumentar [40]. Apesar de a DM ser considerada uma doença com maior prevalência 

nos países desenvolvidos, presume-se também que até 2025 o aumento da DM seja 

proporcionalmente maior em países em desenvolvimento. Estima-se que haja um 

aumento de 27% e de 48% nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

respetivamente. A DM é reconhecida e tratada como um problema de saúde pública, 

não apenas por estes valores de prevalência explicados anteriormente, mas também, 

por estar associada a morbilidade e mortalidade prematuras. As DCV acabam por ter 

aqui um papel de grande destaque uma vez que a DM é considerada um fator de risco 

para o seu desenvolvimento [41].  

3.4.  Tipos de Diabetes 

Na maioria dos casos, determinar e atribuir um tipo específico de DM vai 

depender do momento em que é feito o diagnóstico. Mais importante do que definir qual 

o tipo de DM, é tentar perceber qual a patogénese da hiperglicemia e conseguir 

promover o tratamento mais eficaz para aquela situação em específico. No entanto, a 

DM pode ser classificada em 4 subtipos clínicos: Diabetes tipo 1 (DM1), Diabetes tipo 2 

(DM2), Diabetes gestacional (DG) e outros tipos de diabetes.  

3.4.1. Diabetes tipo 1 

A DM1 é dividida em dois tipos: o tipo autoimune, que pela presença de 

anticorpos anti-descarboxílase do ácido glutâmico (anti-GAD), anticorpos anti-células 

dos ilhéus (ICA) e anticorpos anti-insulina (IAA), conduz a uma destruição das células β 

pancreáticas, levando a uma incapacidade de produção de insulina pelo organismo; e o 

tipo idiopático, onde não existe uma causa definida, correspondendo assim a casos 

onde não haja marcadores autoimunes. Na DM1 os doentes recorrem diariamente à 

administração de insulina, de maneira a controlarem os níveis de glicose no sangue, 

sendo por esta razão que estes doentes são caraterizados por insulinodependentes e, 

também, a DM1 ser conhecida como a Diabetes Insulino Dependente [44, 45, 46]. A 

DM1 ocorre mais frequentemente em crianças e adolescentes, contudo, pode também 
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ocorrer no adulto, passando a designar-se de LADA (Latent Autoimmune Diabetes in 

Adults) [47].  

3.4.2. Diabetes tipo 2 

A DM2 é caraterizada por distúrbios existentes na ação e secreção da insulina e 

é definida como uma doença resultante de uma insulino-resistência, ou seja, varia entre 

um estado de insulino-resistência predominante com um défice relativo de insulina e um 

predomínio do defeito secretor com insulino-resistência associada. Nesta situação 

clínica, o pâncreas tem a capacidade de produzir insulina, no entanto, uma alimentação 

incorreta e uma vida sedentária levada pelo doente, fazem com que o organismo se 

torne resistente à ação da insulina [45, 46, 48].  

Devido à ausência de marcadores específicos, a DM2 pode ser diagnosticada 

após exclusão de DM1 ou de outras causas determinantes de hiperglicemia, no entanto, 

este tipo clínico de DM corresponde a cerca de 90 a 95% dos casos e é considerado o 

tipo mais comum a ocorrer em adultos depois dos 40 anos. Contudo, a DM2 poderá 

ocorrer antecipadamente em populações com predisposição genética [47, 48]. 

3.4.3. Diabetes Gestacional 

A DG é definida por uma anomalia do metabolismo da glicose, resultando em 

graus variáveis de hiperglicémia, que é diagnosticada pela primeira vez durante a 

gravidez [49]. A prevalência da DG está diretamente relacionada com o aumento da 

prevalência da DM2 sendo que, mulheres com elevados níveis de glicose durante a 

gestação apresentam uma maior predisposição ao desenvolvimento da DM2 [50].  

3.4.4. Outros tipos de Diabetes 

Outros tipos específicos de Diabetes são, geralmente, causas menos comuns de 

DM, ou seja, são situações em que a DM é causada por outras etiologias identificáveis. 

Exemplos destas causas são [51, 52]:  

o Defeitos genéticos da função das células β; 

o Defeitos genéticos na ação da insulina; 

o Doenças do pâncreas exócrino (ex.: pancreatite); 

o Endocrinopatias (ex.: Síndrome de Cushing); 

o DM induzida por químicos ou fármacos (ex.: glucocorticóides); 

o Infeções; 

o Formas pouco comuns de DM autoimune (ex.: Síndrome de Stiff-man); 

o Outras síndromes genéticas associadas à DM (ex.: Síndrome de Down). 
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3.5.  Sintomatologia 

Os sintomas característicos da DM são causados pela quantidade de glicose 

existente no sangue, ou seja, existem sintomas que estão associados a um aumento 

dos níveis de glicose, hiperglicemia, e sintomas associados a uma diminuição dos níveis 

de glicose, hipoglicemia. A hiperglicemia pode surgir em pessoas em que a DM esteja 

mal controlada e, nesta situação, podem surgir sintomas, tais como: poliúria (urinar com 

muita frequência), polidipsia (sede constante e intensa), xerostomia (sensação de boca 

seca), fome constante e difícil de saciar, cansaço, prurido no corpo e visão turva.  A 

hipoglicemia pode surgir como consequência da toma incorreta de antidiabéticos orais 

(ADO) ou insulina e de uma condição em jejum prolongado. Nesta situação podem 

ocorrer sintomas, tais como: dificuldade em raciocinar, tremores, palidez, palpitações e, 

em casos mais extremos, podem ocorrer convulsões e perda de consciência [53].  

Aquando da explicação dos diferentes tipos de DM, foi referido que a DM1 é mais 

comum em crianças e adolescentes e, neste caso, os sintomas surgem de forma súbita. 

Exemplos destes sintomas são a poliúria, polidipsia, perda de peso, fadiga com dores 

musculares, dores de cabeça, náuseas e vómitos. Contudo, quaisquer dos outros 

sintomas atrás referidos podem também estar presentes. Em pessoas com mais de 35 

anos, a DM2 é a situação clínica mais frequente e, neste caso, os sintomas podem não 

surgir numa fase inicial, surgindo apenas em estado de hiperglicemia, fazendo assim 

com que a DM passe por despercebida durante anos [53]. 

3.6.  Complicações 

 Com o passar do tempo, a DM pode conduzir a determinadas complicações 

sendo que estas manifestam-se em vários órgãos no nosso organismo [54]. Estas 

mesmas complicações podem ser divididas em macrovasculares e microvasculares. As 

macrovasculares consistem em lesões que ocorrem a nível dos grandes vasos 

sanguíneos, conduzindo assim a DCV, doença arterial periférica (DAP), AVC e 

hipertensão arterial (HTA). As microvasculares consistem em lesões que ocorrem a 

nível dos pequenos vasos sanguíneos podendo levar a situação de retinopatia, 

nefropatia e neuropatia. Existem ainda outras complicações que podem resultar da 

junção das macro com as microvasculares como é o caso do pé diabético [54]. No geral, 

as complicações da DM podem então ser divididas em dois grupos: complicações 

agudas e complicações crónicas. Nas agudas estão descritas infeções, cetoacidose 

diabética (CAD) e síndrome hiperosmolar hiperglicemica não cetótica (SHHNC), 

enquanto que nas crónicas estão descritas retinopatia, neuropatia e DAP [42]. 
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3.7.  Critérios de diagnóstico 

De acordo com a Norma DGS N.º 002/2001 de 14/01/2011, os critérios de 

diagnóstico da DM são os seguintes [55]:   

o Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL (ou ≥ 7,0 mmol/L); ou 

o Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L); ou 

o Glicemia ≥ 200 mg/dL (ou ≥11,1 mmol/L) às 2 horas, na prova de tolerância 

à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou 

o Hemoglobina glicada A1c (HbA1c)2 ≥ 6,5%. 

Num doente assintomático, o diagnóstico de DM não deve ser feito apenas com 

base num único valor anormal de glicemia em jejum ou de HbA1c. Posto isto, deve então 

ser feita uma segunda análise, após uma a duas semanas, para confirmação do 

resultado. Contudo, numa avaliação simultânea de glicemia em jejum e de HbA1c e se 

ambos forem valores de diagnóstico, o resultado acaba por ser confirmado. No entanto, 

se um dos valores for discordante, o parâmetro que se encontrar anormal deve ser 

repetido numa segunda análise [55].  

Quanto ao diagnóstico da DG, este é feito com base nos valores obtidos na 

primeira consulta de gravidez [55]:  

o Glicemia de jejum ≥ 92 mg/dL e < 126 mg/dL (ou ≥ 5,1 e < 7,0 mmol/L);  

o Se glicemia de jejum < 92 mg/dL, realiza-se a PTGO com 75 g de glicose, às 

24-28 semanas de gestação. Sendo assim, será considerada DG se: 

i. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dL (ou ≥ 5,1 mmol/L);  

ii. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dL (ou ≥ 10,0 mmol/L);  

iii. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dL (ou ≥ 8,5 mmol/L). 

 

3.8. Tratamento 

A DM, como referido anteriormente, é uma doença crónica complexa com uma 

evolução progressiva, pelo que, o tratamento e a gestão da doença acabam por se 

tornar um grande desafio. Uma vez que esta patologia está associada ao 

desenvolvimento de complicações específicas a longo prazo, que acabam por ter 

impacto na qualidade de vida dos doentes, o tratamento deve então ser multifatorial, 

compreendendo alguns dos fatores de risco modificáveis, tais como, a obesidade, o 

sedentarismo, tabagismo, HTA e dislipidemias. Sendo assim, o tratamento da DM inclui 

duas abordagens: uma abordagem não farmacológica, onde constam intervenções para 

alteração do estilo de vida, nomeadamente, hábitos alimentares e de atividade física, e 
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uma abordagem farmacológica com avaliação contínua do aparecimento de 

complicações [43]. 

3.8.1. Tratamento não farmacológico 

O tratamento não farmacológico passa essencialmente pela adoção de um estilo 

de vida saudável, através de uma alimentação equilibrada, controlo do peso e aumento 

da atividade física. A intervenção ao nível da dieta deve corresponder às necessidades 

nutricionais individuais, tendo sempre em consideração as escolhas pessoais e 

preferências culturais [43, 56]. O plano alimentar de um diabético tem como objetivo 

normalizar os valores de glicemia, prevenir o risco de DCV, assegurar a ingestão 

calórica adequada e prevenir outras complicações da DM. Algumas das recomendações 

alimentares alertam para a restrição do consumo de gorduras e sal, a quantidade de 

hidratos de carbono consumida, a ingestão de proteínas, restrição da ingestão de 

bebidas alcoólicas, entre outros cuidados. O exercício físico ajuda no controlo da 

glicemia, reduz o risco de DCV, contribui para a perda de peso e melhora o bem-estar. 

São aconselhados exercícios aeróbicos, tais como, caminhadas, ciclismo, natação, 

entre outros, todos eles com uma frequência de três a cinco vezes por semana, durante 

30 a 60 minutos por dia, em ritmo moderado. De realçar que cada tipo de exercício físico 

e dieta devem ser adequados a cada indivíduo e às suas necessidades e, de 

preferência, acompanhados por um profissional relativamente a cada área [57].  

3.8.2. Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico é implementado quando as medidas não 

farmacológicas não são suficientes para conseguir um correto controlo da glicemia. 

Sendo assim, a terapêutica vai então consistir na utilização de insulina e ADO.  

3.8.2.1. Insulina 

A insulinoterapia deve ser instituída assim que as terapêuticas não 

farmacológicas e farmacológicas com ADO se mostrem insuficientes para atingir os 

alvos terapêuticos que são definidos. Nos casos em que exista um descontrolo 

metabólico mais pronunciado e o doente apresente sintomas de hiperglicemia e valores 

de HbA1c muito elevada, a insulina deverá ser ponderada desde o início. Apesar de a 

terapia com insulina ser eficaz na diminuição da glicemia e, consequentemente, da 

HbA1c, ela também se encontra associada a um aumento ponderal e risco de 

hipoglicemia. Estes efeitos podem ser minimizados com intervenção mais acertada 

sobre o estilo de vida e com recurso a insulinas mais adaptadas a cada doente em 

questão [43]. Posto isto, existem então três tipos de insulina: insulina de ação rápida 

com início de ação de 30 a 45 minutos e duração curta; insulina de ação intermédia com 
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início de ação de 1 a 2 horas e duração de ação até 26 horas e insulina de ação lenta 

ou longa com início de ação de 5 horas e duração de ação até 36 horas. Os análogos 

de insulina consistem na insulina de ação ultra-rápida com início de ação de 15 minutos 

e duração de ação até 4 horas e na insulina de ação lenta ou longa com início de ação 

de 5 a 6 horas e duração de ação até 35 horas [58, 59]. 

3.8.2.2.  Antidiabéticos orais 

A terapêutica farmacológica oral inicia-se quando a otimização de medidas não 

farmacológicas, ao fim de 3 meses, não são suficientes para um controlo adequado da 

glicemia. Os ADO constituem a primeira escolha para o tratamento da DM2 e esta 

deverá ser feita com base nas caraterísticas do doente, nomeadamente, na 

suscetibilidade aos efeitos adversos, no mecanismo de ação e nas diferentes ações 

metabólicas dos fármacos, risco de aumento de peso e de hipoglicemias [60]. Os ADO 

estão classificados de acordo com o seu mecanismo de ação sendo eles as 

sulfunilureias, as biguanidas, as glinidas, as glitazonas, os inibidores da α-glicosidase, 

os inibidores da dipeptidilpeptidase IV (iDPP-IV) e os análogos do GLP-1 (Anexo XV) 

[61].  

  A metformina é considerada a terapêutica de primeira linha na DM2 e a adição 

de um segundo fármaco só deve ser feita após otimização de medidas não 

farmacológicas, nomeadamente, dieta e exercício físico, e otimização da terapêutica 

com metformina até à dose de pelo menos 2000 mg/dia, ou dose máxima tolerada sendo 

que a dose máxima aprovada é de 3000 mg/dia. No entanto, em casos de intolerância 

à metformina ou contraindicação, deve ser prescrita uma sulfunilureia como primeira 

opção. Em caso de contraindicação à utilização de sulfunilureia deve considerar-se a 

prescrição de um inibidor da α-glicosidase ou um inibidor da dipeptidilpeptidase IV 

(iDPP-IV) [60].  

Se ao fim de três meses o controlo da glicemia for inadequado com a 

monoterapia, pode ser considerada a adição de um segundo fármaco. Aquando o 

tratamento com terapia dupla, se ao fim de 3 a 6 meses o controlo metabólico 

permanecer inadequado, deve combinar-se um terceiro ADO ou insulina, dependendo 

da redução do nível de HbA1c pretendida [60]. 

3.9.  Intervenção na comunidade 

A aplicação prática deste projeto na FMS tinha como objetivo avaliar a 

automonitorização da glicemia e tentar perceber quais os erros mais comuns praticados 

pelos utentes. Optei pela realização deste projeto pois quando realizava SF, 
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nomeadamente, determinação da glicemia, percebi que parte dos utentes não 

realizavam esta determinação em casa de forma mais correta, uma vez que eles 

notavam grandes diferenças nos valores obtidos e apresentavam queixas quanto ao 

aparelho de medição utilizado. De maneira a conseguir atuar nesta medida, decidi 

realizar uma formação dedicada apenas a utentes diabéticos ou cuidadores de 

diabéticos da FMS, em que era pedido que se fizessem acompanhar dos seus aparelhos 

de medição. Para conhecimento dos utentes sobre esta formação, realizei um póster de 

apresentação (Anexo XVI), tendo estado exposto no balcão de atendimento e na porta 

de entrada da FMS, duas semanas antes da realização da formação. Durante estas 

duas mesmas semanas foram recolhidas as marcações numa folha própria (Anexo XVI), 

onde era indicado o nome e contato do utente e o dia e a hora em que seria realizada a 

sessão. 

3.9.1.  Discussão 

Esta formação sobre a DM decorreu na FMS durante uma semana, de 8 a 12 de 

abril, das 9:00h às 17:00h, onde aderiram dez pessoas. Primeiramente, expliquei aos 

utentes em que consistia a formação e pedi-lhes que fizessem a medição da glicemia 

com os próprios aparelhos. Durante a medição de cada utente, fui anotando todos os 

erros que cada um praticava de maneira a conseguir explicar no final o que estava 

errado e o que estava correto. Para além da deteção e explicação destes erros, foi feita 

também uma interpretação ao valor obtido pela determinação da glicemia. Posto isto, 

os erros mais comuns que fui detetando ao longo desta formação passavam por 

utilização de tiras fora do PV, utilização da mesma lanceta/agulha em diferentes 

determinações e colocação da gota de sangue no local errado. 

No final de cada sessão, expliquei quais os procedimentos corretos e incorretos 

que cada um realizou durante a automonitorização. Durante esta mesma explicação, 

guiava-me por um folheto informativo (Anexo XVIII) realizado por mim, onde constava 

uma breve definição sobre a DM, valores de referência e quais as etapas a realizar 

durante a determinação da glicemia.  

3.9.2. Conclusão 

 Em modo de conclusão, considero que este projeto foi uma mais valia, tanto para 

mim enquanto estudante e futura profissional de saúde, como para os utentes da FMS, 

dado que consegui aplicar e transmitir parte dos conhecimentos sobre a DM e atingir os 

objetivos que me eram colocados. Os utentes mostraram-se bastante interessados e 

satisfeitos uma vez que parte desta formação tinha como objetivo a prevenção e 

correção de práticas erradas aquando da automonitorização da glicemia.  
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Anexos 

Anexo I - Fachada da FMS com duas das três montras existentes. 

 

Anexo II - Balcões de atendimento da FMS. 
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Anexo III - Gabinete de serviços e atendimento personalizado ao utente. 

 

Anexo IV - Zona de receção de encomendas. 
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Anexo V - Armazém da FMS. 

 

Anexo VI - Laboratório da FMS. 
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Anexo VII - Exemplo de uma ficha de preparação. 
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Anexo VIII - Prateleiras e expositores com os PCHC. 

 

Anexo IX - Linear destinado aos produtos de puericultura. 
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Anexo X – Formações frequentadas ao longo do estágio. 

Formação Data Local Duração 

Pharma Nord – Suplementos 
alimentares - Bioactivo 

 
24 de janeiro 

Hotel Melia Ria 
Aveiro 

 
7h 

Futuro da Saúde Respiratória em 
Portugal: o papel da Farmácia 

 
29 de janeiro 

 
ANF - Porto 

 
2h 

Farmacovigilância e Notificação 
Espontânea de Reações Adversas 

a Medicamentos 

 
18 de fevereiro 

FMUP – Unidade 
de 

Farmacovigilância 
 

 
2h 

 
Uriage – Curso geral 

 
26 de fevereiro 

Hotel Mercure 
Porto Gaia 

 
3h30 

 
A nutrição e o cancro 

 
12 de março 

 
ANF - Porto 

 
2h 

 
Avène – Curso geral 

 
14 de março 

 
Pierre Fabre 

 
6h 

 
Klorane – Curso geral 

 
19 de março 

 
Pierre Fabre 

 
6h 

 
Avène – Proteção solar e 

novidades 

 
06 de maio 

 
Pierre Fabre 

 
1h30 

 
Onicomicoses 

 
07 de maio 

 
ANF - Porto 

 
2h 
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Anexo XI - Folheto relativo à descrição da medicação do utente. 

  (exterior) 

(interior) 
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Anexo XII – Registo fotográfico da ação de sensibilização. 
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Anexo XIII - Plano de sessão da ação de sensibilização. 
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Anexo XIV - Apresentação em formato Powerpoint respetiva à ação de sensibilização. 
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Anexo XV - Tabela com os diferentes tipos de ADO e suas caraterísticas, adaptado de 

[35]. 
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Anexo XVI - Póster de apresentação da formação para diabéticos e cuidadores de 

diabéticos. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Macieira de Sarnes 
 
 

57 
 

Anexo XVII - Folha de marcação para a formação. 
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Anexo XVIII - Panfleto informativo sobre a DM. 

 

  

(exterior) 

(interior) 
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Resumo 

 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tivemos a oportunidade de estagiar nos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospital Universitário do Porto, durante os meses de novembro e dezembro. 

Os Serviços Farmacêuticos deste hospital são constituídos pelos seguintes 

setores: Armazém de Produtos Farmacêuticos, Farmacotecnia (Estéreis, Não Estéreis 

e Unidade de Farmácia Oncológica), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, 

Unidade de Farmácia de Ambulatório e Unidade de Ensaios Clínicos. 

O nosso estágio foi dividido por semanas, sendo cada uma delas dedicada a um 

setor diferente. No nosso relatório é abordado o funcionamento e objetivo geral de cada 

um deles e são descritas as atividades nas quais pudemos participar. 

Consideramos que este estágio teve um impacto bastante positivo na nossa 

formação, uma vez que nos permitiu perceber qual o papel de um farmacêutico em 

contexto hospitalar, adquirindo uma visão mais alargada da profissão farmacêutica.   
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1. Introdução 

Nos meses de novembro e de dezembro realizamos parte do nosso estágio 

curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP).  

1.1. Hospital Santo António – Centro Hospitalar Universitário do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi fundado em 2007 e resultou da fusão entre 

o Hospital Geral de Santo António (HGSA), o Hospital Maria Pia (HMP) e a Maternidade 

Júlio Dinis (MJD) [1]. Desta unidade hospitalar fazem ainda parte o Hospital Joaquim 

Urbano que foi integrado em 2011 e o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães 

integrado em 2013. A junção de especialidades pediátricas e da área da mulher do 

HGSA, HMP e MJD, permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Em 2018 

o CHP adquiriu o estatuto de Hospital Universitário, passando a designar-se por Centro 

Hospitalar Universitário do Porto.  

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SF constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em 

meio hospitalar e têm como objetivo assegurar a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. A equipa dos SF do 

CHUP é constituída por farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 

Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT), estando a direção a cargo 

da Dra. Patrocínia Rocha. 

Os SF estão localizados no piso zero do edifício neoclássico do CHUP, à exceção 

da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se encontra no piso 1 do Edifício Dr. 

Luís de Carvalho, junto do Hospital de Dia.  

Nos SF do CHUP estão integrados vários setores, cada um com um farmacêutico 

responsável, no entanto, a organização destes mesmos setores rege-se por um sistema 

de rotatividade por parte de toda a equipa dos SF. Conta-se ainda com a participação 

de alguns farmacêuticos em determinadas comissões hospitalares, como a Comissão 

de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).  

O CHUP – Unidade Hospital de Santo António está acreditado, desde 2005, pelo 

CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems) (Anexo 1) e ainda possui nove serviços, 

como o caso dos SF, com certificação ISO (International Organization for 

Standardization) (Anexo 2). [2]  

1.3. Organização do Estágio 

O nosso estágio curricular no CHUP realizou-se durante os meses de novembro e 

dezembro de 2018, alternando de setor de semana em semana (Anexo 3). No primeiro 
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dia foi-nos feita uma apresentação geral sobre o papel e funcionamento dos SF do 

CHUP pela Diretora de Serviço, a Dra. Patrocínia Rocha. Nos restantes dias, foi-nos 

apresentado o setor da Farmacotecnia pela Dra. Alexandra Magalhães, a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA) pela Dra. Paulina Aguiar, a UFO pela Dr.ª Cristina 

Soares, o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) pela Dra. Piedade Vicente, a 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e Cuidados Farmacêuticos pela 

Dra. Teresa Cunha e a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) pela Dra. Ana Cristina 

Matos. 

Na segunda-feira de cada semana procedíamos à leitura das matrizes de processo 

e das instruções de trabalho do setor que nos foi atribuído para aquela respetiva semana 

e nos restantes dias participávamos, sob supervisão, nas atividades diárias do setor. 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 O APF corresponde ao armazém central de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos (PF) do CHUP. Este tem como missão assegurar a aquisição e 

disponibilização dos mesmos em quantidade e qualidade adequadas, dentro do prazo 

solicitado e ao menor custo possível [2]. 

 Neste setor, a gestão dos medicamentos e PF passa por várias etapas, sendo elas a 

seleção do produto, a aquisição, a distribuição pelos diferentes serviços e setores e, por 

fim, o armazenamento. 

 De forma a garantir que a gestão dos medicamentos e PF seja eficaz, o CHUP 

aplica o sistema de utilização de Kanbans. Um Kanban corresponde a um cartão com 

as seguintes informações: designação do produto, ponto de encomenda, quantidade a 

encomendar, código de barras, localização e observações (Anexo 4). Quando é atingido 

o quantitativo de reposição de stock, o Kanban é retirado e realiza-se uma nova 

encomenda. Para tal, é necessário introduzir o nome do medicamento ou do PF e a 

quantidade a encomendar na Lista Comum, comunicando ao Serviço de 

Aprovisionamento (SA) a necessidade da aquisição [2].  

 A área de receção do APF corresponde ao local onde se dá a entrada de encomendas 

e saída de devoluções e empréstimos. No momento da entrada da encomenda, o TDT 

deve comparar a informação descrita na Guia de Remessa (GR) com o produto 

efetivamente rececionado, verificando sempre o lote e Prazo de Validade (PV). Após a 

confirmação e validação da encomenda rececionada, deve ser enviada para o SA a 

respetiva documentação validada para que assim se possa dar entrada no sistema 

GHAF (Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico). De salientar que qualquer 

medicamento ou PF rececionado que necessite de transferência informática imediata 
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para outro setor, é armazenado em local próprio devidamente identificado. Quando se 

dá a entrada dos produtos no sistema GHAF estes são libertados, com a exceção dos 

produtos de frio da UFA que são armazenados diretamente no frigorifico da mesma [2]. 

 O APF encontra-se dividido em várias áreas onde são armazenados diferentes tipos 

de medicamentos ou PF. Medicamentos que exijam armazenamento a temperaturas 

entre 2 a 8°C, estão localizados na câmara frigorífica (Anexo 5). Estupefacientes e 

psicotrópicos estão armazenados, por ordem alfabética, em sala fechada com acesso 

restrito ao farmacêutico (Anexo 6). Na zona de grandes volumes, estão todos os 

medicamentos de grande volume que não sejam soros ou nutrição e medicamentos que 

sejam utilizados em grandes quantidades (Anexo 7). Em corredores e por ordem 

alfabética, estão divididos os produtos de nutrição, os antídotos e os pensos (Anexo 8). 

Existem ainda dois corredores destinados à medicação geral e ao ambulatório (Anexo 

9).  

2.1. Atividades Desenvolvidas 

 Neste setor, foi-nos possível acompanhar a elaboração da lista comum de acordo 

com a gestão do stock através de Kanbans. Participamos no processo de dispensa de 

derivados do plasma, não só recolhendo o mesmo, mas também auxiliando no 

preenchimento do formulário de requisição (Anexo 10), sempre sob supervisão do 

farmacêutico. Acompanhamos ainda vários processos de solicitação e cedência de 

empréstimos de medicamentos e PF a outras unidades hospitalares. 

3. Farmacotecnia 

Este setor tem como principal objetivo preparar e disponibilizar os produtos 

solicitados pelos clientes, ao menor custo, nas características e prazos acordados com 

o cliente, assegurando o rigoroso cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas 

de Fabrico [3].  

A farmacotecnia é constituída pelas seguintes unidades: preparação de não 

estéreis, preparação de estéreis e UFO. Todas elas são de extrema importância, pois 

garantem a personalização da medicação, isto é, asseguram que o utente vai ter acesso 

ao fármaco certo, na dose correta e na forma farmacêutica mais apropriada. Estas 

permitem assim colmatar as falhas da Indústria Farmacêutica em relação a 

determinados medicamentos, cuja produção não é economicamente viável ou não tem 

interesse devido ao insuficiente tamanho da população alvo (como é o caso de 

medicamentos pediátricos).  

Para a preparação dos diferentes medicamentos são elaboradas Ordens de 

Preparação (OP). Este documento contém as informações referentes à formulação do 
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medicamento a ser preparado, às matérias-primas (MP) necessárias à sua execução e 

a forma de executar a referida preparação. O farmacêutico tem o papel de validar este 

documento no final, para o medicamento poder ser dado ao cliente.  

3.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

A produção de medicamentos não estéreis assegura a preparação de 

medicamentos não estéreis que não são disponibilizados comercialmente, ou que 

necessitam de sofrer alterações (ex. alteração da dose ou da forma farmacêutica), para 

os diferentes serviços do hospital, respeitando sempre as Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados. 

A requisição deste tipo de medicamentos pode ser feita através de um Kanban, do 

GHAF ou por impresso próprio e deve ser validada por um farmacêutico.  Este emite 

depois uma OP (Anexo 11) que deve conter as características técnicas da preparação 

(substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e apresentação), número de lote, 

quantidade, composição, procedimento e ensaios de verificação. Estes ensaios são 

realizados após a preparação estar concluída, variando, de uma forma genérica, 

consoante a forma farmacêutica [4]. O resultado deste controlo deve ser classificado 

através dos termos “Conforme” ou “Não conforme”, devendo o motivo ser anotado, caso 

o produto seja rejeitado. As assinaturas do operador (TDT que a executou) e do 

supervisor (farmacêutico que validou o produto final) devem constar na OP, assim como 

uma cópia do rótulo [5].  

As preparações finais, depois de aprovadas e rotuladas, deverão ser 

acondicionadas dentro de um plástico transparente selado (embalagem secundária) [6]. 

Para manter a rastreabilidade de todo o processo é ainda necessário guardar registo 

das quantidades utilizadas de cada lote de cada matéria-prima, juntamente com o seu 

Certificado de Análise [7].  

3.1.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar (n)a preparação 

dos seguintes manipulados: Gel Cetamina 0,5% + Amitriplina 2% 100g, Pomada de 

Sirolimus 0,4% - 20g, Loção de Alfazema, Vaselina Líquida Fr.250 mL, Suspensão Oral 

de Captopril 1mg/mL Fr. 100mL, Solução Oral de Sacarose 24% Fr. 30mL, Substituto 

de Saliva Fr.50 mL, Solução oral de Furosemida 2,5mg/ml Fr. 40mL e Solução oral de 

Propanolol 1mg/ml Fr. 80mL. 

3.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

Esta unidade é constituída por três zonas, que apresentam um grau de esterilidade 

crescente: a sala negra (sala de apoio), a sala cinza (onde se procede à lavagem 
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cirúrgica das mãos e se veste os elementos de fardamento) e a sala branca (onde se 

preparam os produtos estéreis). Na sala branca existe pressão positiva, para garantir 

que não há contaminação por partículas exteriores e uma câmara de fluxo laminar 

vertical (CFLv).   

A produção de estéreis é habitualmente desempenhada por dois farmacêuticos e 

um TDT.  

3.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Propriamente Ditos  

Para suprimir as necessidades dos doentes, é necessário que haja produção de 

alguns medicamentos estéreis, como oftálmicos e intravenosos, uma vez que alguns 

destes não se encontram comercializados no mercado e outros estão apenas 

disponíveis a custos insuportáveis para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).   

Tal como nos medicamentos não estéreis, as requisições para a produção de 

medicamentos estéreis, podem ser feitas por Kanban ou pelo GHAF. De seguida, é 

necessário proceder à sua validação e à emissão da OP e dos respetivos rótulos.  

3.2.2. Nutrição Parentérica  

A nutrição parentérica (NP) pode ser definida como o aporte, por via endovenosa, 

de nutrientes. Pode ser considerada parcial se fornecer apenas uma parte dos nutrientes 

ou total se o aporte contiver as quantidades adequadas de todos os nutrientes 

essenciais [8].  

As prescrições de NP são feitas através do GHAF, sendo validadas pelo 

Farmacêutico, após a verificação de todos os dados relativos ao doente, ao médico 

prescritor e à composição da bolsa de NP.  Este é ainda responsável por emitir as OP 

(Anexo 12) e os respetivos rótulos [9].  

A preparação deste tipo de bolsas divide-se em duas partes: 

-Solução I – hidrossolúvel– constituída por diferentes concentrações de glucose, 

aminoácidos, oligoelementos e vitaminas, acondicionada numa bolsa própria de NP, 

cujo enchimento é feito automaticamente para os macronutrientes e manualmente para 

os micronutrientes; 

-Solução II – lipossolúvel- constituída por lípidos e vitaminas lipossolúveis, 

acondicionada manualmente numa seringa de 50mL ou, em caso de volume superior, 

numa bolsa de NP. 

Após a preparação das bolsas de NP deve-se proceder aos ensaios de verificação, 

tendo em consideração a cor e o aspeto (não devendo haver partículas em suspensão 
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nem precipitados e ausência de ar) e a massa da preparação, que se deverá situar 

dentro dos limites estabelecidos de ±5% [10].  

Para garantir a segurança microbiológica é necessário fazer o controlo, de forma a 

verificar a presença ou ausência de crescimento microbiológico, em cada primeira 

sessão de trabalho e na última sessão do dia, de uma amostra retirada da bolsa e da 

superfície de 3 zonas da área de trabalho. 

3.2.3. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor pudemos observar todo o processo de perto, cumprindo os 

procedimentos necessários à manutenção da esterilidade da sala branca. Tivemos 

ainda a oportunidade de auxiliar na realização do ensaio de verificação do controlo 

gravimétrico da solução I e no embalamento e rotulagem das bolsas de NP.  

3.3. Produção de Citotóxicos 

A produção de citotóxicos (CTX) é realizada na UFO e tem como objetivo “assegurar 

a preparação e disponibilização de CTX e outros medicamentos ao menor custo, nas 

características e prazos acordados com o cliente, e num ambiente de segurança para o 

pessoal envolvido” [11]. 

Visto que este tipo de medicamentos apresenta um risco ambiental e ocupacional 

elevado, a UFO encontra-se no Hospital de Dia Polivalente. Desta forma, distancia-se 

dos restantes setores dos SF, providenciando uma maior gestão e controlo de todas as 

etapas envolvidas na produção de CTX e possibilitando também uma maior interação e 

comunicação entre todos os profissionais de saúde envolvidos, nomeadamente, 

farmacêuticos, enfermeiros, médicos e TDT [12]. Este serviço é denominado de 

polivalente, pois envolve mais do que uma área: como o Hospital de Dia de Oncologia, 

da Hematologia e da Neurologia. Para além da preparação e dispensa de CTX é ainda 

realizada a dispensa de imunoglobulinas e albuminas. Neste setor, a equipa de trabalho 

integra dois farmacêuticos, três TDT (um de apoio e dois operadores) e um AO.  

Relativamente às instalações da UFO, esta encontra-se dividida em três zonas 

distintas - a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A zona negra é exterior à zona 

de preparação e corresponde ao local onde se encontram os dois farmacêuticos e o 

armazém. No armazém, os medicamentos são organizados por ordem alfabética e pelo 

sistema FEFO (“First Expired – First Out”), sendo repostos através do sistema de 

Kanban [13]. Os medicamentos mais utilizados estão num armário mais próximo do 

farmacêutico, juntamente com as soluções de diluição e bombas de perfusão (Anexo 

13). Ainda nesta zona, encontram-se dois computadores onde se realizam a emissão e 

libertação das OP. Entre as zonas negra e branca existe um transfer que permite a 
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passagem de material entre ambas. A zona cinza corresponde à sala onde se efetua a 

lavagem assética das mãos e colocação de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

Na zona branca encontra-se uma CFLv (Anexo 14), na qual é realizada a manipulação 

de CTX. Esta zona encontra-se sob pressão negativa, evitando assim a saída de 

partículas perigosas [14].  

Quanto ao funcionamento da UFO, diariamente são impressas, pelos farmacêuticos, 

listas onde constam os nomes dos doentes que no dia seguinte irão realizar tratamento. 

Habitualmente, as prescrições de CTX realizam-se em formato eletrónico, sendo obtidas 

pelo sistema GHAF, no entanto, as correspondentes aos doentes em ambulatório ou 

internamento são ainda prescritas manualmente. 

É realizado um hemograma ao doente, quando este dá entrada no Hospital de Dia. 

Se o resultado se encontrar dentro do esperado, é aprovado para realizar o tratamento 

e a equipa de enfermagem emite uma “luz verde”, através do programa SAM (Sistema 

de Apoio Médico), dando assim permissão ao farmacêutico para dar início à validação. 

Caso o resultado do hemograma não permita a realização do tratamento, é emitida uma 

“luz vermelha” não sendo possível proceder à validação. Poderá aparecer ainda uma 

“luz amarela” indicando que se aguarda uma decisão médica, podendo esta passar a 

“luz verde” ou “luz vermelha” [14]. Durante a validação, é da competência do 

farmacêutico verificar se a prescrição médica reúne as condições necessárias à sua 

dispensa, segundo os protocolos de quimioterapia realizados no CHUP, diplomas 

legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES [15]. 

De seguida, o farmacêutico dá início à emissão das OP, sendo estas impressas em 

dois rótulos (Anexo 15): num deles consta a ordem de preparação e noutro a libertação 

da preparação. As OP são sempre validadas através de uma dupla verificação por outro 

farmacêutico [16]. Posto isto, o farmacêutico procede à preparação dos tabuleiros que 

contêm o fármaco desprovido da embalagem secundária, a solução injetável para 

diluição e os respetivos rótulos. É de salientar que cada tabuleiro é individualizado por 

doente e por preparação, dando sempre prioridade ao primeiro medicamento de cada 

ciclo. Estando o tabuleiro preparado, o farmacêutico coloca-o no transfer para este ser 

transferido para a zona branca, onde o TDT de apoio verifica e confirma o conteúdo do 

tabuleiro segundo o que está descrito na OP e prepara o material consumível necessário 

para o TDT operador proceder à manipulação. Após preparação, identificação, proteção 

da luz (caso seja necessário) do manipulado, este é acondicionado numa manga 

termosselada e entregue ao farmacêutico pelo transfer. O farmacêutico procede então 

à libertação do CTX, fazendo sempre uma última verificação. De seguida, coloca-o na 
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respetiva caixa segundo a localização do doente (cadeirão ou cama). Todo o transporte 

do CTX deve ser efetuado com máxima segurança para se evitar possíveis 

acidentes/derrames.  

3.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, observamos todo o processo de validação das respetivas prescrições 

e ajudamos os farmacêuticos na preparação de tabuleiros que continham o material 

necessário à manipulação. Participamos ainda na realização do inventário que estava a 

decorrer em todos os setores dos SF, contribuindo na contagem e correção do stock. 

No último dia, houve a oportunidade de entrar na zona branca onde acompanhamos de 

perto todos os passos envolvidos na manipulação de CTX.  

3.4. Fracionamento e Reembalagem 

O processo de fracionamento permite obter frações da dose de um medicamento, 

mantendo as propriedades físico-químicas e bio farmacêuticas da formulação. Desta 

forma, é possível a utilização de doses que não se encontram disponíveis no mercado, 

permitindo que o doente tenha acesso a uma terapêutica mais personalizada. Para 

realizar esta operação é necessário consultar o Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM), de modo a garantir que a substância ativa não apresenta risco 

físico-químico e/ou biológico e que o mecanismo de libertação não é comprometido [17]. 

Na reembalagem dos medicamentos é imprescindível assegurar que o material da 

embalagem primária não afeta a estabilidade da formulação. É ainda necessário 

verificar se o novo rótulo contém todos os elementos necessários à garantia de 

segurança da administração e da rastreabilidade do medicamento, como o nome da 

substância ativa, a dose, o PV e o lote. 

 

4. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos tem por base vários objetivos, tais como: “garantir 

o cumprimento da prescrição; racionalizar a distribuição dos medicamentos; garantir a 

administração correta do medicamento; diminuir os erros relacionados com a 

medicação; monitorizar a terapêutica; reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas 

administrativas e manipulação dos medicamentos e racionalizar os custos com a 

terapêutica” [18]. 

Dos SF do CHUP fazem parte três sistemas de distribuição: distribuição clássica 

(DC), DIDDU e distribuição em regime de ambulatório. 
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4.1. Distribuição Clássica 

A DC tem por objetivo “assegurar a distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando 

a preservação das características dos produtos, particularmente nas fases de 

acondicionamento e transporte” [19]. O fornecimento dos medicamentos para um 

determinado Serviço Clínico requer um pedido de reposição de stock, sendo que esse 

mesmo pedido tem por base um stock previamente definido entre os SF e os Serviços 

Clínicos [20]. A DC compreende quatro circuitos: O circuito A, circuito B, circuito C e 

circuito D, sendo que cada um deles engloba determinados serviços e unidades (Anexo 

16). A entrega da medicação é acompanhada de dois impressos, um de débito e outro 

como guia de transporte. No final, o farmacêutico responsável pelo APF, sempre que 

possível, deve conferir por amostragem a medicação aviada pelas respetivas 

requisições [20].  

4.2. Distribuição individual da dose diária em dose unitária 

A DIDDU tem como objetivo garantir que o medicamento, para além de ser fornecido 

a tempo ao doente, corresponde àquele que melhor se adequa às necessidades 

específicas do mesmo [21]. 

Esta unidade é constituída por duas salas, uma onde os farmacêuticos procedem à 

validação informática das prescrições médicas e outra onde, após este processo, os 

TDT realizam a preparação da medicação diária que o doente necessita. 

O farmacêutico deve interpretar e validar a prescrição médica, avaliando os 

seguintes critérios [22]: 

-Concordância com as políticas de utilização de medicamentos (PUM) estabelecidas 

pelo Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento, Adenda e Deliberações da CFT, 

de forma a promover a segurança e eficácia da terapêutica farmacológica; 

-Compatibilidade com as características específicas do doente e da sua situação 

clínica (ex. tem em consideração a idade do doente, dados antropométricos, função 

renal, função hepática, integridade do trato gastrointestinal, se o doente é diabético ou 

possui alergias, etc.); 

-Adequabilidade de cada medicamento, tendo em conta a sua necessidade, 

posologia (considerando os seguintes parâmetros: reações adversas, refractariedade 

farmacológica, contraindicações, interações farmacológicas, contraindicações, dose e 

frequência) e modo de administração (garantindo que o doente/cuidador consegue 

administrar o medicamento corretamente e de modo autónomo); 
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Caso haja alguma inconformidade, torna-se necessário realizar uma intervenção 

farmacêutica, preenchendo o campo “observações da farmácia” presente no Circuito do 

Medicamento (CdM). Só após a prescrição ser corretamente alterada ou ser 

apresentada uma justificação válida por parte do médico é que o farmacêutico pode 

proceder à validação da mesma.  Desta forma, o farmacêutico deve assegurar a 

utilização racional dos medicamentos, garantindo a sua máxima efetividade e reduzindo 

o risco de aparecimento de efeitos adversos [22]. 

Após o processo de validação, compete ainda ao farmacêutico a elaboração de 

listas de preparação de medicação e a emissão das respetivas etiquetas identificativas 

dos doentes. Estas devem ser emitidas segundo a ordem e o horário pré-estabelecidos, 

devendo ser registados a hora e o nome do farmacêutico que procedeu à sua 

impressão. Com base nestas listas são preparados oito carros, tendo cada um como 

destino um conjunto de especialidades.  Estes carros são constituídos por malas (uma 

para cada serviço) e cada mala tem várias cassetes (que contêm a medicação de cada 

doente). Ao longo do dia, são ainda validadas as alterações das prescrições que os 

médicos vão efetuando de acordo com a situação do doente. São depois emitidas novas 

etiquetas com as “diferenças” para os TDT poderem preparar os envelopes com a nova 

medicação necessária [23]. 

4.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos é da responsabilidade do 

farmacêutico. A prescrição deste tipo de medicamento deve ser feita em impresso 

próprio (Anexo 17), devendo estar sempre devidamente preenchida e assinada pelo 

médico requisitante. Caso tal não se verifique, deve ser devolvida ao respetivo serviço 

[23]. 

Após receber a requisição, o farmacêutico deve realizar o débito dos 

estupefacientes/psicotrópicos a dispensar no CdM, gravando e imprimindo a respetiva 

requisição [23]. 

A partir destas requisições, o farmacêutico realiza o aviamento deste tipo de 

medicação, usando uma mala de transporte para cada serviço. No final deve fechar a 

mala, garantindo a sua inviolabilidade até à receção da mesma [23].   

4.2.2. Hemoderivados 

A prescrição de hemoderivados é também realizada num impresso próprio e deve 

sempre vir acompanhada de etiquetas identificativas do doente para o qual este se 

destina [23].  
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A dispensa é da responsabilidade do farmacêutico, que deve preencher o quadro C 

do impresso, registando o número do lote dispensado e o Certificado de Autorização de 

Utilização do mesmo lote.  Este documento, depois de assinado pelo AO responsável 

pelo transporte, deve ser colocado no cesto “Hemoderivados” existente no posto 

farmacêutico da DIDDU [23].  

O farmacêutico deve ainda assegurar a sua rastreabilidade informática, debitando o 

medicamento hemoderivado no CdM (registando no processo do doente qual o 

hemoderivado, a quantidade e o lote) [23].  

Estas requisições têm apenas duração de 24 horas, por esse motivo os Serviços 

Farmacêuticos recebem apenas requisições relativas ao próprio dia, devendo devolver 

ao respetivo Serviço Clínico as restantes [23].  

4.2.3. Material de Penso 

A prescrição do material de penso deve ser realizada em impresso próprio (Anexo 

18) e pode ser realizada por um médico ou enfermeiro, tendo a validade de 8 dias [22]. 

Esta requisição deve conter a identificação do doente e a caracterização da 

úlcera/ferida na qual o penso vai ser aplicado. Para tal, o requisitante tem de preencher 

um conjunto de perguntas relativas à mesma para justificar a sua escolha relativa ao 

material de penso pedido. 

O farmacêutico é responsável pela validação, dispensa e débito do material de 

penso. Para tal, este deve saber que tipo de material de penso melhor se adequa a cada 

tipo de ferida/úlcera, garantido assim que vai ser dispensado o melhor produto ao 

doente, tendo também em conta a relação custo-efetividade.  

4.2.4. Nutrição artificial 

A prescrição da nutrição artificial é realizada eletronicamente no módulo de 

Prescrição Eletrónica do CdM, ou caso o doente esteja internado num serviço sem 

DIDDU, em impresso próprio. Esta tem validade de 10 dias [22]. 

4.2.5. Antídotos 

A prescrição de antídotos pode ser realizada de forma eletrónica, no CdM, ou a partir 

de um impresso próprio (Anexo 19), onde são indicados: o diagnóstico, um breve 

resumo da história clínica e o antídoto a ser utilizado [22]. 

4.2.6. Atividades desenvolvidas 

Durante o estágio, pudemos acompanhar um farmacêutico no seu posto da DIDDU, 

observando o modo como este validava as prescrições. Tivemos ainda a oportunidade 

de realizar o débito de estupefacientes/psicotrópicos informaticamente nos respetivos 
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centros de custo. Posteriormente procedemos à sua dispensa, acondicionando-os nas 

malas respetivas de cada serviço. Estas atividades foram sempre realizadas sob a 

supervisão de um farmacêutico. Ajudamos também na realização do inventário que 

estava a ocorrer em todas as unidades da farmácia.   

4.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição em regime de ambulatório tem como objetivo “assegurar a distribuição 

de medicamentos e outros produtos de saúde aos clientes, incluindo os doentes do 

ambulatório, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação 

das características dos mesmos” [24], permitindo assim um maior controlo e vigilância 

dos efeitos adversos graves causados e aperfeiçoamento da adesão à terapêutica 

durante o tratamento. Este regime permite ao doente realizar o tratamento em ambiente 

familiar, tornando-se assim mais confortável e, ao mesmo tempo, poder reduzir os 

custos associados ao internamento.  

A UFA funciona em horário contínuo das 9.00 às 17.00h, de segunda a sexta-feira 

[25]. Para maior conforto dos utentes, existe uma sala de espera, onde podem aguardar 

pela sua vez de ser atendidos. Existem quatro balcões de atendimento, sendo um deles 

isolado dos restantes para um atendimento mais cuidado para com o doente.  

Neste setor os medicamentos estão organizados em gavetas por patologia e por 

ordem alfabética (Anexo 20), com exceção da nutrição e os anti retrovíricos que se 

encontram em armários separados e dos medicamentos que necessitam de 

conservação a frio que se encontram no frigorifico.  Esta organização eficaz de 

armazenamento e stock de medicamentos rege-se, uma vez mais, maioritariamente 

pelo sistema de utilização de Kanbans. 

A dispensa de medicamentos é realizada tendo em consideração a data da próxima 

consulta, contudo, é necessário respeitar determinados critérios, tais como: “qualquer 

medicamento até 3 meses, desde que o montante do seu valor total seja inferior a 100 

euros, para doentes em qualquer área ou até 300 euros se residirem fora do distrito do 

Porto. Acima destes montantes, o medicamento será fornecido para um mês. Nos 

doentes transplantados renais ou hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é 

até 3 meses” [25]. Ocorrendo uma situação diferente das anteriormente referidas, é 

necessária uma autorização por parte da Direção Clínica [26]. Caso não seja cedida ao 

doente a medicação necessária até à próxima consulta, deve ser dado, por parte do 

farmacêutico, um documento com a medicação pendente para o doente poder levantar. 

Para que haja a dispensa da medicação ao doente, é necessário que este traga 

consigo uma prescrição médica, podendo ser em formato eletrónico ou manual, sendo 
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que esta última é usada para os hemoderivados, estupefacientes e nutrição. As 

prescrições devem sempre reunir as condições necessárias para a sua dispensa de 

acordo com diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de 

Administração, CFT e CES [27]. Perante prescrições que sejam dadas como não 

conformes, o médico prescritor é informado e não se procede à dispensa dos 

medicamentos sem a situação estar regularizada [27]. No caso de prescrição de novos 

medicamentos, é cedida informação oral e escrita ao doente, de forma a promover um 

tratamento eficaz e uma maior adesão à terapêutica [27]. Se não for possível ao doente 

fazer o levantamento da sua própria medicação, na sua primeira ida à UFA, é-lhe dado 

um termo de responsabilidade (Anexo 21) que deve ser preenchido e assinado pelo 

próprio, onde constam os nomes e números do cartão de cidadão/bilhete de identidade 

das pessoas que, eventualmente, poderão levantar a medicação. Para além disto, o 

termo de responsabilidade, assegura que o doente sabe como deve tomar e conservar 

os seus medicamentos.  

Em caso de devolução de medicamentos, estes devem ser colocados em local 

próprio que esteja identificado como “Devolução de Medicamentos” [28]. O farmacêutico 

deve sempre verificar o medicamento que é devolvido, podendo aceitar ou rejeitar a 

devolução, consoante o estado da medicação entregue. 

4.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, contactamos pela primeira vez com medicamentos de dispensa 

exclusiva hospitalar através do acompanhamento no atendimento ao doente e, também, 

da reposição de medicamentos no armazém da UFA. Acompanhamos de perto o 

trabalho do farmacêutico, onde este nos demonstrou todos os passos envolventes no 

atendimento. Posto isto, foi possível realizarmos o atendimento ao doente sob 

orientação do farmacêutico. Participamos ainda na realização do inventário que estava 

a ocorrer em todos os setores dos SF, contribuindo com a nossa ajuda na contagem e 

correção do stock. Por fim, elaboramos dois folhetos informativos sobre novos 

medicamentos: o Venetoclax - Venclyxto® (AbbVie Ltd) - e o Brodalumab -Kyntheum® 

(Leo Pharma A/S) - (Anexo 22) para serem fornecidos aos doentes que iriam começar 

esse novo tratamento. 

4.4. Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos têm por objetivo o aperfeiçoamento do uso dos 

medicamentos e a minimização de resultados negativos associados aos mesmos, 

nomeadamente, reações adversas, doses sub-terapêuticas, toxicidade, interações, 

entre outras. Posto isto, é fundamental a atividade do farmacêutico em três vertentes: a 

educação para a saúde, a prevenção, identificação e resolução de problemas 
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relacionados com os medicamentos (PRMs) e estudos sobre a utilização de 

medicamentos. Em relação à educação para a saúde, o objetivo passa por desenvolver 

algum tipo de material de apoio e de educação destinado ao doente, como por exemplo 

através da entrega de folhetos informativos na UFA, contribuindo assim para um melhor 

conhecimento sobre a sua doença e terapêutica, favorecendo o aparecimento de 

melhores resultados terapêuticos e a diminuição de resultados negativos associados à 

medicação (RNMs) [29]. Relativamente à identificação de PRMs, todo este processo 

ocorre durante a validação da prescrição médica e o farmacêutico deve avaliar o uso do 

medicamento e classificar os PRMs segundo determinados parâmetros 

farmacoterapêuticos, como por exemplo, a necessidade do medicamento, medicamento 

adequado, posologia adequada, entre outros [30]. Por fim, os estudos sobre a utilização 

de medicamentos são destinados a promover o uso racional dos mesmos, sendo que o 

farmacêutico deve avaliar o perfil de uso de um medicamento ou PF do CHUP e elaborar 

pareceres técnicos para introdução e/ou substituição de um medicamento ou produto 

farmacêutico [31]. 

5. Ensaios Clínicos 

Um Ensaio clínico (EC) é “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” [32]. 

Os EC são constituídos por quatro fases, tendo cada uma um objetivo, uma duração 

e uma amostra específicas. A realização de EC pode utilizar os seguintes modelos: 

aberto, cego, duplamente cego e triplamente cego. 

A equipa da UEC é composta por quatro farmacêuticos. Esta unidade é constituída 

por uma sala de acesso restrito, onde são acondicionados os medicamentos 

experimentais (ME), e um gabinete, onde estão arquivados os dossiers dos diferentes 

estudos (Pharmacy Files) e onde ocorrem as reuniões com os diferentes intervenientes 

do ensaio clínico.  

5.1. Intervenientes dos ensaios clínicos 

Para assegurar a compreensão do processamento de um ensaio clínico e nos 

integrarmos na UEC, foi necessário familiarizarmo-nos com os termos utilizados no dia-

a-dia da mesma, destacando-se os seguintes [32]: 
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Tabela 2. Termos utilizados nos ensaios clínicos. 

Auditor Profissional, dotado da necessária competência técnica, 

experiência e independência, designado pelo promotor para 

conduzir auditorias a estudos clínicos.   

Autoridade 

Competente 

O INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, em matéria de ensaios clínicos, de estudos clínicos com 

intervenção de dispositivos médicos ou de produtos cosméticos e 

de higiene corporal, ou a Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC) nos restantes estudos clínicos.  

Brochura do 

Investigador 

A compilação dos dados clínicos e não clínicos relativos à 

intervenção em estudo relevante para a investigação em seres 

humanos. 

Centro de 

estudo clínico 

Entidade que realiza o estudo clínico, dotada de meios materiais e 

humanos adequados, independentemente da sua inserção em 

estabelecimento de saúde, público ou privado, laboratório ou outro, 

ou da sua localização ou não em território dos Estados membros da 

União Europeia.  

Consentimento 

informado 

A decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada 

livremente por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, 

na falta desta, do seu representante legal, após ter sido 

devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e o risco do estudo. 

Farmacêutico 

qualificado 

A pessoa licenciada em Ciências Farmacêuticas. 

Investigador Pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o 

exercício da atividade de investigação, sendo responsável pela 

realização do estudo clínico no centro de estudo e, sendo caso 

disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse 

centro, podendo, neste caso, ser designado investigador principal. 

Monitor Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para 

o manter permanentemente informado, relatando a sua evolução e 

verificando as informações e dados coligidos. 
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Participante A pessoa que participa no ensaio. 

Promotor A pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo 

responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de 

um estudo clínico. 

 

5.2. Circuito do medicamento experimental 

A receção do ME é feita no APF, pelo farmacêutico responsável. Este deve verificar 

se está tudo conforme, tendo em atenção o estado de conservação do ME e se este 

corresponde ao descrito na guia de remessa.  Se não houver qualquer inconformidade, 

o farmacêutico deve acusar a receção do ME ao promotor e atualizar o registo de 

receção no dossier do estudo (Pharmacy File), arquivando os Drug Shipment Receipts 

e os certificados de análise. Se o ME tiver sofrido algum desvio de temperatura, deve 

notificar-se imediatamente o promotor e colocar o ME em quarentena, até se obter 

resposta por parte do mesmo [33]. 

Após a receção, o farmacêutico responsável deve acondicionar os ME nos armários 

da sala de ensaios (se o intervalo de temperatura de conservação exigida se encontrar 

entre os 15 e 25°C) ou no frigorífico de medicamentos experimentais (se for entre os 2 

e 8°C). É imperativo que os ME se encontrem num local reservado, segregados dos 

outros medicamentos, onde os restantes intervenientes do ensaio clínico não tenham 

acesso, garantindo assim a validade do ensaio [33].     

A prescrição do ME é feita pelo investigador principal ou por outro médico 

autorizado, em impresso próprio, de acordo com o protocolo em causa [33].  

O farmacêutico assegura a dispensa, que pode ser realizada diretamente ou alvo de 

uma manipulação prévia.  Caso seja exigida manipulação prévia, é preciso estabelecer 

antecipadamente as condições de armazenamento necessárias antes e depois da 

manipulação, o solvente utilizado na reconstituição/diluição, a estabilidade de 

conservação e as instruções especiais para a preparação e administração. É guardado 

um registo correspondente a todas as dispensas efetuadas, juntamente com os 

respetivos impressos de prescrição [33].  

No início do tratamento e sempre que hajam dúvidas, o farmacêutico disponibiliza 

toda a informação necessária (oral e escrita) sobre a correta administração e 

conservação dos medicamentos do ensaio ao doente (e/ou familiares) em regime 

ambulatório, e ao pessoal de enfermagem, caso o doente se encontre internado. Este 

passo é essencial para garantir uma boa adesão à terapêutica e minimizar os riscos do 
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tratamento. Os doentes são ainda instruídos para devolver as embalagens vazias e/ou 

não utilizadas [33, 34].  

O procedimento a seguir, relativamente às devoluções de embalagens vazias e não 

utilizadas, às embalagens caducadas e às sobrantes, deve ser acordado no início do 

estudo entre o promotor e os SF. A medicação devolvida pelos doentes é contabilizada 

e registada pelo farmacêutico, sendo este documento arquivado no Pharmacy File. A 

destruição deste tipo de medicação, através do processo de incineração, pode ser 

responsabilidade do promotor ou do centro de estudo, conforme o acordado no contrato 

inicial [33]. 

Como foi dito, a UEC guarda ainda o registo do inventário de todos os ME, onde 

consta o nome do ME, a dosagem e a forma farmacêutica, o lote e o PV, as quantidades 

recebidas, dispensadas, devolvidas e/ou desperdiçadas, as datas de receção, dispensa 

e devolução do ME [33].       

Depois da conclusão do estudo, segundo o Decreto-Lei nº102/2007, a 

documentação essencial deve permanecer arquivada, no centro de estudo, por um 

período de 5 anos, salvo instrução em contrário por parte do INFARMED ou da 

Comissão Nacional da Proteção de Dados. No entanto, é prática comum, os Promotores 

pedirem que o arquivo seja mantido por um período de 15 anos, seguindo assim as 

Boas Práticas Clínicas [33].      

5.3. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor tivemos a oportunidade de ler e interpretar vários Pharmacy Files 

relativos a diferentes ensaios que estavam a decorrer. Assistimos à receção, dispensa 

e devolução de medicamentos experimentais e ajudamos no seu acondicionamento e 

no registo dos diferentes processos. Pudemos ainda acompanhar as visitas que os 

monitores foram efetuando, assistindo ao seu método de trabalho. Por último, 

interpretamos o artigo “Implementation of a pharmaceutical care programme for patients 

receiving new molecular-targeted agents in a clinical trial unit”, que nos ajudou a 

perceber a importância do papel do farmacêutico num ensaio clínico.  
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6. Conclusão 

Estes dois meses de estágio permitiram-nos conhecer a realidade dos SF do CHUP 

e, consequentemente, de um farmacêutico hospitalar. 

Ao longo deste tempo, assistimos ao rigor com que todas as etapas são 

processadas. Verificámos que há sempre duplas verificações nas fases mais críticas de 

cada processo, para evitar a ocorrência de qualquer erro que possa pôr em causa a 

segurança do doente e a qualidade da medicação que lhe é fornecida.  

Observamos ainda a multidisciplinaridade existente neste centro hospitalar, onde 

todos trabalham em conjunto para garantir o bem-estar do doente. Dentro desta equipa, 

o farmacêutico possui um papel importantíssimo, pois como “especialista do 

medicamento”, está sempre disponível para esclarecer não só as dúvidas do doente, 

como dos restantes profissionais de saúde.   

Ao fim deste estágio, percebemos que todos os setores são imprescindíveis para 

assegurar que o doente tem a medicação que precisa, a tempo útil e ao menor custo 

possível, garantindo a efetividade e a segurança do tratamento. No APF pudemos 

observar a gestão de todos os medicamentos e PF, sendo esta uma tarefa muitíssimo 

exigente devido à diversidade de produtos existentes e ao preço exorbitante de alguns 

deles. Na produção (não estéreis, estéreis e UFO) assistimos à manipulação de 

diferentes fármacos, garantindo que o doente tem acesso a uma terapêutica 

individualizada sempre que necessita.  Na DIDDU não só vimos a preparação da 

medicação individualizada dos doentes, como nos apercebemos da importância da 

validação da mesma. Na UFA pudemos contactar com os doentes e ouvir os conselhos 

que o farmacêutico tinha para lhes dar, contribuindo para uma melhor adesão à 

terapêutica. Por último, na UEC contactámos em primeira mão com um conjunto de ME, 

que, no futuro, com certeza serão responsáveis por melhorar a qualidade de vida de 

imensos doentes. 

Assim sendo, foi, sem dúvida, uma experiência muito positiva, que nos deu uma 

visão mais alargada sobre a importância da presença de um farmacêutico num hospital 

e do quanto este pode contribuir na vida de um doente.   
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Anexos 

 

Anexo 1 - Acreditação do CHP pelo CHKS. 

 

Anexo 2 - Certificação dos SF do CHUP pela norma ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar  

24 
 

Anexo 3 - Cronograma relativo à distribuição das estagiárias pelos diferentes setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 - Exemplo de um kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carolina Xavier Tatiana Oliveira 

Semana 1 
05/11/2018 a 09/11/2018 

 
Apresentação dos SF do CHUP 

Semana 2 
12/11/2018 a 16/11/2018 

 
Produção 

 
UFO 

Semana 3 
19/11/2018 a 23/11/2018 

 
UFO 

 
Produção 

Semana 4 
26/11/2018 a 30/11/2018 

 
DIDDU 

 
UFA 

Semana 5 
03/12/2018 a 07/12/2018 

 
UFA 

 
DIDDU 

Semana 6 
10/12/2018 a 14/12/2018 

 
Ensaios Clínicos 

Semana 7 
17/12/2018 a 21/12/2018 

 
APF 

Semana 8 
24/12/2018 a 28/12/2018 

 
Elaboração do relatório de estágio 
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Anexo 5 - Exterior da câmara frigorífica do armazém. 
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Anexo 6 - Sala de armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

Anexo 7 - Zona reservada a grandes volumes. 
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Anexo 8 - Corredor destinado a antídotos, pensos e nutrição. 
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Anexo 9 - Corredor destinado a medicação geral e ambulatório. 
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Anexo 10 - Exemplo de um formulário de requisição de hemoderivados. 
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Anexo 11- Exemplo de uma OP de Produtos Não Estéreis. 
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Anexo 12 - Exemplo de uma OP de NP. 
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Anexo 13 - Armário com CTX, soluções injetáveis para diluição e bombas de perfusão 

mais utilizadas.  
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Anexo 14 - Zona branca com a CFLv na UFO. 
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Anexo 15 - Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX. 
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Anexo 16 - Distribuição Clássica de Medicamentos: Circuitos A, B, C e D. 
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Anexo 17 - Impresso de requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo 18 - Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo 19 - Impresso para prescrição e requisição de antídotos. 
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Anexo 20 - Organização dos medicamentos na UFA. 
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Anexo 21 - Termo de responsabilidade entregue ao doente na UFA. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar  

41 
 

Anexo 22 - Folhetos informativos relativos a novos medicamentos para serem 

dispensados aos doentes na UFA. 
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