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Resumo 

 Durante cerca de 5 anos, o estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

adquire os conhecimentos teóricos fundamentais para o exercício da sua futura profissão. O estágio é 

o momento de consolidar todos esses conhecimentos e de os colocar em prática, sendo uma das 

etapas mais importantes do seu percurso. 

No estágio em farmácia comunitária, integrei a equipa da Farmácia Faria, sob orientação do 

Dr. Francisco Faria. Tive a oportunidade de acompanhar todas as atividades desempenhadas pela 

equipa e envolver-me na maioria das atividades realizadas. Foram quatro meses e meio de muita 

aprendizagem e de compreensão do papel fundamental assumido pelo farmacêutico junto do utente. 

 Neste relatório, descrevo o estágio que realizei na Farmácia Faria. Na primeira parte, começo 

por fazer a apresentação da farmácia, desde o seu espaço interior e exterior até à sua organização. 

Faço também uma breve descrição de todos os processos essenciais para seu bom funcionamento e 

gestão e relato algumas das tarefas que fui desempenhando, bem como algumas experiências e 

situações que me foram aparecendo. Na Parte II, apresento os projetos que tive oportunidade de 

desenvolver com o apoio da equipa da Farmácia Faria. O primeiro projeto consistiu na organização 

de um Rastreio de Osteoporose para os utentes da farmácia, onde apliquei um questionário aos 

participantes por forma a conseguir obter alguns dados estatísticos e compreender o estado de saúde 

óssea geral dos participantes. O segundo projeto consistiu na elaboração de um panfleto informativo 

sobre a Hipertensão Arterial, de forma a conseguir auxiliar os vários utentes que, aquando da 

determinação da pressão arterial, frequentemente me questionavam sobre medidas não 

farmacológicas ou alguns aspetos relacionados com a doença. Finalmente, iniciei um terceiro projeto 

que consistia na realização da Revisão Terapêutica a utentes polimedicados. No entanto, devido a 

algumas incompatibilidades, não foi possível aplicá-lo durante o meu período de estágio, mas, com 

certeza, servirá de mote para a sua concretização futura na Farmácia Faria.  
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Parte I – Farmácia Faria 

1. Introdução  

A Farmácia Comunitária (FC) é uma das estruturas de maior importância para a saúde das 

populações. A elevada cobertura geográfica alcançada, o apoio e aconselhamento personalizado e 

altamente competente, bem como a igualdade na prestação de cuidados de saúde aos utentes, 

destacam o papel fundamental da FC no cumprimento dos objetivos do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). A FC é, por muitas vezes, o primeiro local onde o utente se dirige em caso de doença ou 

dúvida acerca do seu estado de saúde ou medicação e, desta forma, o farmacêutico é o primeiro 

profissional de saúde com o qual o utente contacta, apresentando uma importância incontestável para 

a Saúde Pública1.  

Desta forma, o estágio em FC é uma etapa fundamental na formação académica dos 

estudantes de Ciências Farmacêuticas. Neste relatório, descrevo o estágio que realizei na Farmácia 

Faria (FF). Na tabela 1 é apresentado o cronograma das atividades realizadas ao longo do meu 

estágio.  

Tabela 1 – Cronograma de atividades e tarefas realizadas durante o estágio na FF 

 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Armazenamento de 

medicamentos e produtos de 

saúde 

X X X X X 

Receção de encomendas X X X X X 

Devoluções e regularização 

de notas de crédito 
X X X X X 

Medição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos 
X X X X X 

Preparação Individualizada da 

Medicação 
X X X X X 

Verificação de prazos de 

validade 
X X X X X 

Faturação mensal para 

entidades 
X X X X  

Regularização de receitas  X X X X 

Observação de atendimentos  X X X X 

Atendimentos com 

supervisão 
  X X X 

Aconselhamento 

Farmacêutico 
   X X 
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2. A Farmácia Faria 

2.1. Localização e Horário  

Fundada em 1883, a FF apresenta já uma longa história de dedicação e profissionalismo na 

prestação de serviços de saúde aos seus utentes. Localiza-se no Praça Conde São Bento, n.º 64-67, 

4780-375 Santo Tirso e é uma das principais farmácias do concelho2. Caracteriza-se pela existência 

de dois acessos de entrada para a farmácia: a porta principal e a porta da retaguarda. Possui também 

um parque de estacionamento gratuito e exclusivo para utentes, nas traseiras da farmácia, e que 

permite o acesso direto à mesma.  

O seu horário de funcionamento é das 8h30 às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 

19h, com pausa para almoço das 13h às 15h, ao sábado. De 5 em 5 dias, a FF é a farmácia de 

serviço da cidade de Santo Tirso.   

2.2. Recursos Humanos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a direção técnica da FC tem de ser 

assegurada por um farmacêutico, o qual deve procurar garantir a qualidade e segurança dos serviços 

prestados, seguindo as regras deontológicas inerentes ao cargo que ocupa. Este Decreto-Lei define 

que a equipa de recursos humanos tem de incluir, no mínimo, dois farmacêuticos, por forma a 

garantir a existência de um segundo farmacêutico que possa substituir o Diretor Técnico (DT) em 

caso de ausência ou impedimento3. 

Na FF, a direção técnica está a cargo do Dr. Francisco Faria, também proprietário da mesma. 

A sua equipa conta também com mais 5 farmacêuticos e 2 Técnicos Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica (TSDT). Na tabela 2, estão representados os recursos humanos da FF.  

Tabela 2 – Recursos Humanos da FF 

Propriedade Dr. Francisco Faria 

Direção Técnica Dr. Francisco Faria 

Farmacêutico Adjunto Dr. António Cruz 

Farmacêuticos Dr.ª Bernardete Moura 

Dr.ª Carla Faria 

Dr. David Costa 

Dr.ª Iolanda Antunes 

Técnicos de Farmácia Simone Alves 

Tiago Almeida 

Auxiliar de Limpeza Olena Satanovska  

 

A FF dispõe também de serviços de nutrição com a Dr.ª Maria Silva e com a Dr.ª Isa Ferreira 

(quartas-feiras à tarde e sábados de manhã, respetivamente), serviço de podologia com a Dr.ª Neide 

Ferreira (às quintas-feiras, de quinze em quinze dias) e serviço de fisioterapia com o Dr. João 

Andrade. Mensalmente, ocorrem também consultas de nutrição desportiva VivSport®. Todos estes 

serviços ocorrem segundo agendamentos prévios. 
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2.3. Espaço Exterior  

No que diz respeito ao espaço exterior (Anexo I), a fachada principal da FF encontra-se 

voltada para uma das praças mais emblemáticas da cidade, sendo, por isso, um local de passagem 

frequente dos seus habitantes. Nesta fachada principal, existem quatro amplas montras, 

periodicamente modificadas de acordo com as festividades, épocas do ano ou campanhas em vigor. 

Na porta principal da farmácia, encontram-se afixadas também algumas informações obrigatórias e 

relevantes para o utente, como o seu período normal de funcionamento e a farmácia de serviço de 

cada dia da semana. A porta da retaguarda e o parque de estacionamento encontram-se voltados 

para um centro comercial, o que confere também bastante movimento de pessoas para a farmácia. A 

existência deste parque de estacionamento confere também uma mais valia para os seus utentes.  

A farmácia apresenta também no seu exterior duas cruzes verdes: uma localizada na fachada 

principal do edifício e a segunda junto do portão do parque de estacionamento da farmácia. As cruzes 

apresentam-se iluminadas durante o período de funcionamento diário da farmácia e nos dias e noites 

em que a farmácia efetua serviço de 24 horas. Os acessos à farmácia estão adaptados para todos os 

utentes, sem a existência de obstáculos que possam limitar o acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

2.4. Espaço Interior 

A FF localiza-se num único piso do edifício, ao nível do rés-do-chão. O seu espaço interior 

encontra-se dividido em diferentes áreas, devidamente equipadas e preparadas para a realização de 

várias atividades.  

2.4.1. Área de Atendimento ao Público  

 A área de atendimento corresponde ao maior espaço da farmácia e ao primeiro com que o 

utente contacta (Anexo II). Junto da entrada principal, existe uma máquina de emissão de senhas, no 

qual o utente pode selecionar a opção “Atendimento Geral”, “Prioritário” e “Produtos Pagos”, que 

correspondem, respetivamente, à senha A, B e C. A chamada dos utentes é realizada através do 

sistema informático (SI) Sifarma® 2000 e projetada num monitor, que identifica o número da senha, 

bem como o balcão onde se realizará o atendimento. A FF dispõe de 4 balcões de atendimento, 

devidamente separados, por forma a garantir a privacidade dos seus utentes. Cada balcão de 

atendimento possui um computador, um leitor para códigos (de barras e bidimensionais), uma 

impressora de faturas e um terminal multibanco (Anexo III). Dois dos balcões possuem ainda 

impressoras de etiquetas de posologia.  

A área de atendimento apresenta também cadeiras e uma zona de espera preparada para as 

crianças (com mesa, cadeiras e alguns brinquedos). É também o local onde estão expostos diversos 

produtos, nomeadamente de dermocosmética (organizados por marcas), higiene e nutrição infantil, 

brinquedos, produtos para grávidas, bebés e idosos, higiene oral, nutrição desportiva, alimentação e 

suplementos para emagrecimento e produtos sazonais variados (como, por exemplo, repelentes e 

protetores solares). Existe também uma balança digital, que permite a determinação do peso, altura e 

Índice de Massa Corporal (IMC).  
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Atrás dos balcões de atendimento, existem expostos vários Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) e diversos suplementos (nomeadamente suplementos vitamínicos ou 

destinados ao bom funcionamento da função cognitiva). É também o local de exposição dos 

Medicamentos de Uso Veterinário (MUV). Nas gavetas, localizadas na zona inferior, existem também 

vários produtos de elevada rotatividade (como compressas, material ortopédico, seringas, pensos, 

soro fisiológico, materiais para ostomizados e urostomizados, emplastros, entre muitos outros), 

organizados segundo sequências lógicas.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de intervir com alguma frequência na organização 

e disposição dos produtos nesta área, nomeadamente, pude realizar a reorganização das gavetas 

com os produtos de elevada rotatividade, preparação de expositores de algumas marcas e 

reorganização periódica de lineares.  

2.4.2. Gabinetes  

A FF dispõe de dois gabinetes destinados à prestação de alguns serviços de apoio mais 

personalizado ao utente, permitindo uma maior privacidade. Um dos gabinetes destina-se, 

principalmente, à determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e à realização de 

aconselhamento farmacêutico, dispondo de uma mesa, cadeiras e um carrinho de apoio, onde estão 

todos os materiais necessários para as diferentes medições. É também neste gabinete que se 

realizam a administração de injetáveis e vacinas e as consultas de acompanhamento nutricional 

(Anexo IV). As consultas de podologia e as sessões de fisioterapia são realizadas num segundo 

gabinete, que dispõe de cadeiras, móvel de apoio e também de uma marquesa (Anexo V). 

2.4.3. Área de Receção de Encomendas e Armazém 

 É neste local que são realizadas algumas das tarefas mais importantes ao nível da gestão 

dos medicamentos existentes na farmácia, desde a realização de encomendas e a sua receção e o 

armazenamento de medicamentos e produtos de saúde (Anexo VI). O balcão da receção de 

encomendas é constituído por um computador, impressora, leitor de códigos de barras, impressora 

de etiquetas de códigos de barras e uma mesa de apoio, estruturalmente organizada de forma a 

facilitar o processo de conferência dos stocks, durante a receção de encomendas. É também neste 

balcão que são realizadas as devoluções de produtos aos seus fornecedores, bem como as suas 

regularizações. 

 Para o armazenamento dos medicamentos (Anexo VII), estes são separados de acordo com 

a forma farmacêutica (de forma a facilitar a realização do atendimento) e necessidades especiais de 

conservação. Existem dois armários principais, constituídos por gavetas, onde os medicamentos se 

encontram organizados por ordem alfabética e ordem crescente de dosagem. Num destes armários, 

encontram-se armazenados os Medicamentos Genéricos (MG) orais sólidos (dispostos por ordem 

alfabética do nome da sua substância ativa e, dentro destes, também pela ordem alfabética do nome 

do laboratório), semissólidos (nomeadamente, pomadas, cremes e géis), supositórios, gotas orais, 

chás e infusões, ampolas, injetáveis, gotas e pulverizadores nasais, gotas auriculares e produtos 

destinados ao uso oftálmico (nomeadamente, gotas e pomadas). É também neste armário que se 

encontram armazenados, separadamente, os psicotrópicos e estupefacientes. Algumas amostras de 
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produtos cosméticos estão também armazenadas nas gavetas inferiores deste armário. Num 

segundo armário, encontram-se armazenados os medicamentos orais sólidos não genéricos, 

inaladores, produtos de protocolo (nomeadamente, tiras de glucose e corpos cetónicos, lancetas 

estéreis, sensores de glucose e testes de gravidez), produtos com fins vaginais (nomeadamente 

pílulas contracetivas, contraceção de emergência, cremes, géis, óvulos e comprimidos vaginais), 

xaropes, granulados e efervescentes. Existe ainda um armário (sem gavetas) e um espaço de 

estantes, onde é feito o armazenamento adicional dos excedentes de stock de medicamentos e 

outros produtos de saúde existente nos armários, lineares ou expositores. Alguns produtos 

medicamentosos destinados ao uso externo (como champôs, soluções e emulsões cutâneas) estão 

também organizados nestas estantes específicas, disponíveis no armazém. Na zona do armazém, 

existe também um frigorífico para o armazenamento de medicamentos que necessitam de 

refrigeração, estando estes dispostos também por ordem alfabética. 

 Esta área conta ainda com uma zona onde estão colocados os medicamentos pagos (para 

posterior levantamento dos utentes), medicamentos reservados e medicamentos de encomendas 

realizadas online. Tem também um espaço para algumas encomendas destinadas às instituições de 

acolhimento de idosos com as quais a FF trabalha (Anexo VIII).  

2.4.4. Sala de Arrumos/Zona Técnica 

 Nesta sala podemos encontrar o equipamento informático central da FF, nomeadamente, o 

servidor e a impressora fiscal. É também o local onde se encontram alguns materiais utilizados em 

campanhas anteriores que podem ser reaproveitados, bem como os sacos da farmácia e outros 

materiais de oferta aos seus utentes. 

2.4.5. Gabinete do Diretor Técnico 

 O gabinete do DT é o local onde decorrem algumas reuniões com elementos externos à 

farmácia, como Delegados de Informação Médica (DIM), e onde são realizadas atividades essenciais 

de administração e gestão da farmácia. Neste espaço existem também dossiers com informações 

importantes acerca da administração da farmácia e alguma bibliografia de apoio.   

2.4.6. Laboratório/Copa 

 Consiste num espaço que é, simultaneamente, utilizado como laboratório, copa e vestuário da 

equipa da farmácia (Anexo IX). Sempre que surge uma prescrição médica que implique a preparação 

de um medicamento manipulado (MM), é neste local que é realizada a sua preparação. Desta forma, 

é também neste local que se encontram os materiais e equipamentos necessários à manipulação de 

matérias-primas e onde é feita a Preparação Individualizada da Medicação (PIM). Neste espaço 

existem também os cacifos dos trabalhadores da equipa e também um frigorífico e um micro-ondas 

para uso interno.  

2.5. Sistema Kaizen  

A palavra “Kaizen” pode ser traduzida como a “melhoria contínua” e, segundo o Kaizen 

Institute, a implementação desta metodologia tem como objetivos a melhoria da rentabilidade, o 

aumento das vendas e o retorno dos investimentos4. Na FF encontra-se implementada esta 
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metodologia, por forma a que todos os elementos da equipa possam, em conjunto, contribuir para o 

aumento da produtividade mas também da organização e eficiência dos serviços prestados. No 

Quadro Kaizen da FF (Anexo X) encontram-se afixadas as tarefas de cada elemento da equipa, uma 

tabela para preenchimento do cumprimento dos objetivos/metas mensais (nomeadamente no que diz 

respeito à venda de “monos”, atração de utentes para iniciativas, realização de Cartões Saúda, entre 

outros), comunicação profissional (como circulares) e interna, informações sobre os medicamentos 

mais rentáveis, iniciativas agendadas na farmácia, formações para a equipa e também os objetivos 

de melhoria. Sempre que existe alguma informação nova a transmitir, esta é colocada no Quadro 

Kaizen. Após a leitura, cada elemento da equipa deve rubricar essa informação e, quando todos os 

elementos já tiverem tomado conhecimento, esta é retirada do quadro e arquivada. Todos os dias, os 

profissionais dedicam um pouco do seu tempo de serviço para a análise e preenchimento deste 

quadro.  

2.6. Sistemas Informáticos 

Na FF, existem dois sistemas informáticos em utilização: o Sifarma® 2000 e o Sifarma® - 

Módulo de Atendimento. Ambos foram desenvolvidos pela Glintt® - Global Intelligent Technologies, 

S.A., empresa que pertence à Associação Nacional das Farmácias (ANF), e permitem uma melhor 

gestão dos produtos e atividades da farmácia. Cada elemento da equipa tem um código de acesso 

pessoal e secreto para utilização dos mesmos. 

O Sifarma® 2000 é um sistema utilizado quer no atendimento, quer na gestão da farmácia. 

Caracteriza-se por ser um sistema de fácil utilização e uma peça fundamental para a organização 

logística dos produtos existentes na farmácia. Permite a realização de encomendas e a sua receção, 

realização de devoluções, regularização de notas de crédito, controlo de prazos de validade e gestão 

de stocks. Neste sistema é possível encontrar a “Ficha de Produto” de todos medicamentos ou 

produtos existentes na farmácia, onde constam informações científicas (como as indicações 

terapêuticas, posologias, interações, contraindicações e reações adversas), os stocks mínimos e 

máximos, históricos de compras e todos os movimentos do stock. Desta forma, o Sifarma® 2000 

permite um maior controlo do circuito de cada medicamento ou produto farmacêutico. Para além 

disso, permite detetar interações entre medicamentos, durante o atendimento, através de alertas 

visuais. Este sistema contém também várias informações (morada, contactos e outros dados do 

documento de identificação pessoal) dos utentes que apresentam “Ficha de Utente”. É um sistema de 

grande importância para a organização da FF, sendo, atualmente, pouco usado no atendimento ao 

público, onde se dá preferência à utilização do Sifarma® - Módulo de Atendimento. 

O Sifarma® - Módulo de Atendimento é um SI piloto, ainda em fase de aperfeiçoamento, e a 

FF é uma das farmácias pioneiras na sua utilização. É utilizado apenas durante o atendimento, 

tornando-o mais simples, rápido e organizado. Tem também a vantagem de ser bastante intuitivo, de 

fácil utilização e de possibilitar uma melhor relação na utilização do Cartão Saúda. No entanto, 

tratando-se de um sistema ainda em desenvolvimento, existem ainda algumas atividades que não 

podem ser realizadas neste programa e implicam a utilização do Sifarma® 2000. É o caso da 

realização de vendas suspensas a crédito de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM). 
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2.7. Loja Online e Páginas  

Através do site e da aplicação das Farmácias Portuguesas, é possível aceder à loja online da 

FF2. Nesta loja, é possível consultar algumas informações sobre a farmácia, os produtos disponíveis, 

as promoções e os serviços oferecidos (tal como a determinação da glicemia, colesterol total ou PIM) 

e também realizar encomendas. 

A FF dispõe também de uma página nas redes sociais Facebook® e Instagram®, onde faz 

publicações recorrentes de divulgação das suas atividades, serviços, promoções e campanhas ou até 

mesmo publicações com informações úteis de saúde ou receitas saudáveis. A presença da FF nestas 

redes sociais constitui um meio que permite alcançar uma maior proximidade com os seus utentes.  

Durante o meu estágio, realizei algumas publicações através destas redes sociais, 

nomeadamente com a partilha de alguns factos sobre saúde e divulgação de atividades e campanhas 

da FF. 

2.8. Cartão Saúda 

A FF pertence às Farmácias Portuguesas e, desta forma, dispõe da possibilidade da 

utilização do Cartão Saúda pelos seus utentes. Este corresponde ao cartão de fidelização das 

Farmácias Portuguesas, que permite a acumulação de pontos sempre que o utente realize compras 

de MNSRM, produtos de saúde, bem-estar ou serviços farmacêuticos nas farmácias aderentes. Estes 

pontos podem depois ser trocados por vales de dinheiro (2€, 5€, 10€ e 20€), para descontar nas 

compras da farmácia, ou diretamente por produtos ou serviços, de acordo com a revista de pontos 

em vigor. Os utentes que dispõem deste cartão beneficiam também de descontos exclusivos na 

farmácia e noutros serviços externos (empresas parceiras do Cartão Saúda). Tem também a 

vantagem de ser um cartão familiar, permitindo a acumulação de pontos, por todos os membros da 

família, no mesmo cartão. Desta forma, também todos os membros da família podem usufruir desses 

pontos5. 

3. Gestão da Farmácia 

3.1. Gestão de Stocks 

Para que seja garantido o bom funcionamento da farmácia, é fundamental uma boa gestão e 

um controlo rigoroso dos stocks de medicamentos e produtos farmacêuticos. Para além de possibilitar 

uma maior facilidade na resposta às necessidades dos utentes, a correta gestão dos stocks permite 

evitar as ruturas ou acumulação desnecessária de produtos.  

O Sifarma® 2000 é fundamental nesta gestão: permite não só saber o stock de cada produto, 

mas também todos os movimentos sofridos (com datas das entradas e saídas do produto e o 

operador responsável por cada movimento). Permite também criar stocks mínimos e máximos, 

registados na “Ficha do Produto”: sempre que o stock mínimo é atingido, o sistema cria, 

automaticamente, uma encomenda que tem de ser, posteriormente, aprovada por um operador.  

Estes stocks têm de ser estabelecidos mediante parâmetros específicos de cada produto, tal como as 

vendas (médias diárias e mensais), a rotatividade ou sazonalidade. Na FF, a equipa tem também um 
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papel fundamental para a boa gestão dos stocks, através de um controlo que é realizado durante a 

receção de encomendas e armazenamento dos produtos.  

3.2. Gestão de Encomendas  

3.2.1. Fornecedores de produtos 

 A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser realizada através dos 

armazenistas ou diretamente aos laboratórios.  

Em termos de armazenistas, a FF recorre principalmente à Cooprofar® (Cooperativa dos 

Proprietários de Farmácia) e à Alliance Healthcare®. A escolha do armazenista é realizada, 

principalmente, com base no preço e data/hora de entrega (mediante a maior ou menor urgência em 

conseguir disponibilizar o produto ao utente). Para além disso, juntamente com outras farmácias, a 

FF faz parte de grupos de compras, em ambos os armazenistas, o que permite ter melhores 

condições na aquisição de alguns produtos. Durante a semana, as entregas da Cooprofar® são 

realizadas duas vezes por dia (10h e 14h30) e as da Alliance Healthcare® quatro vezes por dia (10h, 

14h30, 17h e 19h). No caso de alguns medicamentos específicos, são também realizadas 

encomendas à Medicanorte® - Medicamentos do Norte, Lda. Geralmente, a entrega destas 

encomendas realiza-se apenas uma vez por semana. 

A aquisição direta aos laboratórios é realizada através de DIM, o que permite à farmácia 

realizar encomendas de maiores dimensões e obter maiores descontos ou bonificações. É o caso da 

maioria dos produtos de dermocosmética e de alguns laboratórios específicos de medicamentos. 

3.2.2. Realização de encomendas 

 Diariamente, o Sifarma® 2000 gera uma encomenda, constituída pelos produtos que se 

encontram abaixo do seu stock mínimo. Posteriormente, esta encomenda tem de ser analisada e as 

quantidades a encomendar definidas com base no stock máximo, nas necessidades da farmácia e na 

rotatividade do produto. Só após esta análise é que a encomenda é aprovada e enviada para o 

distribuidor. As encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia a cada fornecedor principal: 

uma de manhã (aproximadamente até às 13h) e outra ao final da tarde (até às 19h). Para além das 

diárias, podem ser realizadas encomendas instantâneas, por exemplo, durante o próprio atendimento, 

quando o produto não está disponível na farmácia, aquando da procura pelo utente. As encomendas 

“Via Verde” são realizadas para medicamentos de disponibilidade reduzida previamente definidos, 

consistindo numa via de aquisição excecional, em que a farmácia procura garantir o seu stock. A 

encomenda é realizada ao distribuidor aderente após a dispensa dos produtos, solicitados através de 

receita médica.   

As encomendas também podem ser realizadas por telefone, e-mail ou diretamente a DIM. Por 

vezes, ocorrem também pedidos de empréstimos a farmácias vizinhas, sendo os produtos 

imediatamente devolvidos aquando da chegada da encomenda. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar a realização de encomendas 

diárias e diretamente a DIM. As encomendas que mais realizei foram instantâneas, mediante as 

necessidades demonstradas pelos utentes durante o atendimento.  
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3.2.3. Receção de encomendas 

 Após a realização das encomendas, estas são entregues pelos distribuidores em contentores 

devidamente fechados e, na FF, devem ser colocados em locais específicos, por forma a que 

qualquer elemento da equipa possa saber que aquela encomenda ainda não se encontra rececionada 

e os motoristas possam saber que aqueles contentores ainda não podem ser recolhidos (Anexo XI). 

Antes da realização da receção da encomenda propriamente dita, é necessário verificar se algum 

contentor contém produtos de armazenamento no frigorífico e estes são os primeiros produtos a 

rececionar.  

A receção de encomendas é realizada através do Sifarma® 2000, em “Receção de 

Encomendas”. Neste separador, é possível encontrar todas as encomendas realizadas 

informaticamente pela farmácia, com informações relativas à constituição da encomenda, 

fornecedor/distribuidor e data e hora da realização da mesma. Após a identificação da encomenda a 

rececionar, o operador tem de colocar o número da fatura ou guia de remessa que acompanha a 

encomenda, bem como o valor da mesma. Seguidamente, o operador tem de passar todos os 

produtos pelo leitor de código de barras ou digitar manualmente o seu Código Nacional de Produto 

(CNP) e verificar se as quantidades recebidas são as mesmas que foram faturadas pelo distribuidor. 

À medida que é realizada esta operação, é indicado no Sifarma® 2000 o stock disponível de cada 

produto, o prazo de validade, o preço de custo, a margem de lucro e, caso seja um MSRM, o Preço 

Inscrito na Cartonagem (PIC). Durante a receção, no caso de produtos com stock nulo, o operador 

deve sempre colocar o prazo de validade inscrito na cartonagem e, no caso de produtos que não 

apresentem stock nulo, deve verificar se o prazo de validade dos produtos recém-chegados é 

superior ao indicado no SI, devendo apenas corrigir se o prazo de validade for inferior ao dos 

produtos já existentes na farmácia. Esta é uma das ações mais importantes a realizar durante a 

receção de encomendas, pois permite auxiliar no controlo dos prazos de validade dos produtos e 

evitar a presença de produtos fora de validade na farmácia. Para além disso, deve também estar 

atento aos preços de custo (corrigindo-os no SI se necessário), às margens e ao PIC do produto (o 

Sifarma® 2000 emite um sinal de alerta visual quando o PIC sofre alterações e cabe ao operador 

realizar a correção do preço registado, se necessário). Caso exista algum medicamento cujo stock 

indicado pelo SI é de “-1”, significa que o produto ficou pago pelo utente, pelo que deve ser separado 

dos restantes produtos e colocado no armário destinado aos produtos já pagos. Para que se dê como 

concluída a receção, é necessário que o valor total final seja o mesmo que o indicado na fatura. No 

caso de terem sido recebidos psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, é ainda necessário 

gravar o número da requisição, na fase final da receção. No caso de produtos não faturados nem 

enviados devido a ruturas no distribuidor, estes devem ser transferidos para outro fornecedor, por 

forma a proceder a uma nova encomenda.  

 No caso de encomendas diretas a laboratórios, a receção é realizada do mesmo modo, no 

entanto, na FF, é realizado um registo adicional num documento especial, onde são colocadas 

algumas informações sobre a encomenda, nomeadamente o fornecedor, data de receção, valor da 

fatura e data limite de pagamento.  
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 Na FF, existe uma mesa de apoio da receção, que se encontra dividida em “Pagos, Stock 0, 

Stock 1, Stock 2 e Stock +3” (Anexo XII). O objetivo principal é que, à medida que o operador faz o 

registo dos produtos, estes sejam colocados no espaço correspondente ao stock indicado pelo 

Sifarma® 2000 e, assim, durante o armazenamento, seja realizada uma verificação dos stocks. Cada 

espaço contém ainda a divisória “A aguardar etiquetas”, no caso dos produtos que não apresentam 

PIC. Nestes casos, no final da receção da encomenda, as etiquetas com o código de barras e o preço 

são impressas, coladas e estes produtos são reposicionados na mesa.  

Durante todo o meu estágio e desde a primeira semana, realizei a receção das encomendas 

que chegavam à FF. Pude compreender a importância que esta ação tem para o bom funcionamento 

da farmácia e para a otimização da prestação de serviços ao utente.  

3.2.4. Devoluções e regularização de devoluções 

 A realização de devoluções é efetuada após a receção das encomendas e pode ser realizada 

por diversos motivos: produtos faturados e não enviados, erros no pedido, embalagens danificadas, 

produtos fora de validade, entre outros. Para que os produtos possam ser devolvidos, é necessário 

realizar uma devolução no Sifarma® 2000. Para além de indicar o fornecedor a quem é devolvido o 

produto, é necessário identificar o produto e as quantidades a devolver, o preço de compra, o motivo 

da devolução e o número da fatura de origem. Após a aprovação da devolução, é gerada uma “Nota 

de Devolução” (Anexo XIII), em triplicado, que funcionará como guia de transporte do produto. O 

documento original e o duplicado, após carimbados e assinados pelo operador responsável pela 

devolução, são transportados juntamente com o produto. O triplicado é assinado e datado pelo 

motorista e arquivado na farmácia, numa pasta específica. Aquando da aprovação da devolução, é 

também enviada a “Nota de Devolução” para a autoridade tributária.  

Após o envio do produto, o distribuidor pode ou não aceitar a devolução. Caso seja aceite, é 

emitida uma nota de crédito ou realizada a troca do produto e, posteriormente, é necessário fazer a 

regularização da devolução no Sifarma® 2000. Caso a devolução não seja aceite, o produto é 

devolvido à farmácia e volta a integrar o seu stock.  

Tive oportunidade de realizar várias devoluções ao longo do meu período de estágio e de 

fazer as suas respetivas regularizações. As regularizações realizadas eram, sobretudo, de notas de 

crédito.  

3.3. Armazenamento de produtos 

O correto armazenamento dos medicamentos e outros produtos existentes na farmácia é 

fundamental para garantir um rápido e eficiente atendimento dos utentes. O armazenamento de 

produtos em locais inapropriados pode implicar que o produto não seja encontrado e, posteriormente, 

não seja dispensado.  

Após a realização da receção, é necessário proceder ao armazenamento dos produtos, de 

acordo com a forma farmacêutica e, também, no caso da FF, confirmar os stocks existentes, de 

acordo com a distribuição na mesa de apoio da receção de encomendas. Caso seja detetado algum 

erro, é necessário perceber se o produto está mal arrumado. O armazenamento deve ser realizado 
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de acordo com a metodologia FEFO - First Expire, First Out, que define que os produtos com menor 

prazo de validade devem ser os primeiros a ser dispensados. No caso de produtos que não têm 

prazo de validade, devem ser armazenados segundo a regra FIFO - First In, First Out, isto é, devem 

ser armazenados de forma a garantir que os produtos que permanecem há mais tempo na farmácia 

são escoados primeiro.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem garantir o 

correto armazenamento dos medicamentos e o bom estado de conservação dos mesmos. Desta 

forma, as farmácias devem dispor de sistemas de registo, medição e monitorização da temperatura e 

humidade3. Em alguns produtos, existe uma menção indicativa de que devem ser mantidos a uma 

temperatura entre 2-8ºC e, por isso, ser armazenados no frigorífico. Os restantes produtos devem ser 

mantidos a uma temperatura inferior a 25º6.  

Os MSRM não podem ser armazenados em locais de acesso aos utentes, sendo por isso 

armazenados fora da zona de atendimento. Os psicotrópicos e estupefacientes devem, inclusive, ser 

armazenados em compartimentos distintos dos restantes medicamentos. No caso dos MNSRM, 

podem ser armazenados à vista dos utentes, mas fora do seu alcance direto.  

Desde o meu primeiro dia de estágio, tive a oportunidade de realizar o armazenamento dos 

medicamentos e restantes produtos disponíveis na farmácia. Tive também a oportunidade de auxiliar 

na alteração e reajuste nos espaços de armazenamento, sempre que necessário. 

3.4. Gestão de prazos de validade 

Na FF, o controlo dos prazos de validade é realizado mensalmente, com base numa listagem 

de produtos cuja validade expira no prazo de dois meses, gerada pelo Sifarma® 2000. 

Posteriormente, procede-se à verificação manual de cada um dos produtos e identificação dos 

mesmos com uma etiqueta de alerta de final de prazo de validade. Caso a validade expire num 

período de apenas um mês, é realizada a sua devolução ao fornecedor, que pode ou não ser aceite. 

Durante todos os meses do meu período de estágio, tive a oportunidade de auxiliar na 

identificação dos produtos em aproximação do final do seu prazo de validade e realizar as respetivas 

devoluções. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), a Dispensação Clínica de 

Medicamentos (DCM) é a atividade profissional realizada pelo farmacêutico que consiste na cedência 

de medicamentos ou produtos farmacêuticos. Esta dispensa deve ser sempre acompanhada de todos 

os esclarecimentos e informações necessárias para a sua utilização7. O papel desempenhado pelo 

farmacêutico é inquestionável, podendo ser decisivo no uso racional do medicamento e na adesão à 

terapêutica. 

Os medicamentos de uso humano, quanto à sua dispensa ao utente, podem ser classificados 

em MSRM, MNSRM e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF)8,9.  
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4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

4.1.1. Receção de receitas médicas e dispensa de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são classificados como MSRM 

aqueles que8: 

a) “Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a 

que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele 

a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde;  

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou 

efeitos secundários seja indispensável aprofundar;  

d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica”. 

Desta forma, a dispensa destes medicamentos só pode ser realizada mediante a 

apresentação de uma receita médica, isto é, de uma prescrição devidamente elaborada por um 

médico habilitado para tal. Nela devem constar, obrigatoriamente, a Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa a dispensar, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a posologia a aplicar. Ocasionalmente, a receita pode apresentar a DCI por marca ou 

indicação do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)10. 

O utente pode optar pela escolha de um qualquer medicamento que seja abrangido pelas 

indicações mencionadas na receita médica (em termos de DCI, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação e posologia), sendo obrigação do farmacêutico dar a conhecer ao utente o seu direito 

de opção. No entanto, em algumas situações, o médico pode enumerar algumas exceções que 

restringem o direito de opção do utente10: 

• Exceção a) do ponto 3 do art. 6º: medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito, de acordo com informação cedida pela Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED); 

• Exceção b) do ponto 3 do art. 6º: perante suspeita de intolerância ou reação adversa 

(previamente reportada ao INFARMED) a um dado medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado com outra denominação comercial; 

• Exceção c) do ponto 3 do art. 6º: no caso da prescrição de um medicamento 

destinado a assegurar a continuação de um tratamento com duração superior a 28 

dias.  

Perante as exceções a) e b), o utente perde o seu direito de opção. Já no que diz respeito à 

exceção c), o utente pode exercer esse direito caso tenha preferência por um medicamento de preço 

inferior ao prescrito. De forma a garantir as opções de escolha ao utente, a farmácia deve dispor de 

pelo menos três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e 

dosagem, de entre os cinco mais baratos de cada grupo homogéneo8,10.  
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Atualmente, em Portugal, para efeitos de comparticipação, são aceites três tipos de receitas: 

receita manual, receita eletrónica desmaterializada (sem papel) e receita eletrónica materializada (em 

papel). No entanto, é privilegiada a utilização dos meios eletrónicos para a prescrição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. As receitas médicas manuais podem apenas ser utilizadas 

em caso de falência informática, inadaptação do prescritor (devidamente identificada), prescrição no 

domicílio ou até um máximo de 40 receitas por mês11,12. No caso das receitas eletrónicas 

materializadas ou manuais, só podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos e, no máximo, 

duas embalagens por medicamento ou produto farmacêutico, nunca ultrapassando o total de quatro 

embalagens. Já no que diz respeito às receitas desmaterializadas, em cada uma das linhas de 

prescrição, pode ser prescrito um medicamento distinto, desde que cada linha não ultrapasse um 

máximo de duas embalagens cada, exceto se se destinar a tratamentos de longa duração (6 

embalagens)11,12. Caso seja feita a prescrição de medicamentos que se apresentam sob a forma de 

embalagem unitária, podem ser prescritas até um máximo de quatro embalagens do mesmo 

medicamento, exceto se se destinar a tratamentos de longa duração (12 embalagens). As receitas 

manuais têm sempre uma validade de 30 dias. A receita materializada pode apresentar até um 

máximo de três vias, podendo atingir uma validade de 6 meses. Já as receitas desmaterializadas 

podem ter uma validade até 6 meses, mas o mesmo é sempre indicado em cada linha de 

prescrição11,12.  

 Aquando da receção das receitas manuais, o farmacêutico deve garantir que as mesmas 

contêm a identificação do utente (nome e número de utente), vinheta de identificação do médico 

prescritor, local de prescrição, entidade financeira responsável e número de beneficiário, referência 

ao regime especial de comparticipação (se aplicável), número de receita visível, data, assinatura do 

médico prescritor e identificação da exceção para utilização de receita não eletrónica11,12. Em caso de 

engano, o médico pode rasurar, desde que a rasura seja acompanhada da sua rubrica. Nestas 

receitas, o farmacêutico tem de selecionar informaticamente o regime de comparticipação, de acordo 

com o indicado na receita.  

No caso das receitas eletrónicas, é possível aceder a toda a informação das mesmas através 

do SI, graças ao número da receita e respetivo código de acesso. Dispõem ainda do código de direito 

de opção, introduzido aquando da possibilidade da escolha do medicamento pelo utente. Tal como 

nas receitas manuais, é necessário ter atenção à validade de cada linha de prescrição, embora, caso 

tenha sido ultrapassada a validade, o SI não deixe prosseguir a dispensa11,12.  

4.1.2. Intervenção e avaliação farmacêutica 

Na DCM, o farmacêutico deve realizar um aconselhamento personalizado e auxiliar o utente 

no esclarecimento de qualquer dúvida relativa à sua medicação. Pode exercer um papel fundamental 

na avaliação da situação clínica do utente e, se aplicável, pode identificar e solucionar Problemas 

Relacionados com os Medicamentos (PRM), por forma a evitar o aparecimento de Resultados 

Negativos associados à Medicação (RNM). Desta forma, deve avaliar alguns aspetos como a 

necessidade dos medicamentos, a sua adequação (tendo em conta o estado de saúde do utente), a 
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posologia, a adesão à terapêutica e outros aspetos que possam afetar a capacidade de o utente 

cumprir o esquema medicamentoso proposto7.  

No SI, é possível criar uma “Ficha de Acompanhamento” para os utentes habituais da 

farmácia. Tem a vantagem de possibilitar o armazenamento de alguns dados de saúde 

(nomeadamente, dados bioquímicos), bem como todo o histórico da medicação crónica do utente. 

Isto permite ao farmacêutico poder fazer uma melhor avaliação das situações que lhe vão sendo 

colocadas e, assim, realizar aconselhamentos de forma mais segura. Tem também a vantagem de 

possibilitar a realização de vendas suspensas, no caso de utentes que tomam medicamentos de 

forma crónica e que, excecionalmente, necessitam de um dado medicamento, mas não têm receita 

médica. Neste caso, é realizada a venda suspensa do medicamento e, quando o utente se fizer 

acompanhar da receita (prazo de 30 dias), é regularizada a venda e o utente é reembolsado com o 

valor da comparticipação. No caso de utentes que não têm possibilidade de realizar o pagamento dos 

seus medicamentos no imediato ou que preferem fazê-lo apenas mensalmente, é criado um crédito. 

Sempre que são realizadas vendas, estas são colocadas a crédito no SI e emitido um comprovante 

de crédito. Quando o utente realizar o pagamento, a sua situação fica regularizada e é emitido o 

recibo. 

4.1.3. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os psicotrópicos e estupefacientes correspondem a substâncias que atuam ao nível do 

Sistema Nervoso Central (SNC), o que implica um controlo mais apertado em todo o seu circuito, 

desde a aquisição, até ao armazenamento e dispensa ao utente. A sua dispensa apresenta regras 

bastante particulares, uma vez que estes medicamentos apresentam uma legislação específica, 

conforme descrito no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Nesta legislação é possível encontrar 

listagens que contêm todos medicamentos incluídos nesta classe, bem como as regras de controlo na 

sua utilização e penalizações em situações de tráfico13.  

 A prescrição destas substâncias, quando realizada em receitas materializadas ou manuais, 

deve ser feita isoladamente, isto é, não pode conter na mesma receita medicamentos de outras 

classes11. Para além disso, é necessário fazer também o registo do número da receita, nome do 

médico prescritor, nome e morada do utente e dados da pessoa que fez o levantamento da 

medicação (caso não seja para o próprio). No final do atendimento, para além da fatura, é emitido um 

comprovativo de dispensa de psicotrópicos que contém todas estas informações relativas à dispensa 

do medicamento e que tem de ser arquivado na farmácia por um período mínimo de 3 anos11. Todos 

os meses, é necessário fazer o envio da listagem de psicotrópicos e estupefacientes dispensados 

para o INFARMED.  

4.2. Regimes de comparticipação, sistemas de preços de referência e subsistemas de saúde 

Quando é realizada a dispensa de MSRM, é aplicada uma comparticipação e o utente paga 

apenas uma parte do Preço de Venda ao Público (PVP) desses medicamentos. O valor da 

comparticipação depende do regime de comparticipação do utente (geral ou especial) e do escalão 

de comparticipação em que estão incluídos os medicamentos a dispensar14,15. Na dispensa de 

medicamentos no âmbito do SNS, existe um sistema de preços de referência que é aplicado aos 
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medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos (conjuntos de medicamentos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa das substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem 

e via de administração e nos quais se incluem pelo menos um MG disponível no mercado).  O preço 

de referência para cada grupo homogéneo pode ser definido como o PVP do MG existente no 

mercado que pertence a esse grupo e que apresenta o PVP mais elevado14. 

Em Portugal, a comparticipação realizada pelo SNS corresponde ao Regime Geral de 

comparticipação. Baseia-se em quatro escalões, aplicados sobre o PVP dos medicamentos: no 

Escalão A, é aplicada uma comparticipação de 95%, no Escalão B de 69%, no Escalão C de 37% e 

no Escalão D é de 15%. Os grupos e subgrupos terapêuticos abrangidos por cada escalão são 

fixados por portarias pelo Ministério da Saúde. Para os pensionistas de rendimento total anual inferior 

a 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação para o escalão A tem um acréscimo de 5% e 

para os restantes escalões um acréscimo de 15%. Para estes utentes, os MG têm ainda uma 

comparticipação de 100%, em relação ao PVP, independentemente do escalão16. O Regime Especial 

de comparticipação é aplicado no tratamento de patologias específicas (como psoríase, Lúpus e 

doença de Alzheimer). Este regime pode ser aplicado apenas para determinadas indicações 

terapêuticas, sendo que o médico prescritor tem de mencionar na receita médica o despacho que 

assegura a comparticipação16. No caso concreto dos Medicamentos Manipulados (MM), a 

comparticipação é de 30% sobre o seu preço17. No que diz respeito aos subsistemas de saúde, a 

Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) é um 

exemplo de um subsistema público. Os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) e Assistência 

na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM) são exemplos de subsistemas de saúde 

privados. Aquando da dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve selecionar o plano de 

comparticipação (no caso de receitas manuais) e, no caso particular de subsistemas específicos, tem 

sempre de incluir o número de beneficiário, independentemente do tipo de receita. No caso das 

receitas manuais, é impresso no verso da mesma as informações sobre esta dispensa e, no caso das 

receitas eletrónicas, é impressa uma fatura em duplicado, sendo que estes documentos são, 

posteriormente, utilizados para efeitos de faturação.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com diferentes regimes de 

comparticipação, sendo os mais frequentes o 01 – SNS e 48 – Pensionistas e, no caso dos 

subsistemas de saúde, ADSE e SAMS.  

4.3. Faturação e Receituário 

Aquando da dispensa de medicamentos com receita manual, o farmacêutico tem de 

selecionar o plano de comparticipação e imprimir no verso o documento de faturação, ao qual é 

atribuído um número de ordem (de 1 a 30) e um lote.  O documento tem de ser assinado pelo utente, 

carimbado, datado e assinado pelo responsável pela dispensa. Na FF, as receitas em papel são 

depois arquivadas numa gaveta, devidamente separada de acordo com o plano de comparticipação 

(01 – SNS manuais, 48 – Pensionistas, DS- Diabetes Mellitus, 49 – Emigrantes, 99 – SNS 

materializadas). São colocadas por ordem, em lotes de 30 unidades (exceto no último lote), e depois 

conferidas por dois elementos da equipa. Para os diferentes subsistemas de saúde, no final da 
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dispensa dos produtos, é impresso um documento de faturação (ao qual é atribuído um número de 

ordem), assinado pelo utente e arquivado de acordo com o subsistema aplicado. O mesmo se aplica 

para os seguros de saúde. No último dia de cada mês, para cada entidade, é realizada a emissão do 

“Verbete de Identificação de Lote”, com a identificação da farmácia, ano, mês, plano e entidade 

responsável pela comparticipação, tipo e números de lote, PVP, valor pago pelo utente e valor total 

de comparticipação. É também neste dia que se procede ao fecho dos lotes, com a emissão da 

“Relação de Resumo de Lotes” e da respetiva fatura (em quadruplicado). Posteriormente, procede-se 

ao envio das receitas/documentos de faturação, dos respetivos “Verbete de Identificação de Lote”, 

“Relação de Resumo de Lotes” e fatura para a ANF, com a exceção do SNS, em que todos os 

documentos são levantados na farmácia e transportados para o Centro de Conferência de Faturas do 

SNS. Se todas as receitas e documentos de faturação forem aceites pelas respetivas entidades, a 

farmácia recebe o valor total das comparticipações aplicadas.  

Tive a oportunidade de realizar a verificação de receitas manuais e de participar no fecho de 

faturação do mês de março, abril, maio e junho. Pude acompanhar de perto este processo, essencial 

para o retorno monetário das comparticipações para a farmácia e, consequentemente, para a sua boa 

gestão.  

4.4. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia 

Os MNSRM e os MNSRM-EF são aqueles que não cumprem os requisitos indicados para os 

MSRM. Regra geral, estes medicamentos não são comparticipáveis, exceto em alguns casos já 

previstos pela legislação8. São medicamentos que, devido às suas indicações terapêuticas e/ou perfil 

de segurança, podem ser vendidos ao utente sem receita médica, desde que a dispensa seja 

corretamente ponderada e aconselhada pelo farmacêutico, com base nas características e estado de 

saúde do utente8. Neste âmbito, o farmacêutico terá um papel crucial, realizando a triagem dos casos 

que podem ser tratados facilmente com recurso a estes medicamentos ou de situações que 

impliquem mesmo a observação por médicos especializados. Os MNSRM e MNSRM-EF são 

dispensados com vista ao tratamento de problemas de saúde menores, pouco graves, que não 

necessitam de diagnóstico médico especializado e devem ser utilizados por curtos períodos de 

tempo. Têm a vantagem de possibilitar menores custos com a saúde, quer a nível individual, quer ao 

nível do SNS.  

A existência destes MNSRM permite também a automedicação, que consiste na utilização 

destes medicamentos, por iniciativa do próprio utente, de forma responsável e consciente, para o 

tratamento de problemas menores e facilmente tratáveis18. Mais uma vez, o papel do farmacêutico é 

de enorme destaque: deve questionar sempre o utente sobre a finalidade a que se destinam os 

medicamentos procurados, alertá-lo para os possíveis riscos da automedicação e, se possível, 

realizar o aconselhamento personalizado. É também importante que o utente automedicado procure 

sempre o profissional de saúde perante uma ausência de melhoria ou mesmo agravamento da 

situação de saúde. É importante que o utente tenha sempre a consciência de que a toma de 

medicamentos (mesmo sendo de venda livre) nunca deve ser banalizada18. As situações passíveis de 



                                                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

17 
  

automedicação encontram-se estabelecidas numa lista, agrupadas em função dos órgãos ou 

sistemas do corpo humano19.  

 Ao longo de todo o estágio, tive a oportunidade de realizar o aconselhamento e dispensa de 

vários MNSRM, bem como realizar algumas intervenções no âmbito de automedicações, auxiliando 

os utentes a ter uma melhor perceção de como tratar alguns problemas menos graves. Uma das 

situações que destaco foi uma intervenção que realizei com um idoso que se dirigiu à farmácia com 

tosse com expetoração e que, após ter levado um xarope para esse efeito, se dirigiu à farmácia dois 

dias depois queixando-se que a tosse estava mais intensa e que, por isso, pretendia um outro xarope. 

Desta forma, pude auxiliar o utente a compreender melhor o mecanismo desse medicamento e que, 

durante os primeiros dias, o aumento da tosse seria normal para a libertação das secreções. As 

situações de automedicação com que mais contactei foram a procura de fármacos analgésicos e anti-

inflamatórios, tais como paracetamol, ibuprofeno e diclofenac.  

4.5. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

A FF apresenta uma grande variedade de produtos de saúde, nomeadamente dentro da área 

de dermocosmética. As linhas mais procuradas pelos utentes são Caudalie®, Filorga®, Bioderma®, 

Uriage®, La Roche-Posay® e Avène®. Frequentemente, a FF conta também com a visita de 

conselheiras destas marcas que realizam rastreios/avaliações dermatológicas para os utentes e 

contribuem para a escolha dos produtos que melhor se adaptam aos tipos de pele e às 

características de cada utente.  

Outros produtos de venda frequente são produtos destinados à alimentação dos bebés e 

crianças. Marcas como Nan®, Nutriben®, Aptamil® e Miltina® são as mais utilizadas pelos utentes da 

FF. Em termos de higiene, as fraldas, toalhetes e produtos para a higiene da pele do bebé são 

também produtos muito vendidos. 

A farmácia é também um local bastante procurado para a compra de MUV (com destaque 

para a procura de desparasitantes internos ou externos e pílulas contracetivas), suplementos 

alimentares, produtos de alimentação especial (nomeadamente produtos de emagrecimento) e 

produtos destinados à higiene oral. De destacar também a procura por dispositivos médicos, tais 

como materiais para ostomizados e urostomizados, materiais de penso, materiais ortopédicos e 

dispositivos destinados à realização de determinações bioquímicas. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o aconselhamento e dispensa de vários 

destes produtos. Numa fase inicial, neste âmbito, a minha maior dificuldade foi o aconselhamento de 

produtos de dermocosmética. No entanto, com o auxílio da equipa da FF, comecei a conseguir 

compreender melhor os produtos a aconselhar em cada situação, através da realização de várias 

simulações de casos práticos. Desta forma, consegui ir compreendendo melhor a sua aplicação 

prática e consegui realizar alguns aconselhamentos. As situações com que mais contactei foi a 

procura de produtos destinados a pele seca.  
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5. Medicamentos Manipulados 

Os MM podem ser definidos como fórmulas magistrais (preparados segundo receita médica, 

prescrita especificamente para um utente) ou preparados oficiais (preparados segundo indicações 

farmacopeicas ou de formulários), preparados e dispensados em FC e sob a responsabilidade do 

farmacêutico. O médico prescritor de MM deve certificar-se da ausência de possíveis interações que 

alterem a eficácia dos medicamentos20.  

Durante a preparação de MM, o farmacêutico deve procurar garantir também a máxima 

qualidade e segurança dos mesmos. Procede-se à preparação de MM em situações de ausência de 

medicamentos com igual dosagem e forma farmacêutica no mercado, preparação de medicamentos 

destinados a aplicação cutânea, necessidade de adequação de uma dose destinada a uso pediátrico 

ou perante grupos de doentes em que as condições de administração ou farmacocinéticas estão 

alternadas20. Para a produção de MM só podem ser utilizadas matérias-primas que estejam descritas 

na Farmacopeia Portuguesa (FP) ou Farmacopeia Europeia (FE). Após a preparação do manipulado, 

este deve ser acondicionado e devidamente rotulado. No rótulo devem estar várias informações 

importantes, como a identificação da farmácia, do DT, nome da preparação, dosagem, via de 

administração, data da preparação, prazo de validade, condições de conservação, número de lote 

atribuído, nome do utente e algumas menções especiais para a utilização (“agitar antes de usar”, “uso 

externo”, “manter fora do alcance das crianças” ou outras) (Anexo XIV)20. Aquando da preparação de 

MM é também necessário o preenchimento da “Ficha de Preparação”, que fica arquivada na farmácia 

(Anexo XV).  O preço dos MM é calculado através da fórmula: (Valor de honorários + Valor das 

matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor 

(6%)21.  

Na FF, não surgem com muita frequência receitas para preparação de MM. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de acompanhar o Dr. David Costa na preparação de uma suspensão oral 

de trimetoprim a 1% (m/v), auxiliá-lo na preparação da “Ficha de Preparação” e ainda compreender 

toda a logística associada a esta preparação. Para além deste MM, na FF, as preparações frequentes 

incluem também a solução de ácido bórico saturado em álcool a 96%.  

6. Outros cuidados de saúde e serviços prestados 

Na FF, são prestados vários serviços com profissionais de saúde especializados, como as 

consultas de podologia, consultas de nutrição e sessões de fisioterapia. Para além destes, os 

farmacêuticos e técnicos de farmácia também prestam alguns serviços importantes aos seus utentes.  

6.1. Distribuição de medicamentos para instituições  

A FF trabalha com dois lares de acolhimento de idosos: a Associação de Solidariedade 

Humanitária de Monte Córdova (ASHMC) e a S. Tiago - Associação de Solidariedade Social de 

Areias (STASSA). Semanalmente, os farmacêuticos responsáveis por este serviço fazem a PIM para 

cada um dos utentes, mediante um guia terapêutico enviado pela equipa médica/enfermagem das 

instituições. O farmacêutico deve analisar esse guia e fazer a revisão da terapêutica, por forma a 

identificar possíveis PRM e evitar RNM. Cada utente possui dois conjuntos de pillboxes e a PIM é 
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realizada nas mesmas, por forma a garantir a medicação necessária para uma semana. Após a 

preparação das pillboxes, e antes do seu envio para a instituição, é realizada uma verificação da PIM 

por um outro elemento da equipa. Sempre que seja necessário algum medicamento ou produto de 

saúde extra ou urgente, o lar entra em contacto com a farmácia, que faz a entrega desses produtos.  

Para além da PIM para estas duas instituições, a FF realiza também o fornecimento da 

medicação necessária para alguns lares da ação social da Santa Casa da Misericórdia de Santo 

Tirso, tais como o Lar Dr.ª Leonor Beleza e o Lar José Luiz D’Andrade. Essa distribuição é realizada 

de forma rotativa entre as farmácias do concelho de Santo Tirso.  

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de realizar a PIM, sob supervisão dos farmacêuticos 

responsáveis, de ambas as instituições e auxiliar no processo de verificação da mesma. Elaborei 

também a preparação da medicação para entrega nos lares da Santa Casa da Misericórdia e a 

faturação da mesma.   

6.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Os utentes da FF procuram muitas vezes o auxílio do farmacêutico para a determinação e 

controlo de vários parâmetros: pressão arterial (PA), glicemia capilar, colesterol total, triglicerídeos, 

peso, altura e IMC. Regra geral, a determinação mais realizada na FF é a da PA. Esta é determinada 

com recurso a um esfigmomanómetro automático de braço, após um curto período de repouso do 

utente. A mediação é realizada sempre duas vezes, com um intervalo de 1 a 2 minutos entre 

medições. O utente é sempre informado relativamente aos três valores obtidos (PA sistólica, PA 

diastólica e pulsação) e devidamente aconselhado sobre algumas medidas não farmacológicas a 

manter ou a melhorar. A FF possui cartões de anotação destes valores para entrega ao utente e 

posterior monitorização das variações sofridas, o que permite um melhor acompanhamento da 

evolução de cada situação.  

A determinação dos valores de glicemia capilar, colesterol total e triglicerídeos implica 

cuidados extra, uma vez que necessita da realização de uma punção capilar. Para isso, é necessário 

começar por realizar a desinfeção do dedo com algodão embebido em álcool a 70%, esperar que 

evapore e depois, com o auxílio de uma lanceta estéril, realizar a punção. Para uma correta avaliação 

dos resultados, os utentes devem estar em período de jejum. No caso da determinação da glicemia, a 

tira de medição é colocada em contacto com o sangue (que sobe por capilaridade) e a máquina de 

determinação de glicemia indica o valor obtido. Já no caso da máquina de determinação do colesterol 

total e triglicerídeos é necessário proceder à aspiração do sangue com uma pipeta estéril e colocação 

nos poços de determinação. Quando é realizada a determinação do valor de triglicerídeos, é possível 

determinar o colesterol total, o valor de HDL (o chamado “bom colesterol”) e o valor de LDL (“mau 

colesterol”). Na determinação destes parâmetros que envolvem o manuseamento de sangue, o 

farmacêutico deve usar luvas e, no final, todo o material descartável utilizado deve ser colocado em 

contentores apropriados.  

 Durante todo o estágio, tive a oportunidade de realizar estas determinações. De destacar a 

determinação de PA, sem dúvida a mais realizada, em que conseguia fazer alguns aconselhamentos 
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não farmacológicos importantes aos utentes, nomeadamente, alertá-los para a necessidade de, 

periodicamente, realizarem esta determinação e conseguirem um melhor controlo. Algumas vezes, 

verificava que os utentes seguiam mesmo esse conselho e que voltavam à farmácia com mais 

frequência. De destacar também o facto de que os utentes apresentavam mesmo algumas questões 

e, frequentemente, me pediam conselhos para o controlo da PA. 

6.3. Administração de vacinas e injetáveis 

Na FF, pode ser realizada a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) e de injetáveis. Embora não seja muito frequente a procura por este serviço, a 

vacina mais comumente administrada na FF é a da Gripe Sazonal.  

6.4. Recolha de medicamentos para o VALORMED  

O VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que faz a recolha e gestão dos resíduos 

de medicamentos (embalagens vazias, fora de uso ou prazo de validade). Trabalha em cooperação 

com a indústria farmacêutica, os distribuidores e as FC. É constituída pela Associação Portuguesa da 

Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (GROQUIFAR) e ANF22. A FF é uma farmácia aderente neste processo de recolha e, 

por isso, contém um contentor de recolha do VALORMED na área de atendimento ao público (Anexo 

XVI). Para além disso, periodicamente, faz campanhas e alertas sobre a importância desta recolha.  

Durante o atendimento, por diversas vezes, pude conversar com os utentes e explicar-lhes a 

importância da entrega dos seus medicamentos fora de uso e também observar a sua frequente 

adesão a esta causa. Para além disso, este ano, o tema do Dia Mundial da Criança foi a importância 

desta recolha para o meio ambiente, pudendo assim, alertar os mais pequenos para esta questão.  

6.5. Outras iniciativas promovidas pela Farmácia Faria 

A FF é uma farmácia que procura estabelecer uma grande proximidade com os seus utentes. 

Desta forma, foram várias as atividades, ações e campanhas que ocorreram durante o meu período 

de estágio e nas quais pude também colaborar. O dia da mulher, dia do pai, dia da mãe e a sexta-

feira santa (sexta-feira de Páscoa) foram datas especiais, em que a FF presenteou os seus utentes 

com pequenas ofertas. Foram também realizados alguns rastreios, como um rastreio auditivo, 

ecografia emocional 4D, rastreio de podologia para os caminhantes e rastreios de pele com 

conselheiras das marcas Caudalie®, Filorga® e Heliocare®. A FF participou também num concurso 

de montras, alusivo aos pares amorosos da obra “Os Maias”, de Eça de Queiroz, no âmbito do 

“Jantar Queirosiano”, organizado pelo Agrupamento de Escolas de D. Dinis – Santo Tirso. Tive 

oportunidade de auxiliar na construção desta montra, no qual a FF obteve o 3º prémio (Anexo XVII). A 

FF participou ainda na campanha “Dê Troco a Quem Precisa”, desenvolvida pela ABEM, entre os 

dias 20 e 28 de maio (Anexo XVIII). Este ano, o Dia Mundial da Criança foi também celebrado de 

forma especial, através da consciencialização dos mais novos para as preocupações com o ambiente 

e com a reciclagem de medicamentos fora de uso pelo VALORMED. As crianças realizaram 

desenhos alusivos ao tema, que foram colocados nas montras da FF (Anexo XVIX) e, como presente, 

receberam um kit com um livro sobre o VALORMED. No dia 1 de junho, foi realizado um sorteio e a 

criança vencedora recebeu também um protetor solar. A FF desenvolveu ainda uma formação sobre 
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o tema “Cuidados a ter com o sol” em duas escolas de pré-escolar. Estas formações foram realizadas 

por mim, pela Dr.ª Carla Faria e pela Dr.ª Bernardete Moura, com o apoio da Uriage®, que 

disponibilizou o material didático e também alguns brindes para oferecermos às crianças (Anexo XX e 

Anexo XXI).  

7. Formações realizadas durante o estágio 

O farmacêutico deve procurar manter o seu conhecimento sempre atualizado, bem como 

conhecer todos os novos produtos que chegam ao mercado. Nesse sentido, a participação em ações 

de formação desenvolvidas por empresas ligadas ao ramo da saúde é fundamental. Durante o meu 

período de estágio pude acompanhar a equipa da FF a algumas formações. A participação nestas 

atividades possibilitou-me consolidar alguns conhecimentos e também conhecer melhor alguns 

produtos. A lista das formações em que participei encontra-se em anexo (Anexo XXII).  

 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio 

1. Rastreio de Osteoporose  

1.1. Enquadramento Teórico: A Osteoporose 

A osteoporose corresponde a uma doença de evolução silenciosa, caracterizada pela 

diminuição da Densidade Mineral Óssea (DMO), pela alteração da microarquitetura do osso e, 

consequentemente, pelo aumento da fragilidade óssea e risco de ocorrência de fraturas. Estas 

fraturas são mais frequentes em idosos e em mulheres pós-menopáusicas e estão associadas a uma 

elevada taxa de morbilidade e mortalidade23. A doença afeta cerca de 75 milhões de pessoas na 

Europa, Japão e Estados Unidos da América (EUA) e estima-se que seja responsável pelas mais de 

8,9 milhões de fraturas registadas anualmente, em todo o mundo24. Para além da elevada 

prevalência, a osteoporose acarreta custos económicos bastante elevados, associados a 

incapacidade e perda de autonomia nos seus doentes24. Tendo em conta estes dados, considerei que 

a consciencialização e a aplicação de medidas de monitorização da saúde óssea podiam ter um 

papel decisivo para a prevenção da doença e da ocorrência de fraturas.  

1.1.1. Fisiopatologia da Doença 

O osso é um tecido que está em constante remodelação, como resposta ao stress e às 

alterações hormonais, através da atividade dos osteoblastos e osteoclastos. Esta remodelação 

consiste num processo equilibrado entre a ocorrência da reabsorção óssea e da sua formação: 

durante a reabsorção, os osteoclastos digerem a massa óssea existente, enquanto que, na formação 

óssea, os osteoblastos secretam o osteoide, que, após a mineralização, conduz à formação de novo 

osso. Esta formação ocorre em quantidade equivalente à de massa óssea reabsorvida e, assim, 

garante a reposição do osso digerido25. A remodelação óssea é influenciada por citocinas, mas 

também por vários fatores adicionais, tais como a Hormona da Paratiroide (PTH), vitamina D, 

calcitonina ou estrogénios, que estimulam a formação óssea, e o Fator de Necrose Tumoral (TNF) ou 

o Fator de Crescimento semelhante à Insulina-1 (IGF-1), que, pelo contrário, estimulam a reabsorção 
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óssea25. Quando ocorre um desequilíbrio nestes fatores, verifica-se também um desequilíbrio na 

ocorrência da remodelação do osso, o que pode levar a que a quantidade de osso reabsorvido seja 

superior à quantidade de novo osso formado. Esta alteração conduz a uma diminuição da DMO, 

alteração da microarquitetura óssea e, consequentemente, ao aparecimento da osteoporose25. O pico 

de massa óssea ocorre entre os 18-24 anos e pode fornecer informações sobre a fragilidade do 

esqueleto. Alterações na composição mineral e matriz óssea também agravam essa fragilidade. A 

DMO é também influenciada por fatores genéticos e ambientais, sendo, no entanto, os fatores 

genéticos responsáveis por cerca de 50-85% das suas variações26.  

 A osteoporose caracteriza-se também por uma evolução lenta e discreta, muitas vezes 

detetada apenas após a ocorrência de fraturas ósseas. Estas fraturas podem ocorrer como 

consequência de traumatismos leves e de baixa energia, embora, por vezes, possa não existir um 

traumatismo evidente na sua origem. As fraturas mais comummente observáveis ocorrem nas 

vértebras, anca e punhos23. 

1.1.2. Fatores de Risco  

A osteoporose pode ser classificada como primária, como consequência do envelhecimento 

do osso (em que ocorre a deterioração da trabécula do osso), mas também de alterações 

hormonais26. Pode também ser classificada como secundária, quando surge como consequência da 

terapêutica com corticoides e outros fármacos ou de outras doenças, como o hipertiroidismo, 

hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias ou défices em vitamina D.   

Na mulher, durante o processo de envelhecimento, ocorre uma alteração na taxa de 

remodelação óssea que, acompanhada por uma diminuição dos estrogénios, leva a uma maior 

reabsorção óssea e, consequentemente, maior fragilidade do esqueleto. No homem, o processo de 

envelhecimento, conduz a uma diminuição da formação óssea e também à alteração da composição 

da matriz26. Desta forma, todas as mulheres pós-menopáusicas e homens com mais de 50 anos 

devem ter atenção redobrada quanto há presença de fatores de risco da doença23,27.  

Os fatores de risco da osteoporose podem ser divididos em major ou minor. Os fatores de 

risco major incluem histórias de fraturas vertebrais prévias, fratura de fragilidade (após os 40 anos) e 

fratura da anca nos progenitores. Para além destes, também a idade (mais de 65 anos), menopausa 

precoce (antes dos 40 anos), terapêutica com corticoides durante um período superior a 3 meses, 

hipogonadismo e hiperparatiroidismo primário. A elevada propensão para quedas é também um fator 

de risco major bastante importante23,27.  

Os fatores de risco minor incluem a presença de doenças como a artrite reumatóide, história 

de hipertiroidismo clínico, terapêutica crónica com antiepiléticos ou heparina, valores de IMC 

inferiores a 19 kg/m2 e perdas de peso superiores a 10% (tendo em conta o peso do indivíduo aos 25 

anos). De destacar também o défice no aporte de cálcio através da dieta, o consumo excessivo de 

cafeína (quantidades superiores a 3 chávenas por dia) e alguns hábitos sociais, como o tabagismo e 

o consumo excessivo de álcool (mais de 3 unidades de álcool por dia)23,27.  
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1.1.3. Diagnóstico da Osteoporose 

 O diagnóstico é realizado com base na quantificação da DMO, pela técnica de Absorciometria 

Radiológica de Dupla Energia (DEXA). Um indivíduo é diagnosticado com osteoporose quando, na 

determinação da DMO, se obtém um índice T inferior ou igual a -2,5 (o índice T ou T-score expressa 

os desvios-padrão da DMO do indivíduo em estudo por comparação com a média da DMO de um 

grupo de jovens saudáveis - equivalente ao grupo etário no pico de massa óssea - e do mesmo 

género). Esta definição de osteoporose pode ser aplicada a mulheres caucasianas pós-

menopáusicas e homens com 65 ou mais anos23,27,28 (Tabela 3). Já no que diz respeito a homens 

com idades entre os 50 e os 65 anos, diz-se que estamos na presença de um caso de osteoporose 

quando, para além de um índice T inferior a -2,5, existem também fatores de risco da doença23. No 

caso de mulheres pré-menopáusicas que apresentem fatores de risco major da doença (ou no caso 

da análise do crescimento em crianças e adolescentes), deve ser utilizado o índice Z (Z-score: 

expressa os desvios-padrão da DMO do indivíduo em estudo por comparação com a média da DMO 

de um grupo de indivíduos saudáveis com a mesma idade e do mesmo género): considera-se 

osteoporose quando o valor deste índice é inferior a -223,28.  

Tabela 3 – Classificação da osteoporose, de acordo com o índice T (Adaptado de: Sociedade Portuguesa de 

Reumatologia, Sociedade Portuguesa de Doenças Ósseas Metabólica. Recomendações para o Diagnóstico e 

Terapêutica da Osteoporose.  Acta Reumatológica Portuguesa. 2007; 32: 49, 59.) 

Valores de índice T Classificação 

T ≥ -1 Saúde óssea ideal 

-2,5 < T < -1 Osteopenia 

T ≤ -2,5 Osteoporose 

T ≤ -2,5 

+ 

Fratura de Fragilidade 

Osteoporose grave 

 

A DEXA é uma técnica com elevada precisão, descrita como o mais importante e preferencial 

método para a análise da fragilidade, força óssea, risco de fratura e, consequentemente, para o 

diagnóstico da osteoporose. Consiste na utilização de dois picos de energia raio-X, os quais são 

absorvidos pelo osso e tecido mole, permitindo o cálculo da DMO (expressa em g/cm2)29,30. De acordo 

com a norma n.º 001/2010, de 30/09/2010, da Direção-Geral da Saúde (DGS), a avaliação por DEXA 

deve ser realizada no colo do fémur ou na coluna lombar, podendo, aquando da impossibilidade da 

determinação nestes locais, ser realizada ao nível do rádio distal27. Devem ser considerados os 

valores absolutos de DMO e os valores de índice T do colo do fémur, da coluna lombar e da anca 

total23. Existem situações específicas com indicação para a realização de DEXA: mulheres com mais 

de 65 anos e homens com mais de 70 anos, mulheres pós-menopáusicas com menos de 65 anos e 

homens com mais de 50 anos com um fator de risco major ou dois fatores de risco minor e, por fim, 

mulheres pré-menopáusicas e homens com menos de 50 anos, mas apenas se nestes casos se 

verificarem causas de osteoporose secundária ou fatores de risco major23,27.  
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1.1.3.1. Ultrassonometria Quantitativa do calcâneo  

 Apesar da sua elevada precisão, a técnica de DEXA nem sempre é preferida pela população, 

devido ao seu elevado custo e baixa comodidade para a sua realização. Desta forma, outros métodos 

de determinação da DMO periférica têm sido adotados para a avaliação do elevado risco de fratura e 

para a identificação de utentes que devem ser encaminhados para a realização da DEXA e, 

posteriormente, devidamente diagnosticados31. É o caso da Ultrassonometria Quantitativa (QUS) do 

calcâneo, técnica importante na avaliação do risco de fratura, principalmente em mulheres pós-

menopáusicas e homens31. A técnica consiste na utilização de ondas sonoras de alta frequência: a 

velocidade das ondas e a atenuação do som transmitido estão diretamente relacionadas com as 

propriedades mecânicas do osso, permitindo avaliar o estado de fragilidade e o risco de fratura. A 

QUS tem a vantagem de não utilizar radiação ionizante e ser facilmente aplicada. Pode ser realizada 

em vários locais do esqueleto, no entanto, é preferencial a sua aplicação no calcâneo, uma vez que 

contém uma pequena quantidade de tecido mole na sua superfície, apresenta tamanho e estrutura 

uniformes e é um local altamente trabeculado, com capacidade de sustentação do peso corporal. A 

QUS do calcâneo pode ser bastante útil em rastreios na comunidade para a previsão do risco de 

fratura e para o despiste de algumas situações de alerta31,32.   

1.1.3.2. Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) 

 A avaliação do risco de fratura pode também ser realizada através de algoritmos e 

ferramentas de cálculo, desenvolvidas para prever esse risco. Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) 

é uma ferramenta bastante acessível, que relaciona os fatores de risco da doença, com ou sem 

informações relativas à DMO do indivíduo em estudo. Permite prever o risco absoluto de ocorrência 

de fratura da anca ou fraturas osteoporóticas major num período de 10 anos (avaliação a curto prazo) 

e, assim, auxiliar na identificação de utentes que devem ser submetidos a terapêutica ou à técnica de 

DEXA, mediante o conhecimento ou não da DMO. O risco de fratura varia em diferentes locais do 

mundo, o que implica que o algoritmo seja adaptado de acordo com a epidemiologia da região33. 

Neste algoritmo é realizado um breve questionário (idade, sexo, peso, altura e outros fatores de risco 

independentes da DMO) e os dados são cruzados com a epidemiologia atual de cada país/região do 

mundo. De acordo com o resultado obtido (probabilidade de fratura a 10 anos elevada, média ou 

baixa), é possível concluir sobre a necessidade de o indivíduo realizar um tratamento farmacológico. 

Caso a avaliação seja realizada sem os valores de DMO, o resultado pode também ser indicativo da 

necessidade de realização de DEXA e, posteriormente, o algoritmo FRAX deve ser reaplicado33.  

1.1.4. Tratamento da Osteoporose 

 A terapêutica da osteoporose deve ser devidamente avaliada e adaptada a cada indivíduo. 

De destacar a importância de tratamentos farmacológicos, mas também de medidas não 

farmacológicas e pequenos hábitos diários que podem contribuir para a melhoria da autonomia e 

qualidade de vida dos doentes e também para a prevenção de fraturas.  
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1.1.4.1. Tratamento Farmacológico 

 O tratamento farmacológico da osteoporose é recomendado em indivíduos com elevado risco 

de fratura e pode incluir fármacos de três classes principais: fármacos antireabsortivos, fármacos 

anabólicos e fármacos com mecanismo de ação misto.  

Os fármacos antireabsortivos (como os bifosfonatos, modificadores seletivos do recetor dos 

estrogénios e terapias hormonais de substituição) inibem a atividade dos osteoclastos e a reabsorção 

óssea. Têm a capacidade de diminuir a taxa de remodelação óssea que, aleada a um aumento da 

mineralização, conduzem ao aumento da DMO26. Os fármacos mais utilizados são os bifosfonatos, 

como o ácido alendrónico (oral), ácido zolendrónico (intravenoso) e o ácido risedrónico (oral), com 

eficácia na redução de fraturas vertebrais e não vertebrais (inclusive da anca), e o ácido ibandrónico 

(oral), com eficácia apenas ao nível das fraturas vertebrais26. Correspondem a compostos orgânicos 

que se ligam à matriz óssea e impedem a reabsorção óssea34. Os principais efeitos secundários 

decorrem ao nível gastrointestinal com a agressão da mucosa, o que implica que os utentes 

permaneçam em posição ortostática cerca de 30 minutos após a sua toma. Para além disso, dada a 

baixa absorção oral, devem ser tomados em jejum (após jejum noturno e cerca de 30-60 minutos 

antes da ingestão de alimentos), pelo que é importante que os utentes tenham algumas precauções 

na sua administração26,34. Os modificadores seletivos do recetor de estrogénios são ativadores 

dos recetores do estrogénio no tecido ósseo, enquanto que, nos tecidos reprodutivos, exercem uma 

ação antagónica34. Neste grupo, inclui-se o raloxifeno, indicado para o tratamento em mulheres pós-

menopáusicas e eficaz na redução do risco de fraturas vertebrais26,34. Apresenta alguns efeitos 

secundários ao nível cardiovascular, podendo originar síndrome vasomotor ou tromboembolismo 

venoso. Por outro lado, dada a sua atividade ao nível do tecido mamário, pode reduzir o risco de 

cancro da mama26,34. Já o bazedoxifeno, também utilizado em mulheres pós-menopáusicas, 

apresenta risco de ocorrência de efeitos trombóticos venosos, mas não demonstra efeitos na 

diminuição do risco de cancro da mama34. A terapia hormonal de substituição (estrogénios) 

apresenta efeitos na diminuição da perda de massa óssea em mulheres pós-menopáusicas e na 

atenuação da sintomatologia da menopausa26. Dentro dos fármacos que atuam na inibição da 

reabsorção óssea, pode ainda incluir-se o denosumab, anticorpo monoclonal humano, que se liga ao 

RANK (receptor activator of nuclear factor kappa-B). Ao inibir a ação do RANK, a proliferação e a 

ativação dos osteoclastos são inibidas e, consequentemente, verifica-se uma diminuição da taxa de 

remodelação óssea34. A administração de 60 mg a cada 6 semanas apresenta efeitos favoráveis na 

redução do risco de fraturas vertebrais e não vertebrais. Adversamente, pode conduzir a 

hipocalcemia, principalmente em indivíduos com défice de vitamina D ou compromissos renais 

graves, pelo que, nestes utentes, deve ser garantido um aporte adequado de cálcio e vitamina D34.  

 Os fármacos anabólicos, pelo contrário, estimulam a formação óssea. É o caso da 

teriparatida (PTH recombinante humana), potente fármaco que atua ao nível do recetor da PTH e 

que estimula a atividade dos osteoblastos. A taxa de formação óssea é superior à sua reabsorção e, 

desta forma, conduz a um aumento da DMO e melhoria na microarquitetura trabecular34. Esta 

terapêutica deve apenas ser realizada por um período de 18-24 meses, devido ao risco de 
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desenvolvimento de osteossarcomas. Por essa razão, está também contraindicada em utentes com 

malignidades ósseas26. A dose diária recomendada é de 20µg ou 40µg, administrado 

subcutaneamente34.   

 O ranelato de estrôncio corresponde a um fármaco oral com mecanismo de ação misto. 

Atua quer na estimulação da formação óssea, quer na diminuição da reabsorção do osso: conduz a 

um aumento da atividade dos osteoblastos e da síntese de colagénio e, em simultâneo, diminui a 

atividade reabsortiva, a diferenciação dos osteoclastos e estimula a apoptose dos mesmos. 

Caracteriza-se pela diminuição do risco de fraturas vertebrais e não vertebrais35.   

1.1.4.2. Tratamento Não Farmacológico 

 As medidas não farmacológicas assumem um papel bastante importante na osteoporose, 

tendo como principais objetivos a prevenção de fraturas. Em primeiro lugar, de destacar a importância 

do aporte adequado de cálcio e vitamina D através da dieta35. A mineralização óssea depende da 

presença de cálcio, cuja absorção gastrointestinal, por sua vez, depende da presença de vitamina D. 

No entanto, para além dos efeitos benéficos para a absorção de cálcio, a vitamina D é também 

essencial no crescimento e remodelação óssea36. De acordo com a Sociedade Portuguesa de 

Reumatologia (SPR), o aporte diário de cálcio deve ser superior a 900 mg (limite superior adequado 

de 2500 mg) e, no caso do aporte de vitamina D, deve ser garantida uma ingestão mínima de 5 µg/dia 

e 10 µg/dia, para indivíduos com menos de 60 anos e indivíduos com 60 ou mais anos, 

respetivamente23. O cálcio pode ser obtido através dos laticínios, seus derivados, alguns legumes 

verdes (como brócolos e espinafres), cereais, frutos secos e alguns peixes37. A vitamina D pode ser 

adquirida através de citrinos, laticínios e alguns peixes (como a sardinha)38. A exposição solar 

adequada é também essencial: é importante que seja garantida uma exposição solar diária, cerca de 

15 a 20 minutos, sem filtros de proteção, na face, braços e mãos. Esta prática contribui para a 

estimulação da síntese de vitamina D no nosso organismo, por ação da radiação ultravioleta38. No 

entanto, quando o aporte destes nutrientes não é possível/suficiente através da dieta, pode ser 

conveniente recorrer a suplementação adequada. Para além do aporte destes nutrientes, é também 

extremamente necessário evitar o consumo de tabaco, álcool, cafeína e sódio e a adoção de uma 

dieta variada e equilibrada23. 

 A prática regular de exercício físico é também bastante importante na osteoporose, quer na 

prevenção do seu aparecimento, quer na melhoria de sintomas e alterações provocadas pela doença. 

Vários estudos têm demonstrado que o exercício físico regular, principalmente exercícios com carga 

(marcha, dança e aeróbica de baixo impacto) e com resistência (com aparelhos, pesos livres e fitas 

de borrachas) previnem a perda de massa óssea associada à idade e, consequentemente, a 

ocorrência de fraturas39,40. Para além disso, ajudam a melhorar o equilíbrio e diminuem as dores 

crónicas e as deformações do esqueleto, nomeadamente, ao nível da coluna40.  

 Para além disso, é também bastante importante que sejam tomadas algumas medidas 

profiláticas para evitar as quedas, com cuidados a ter não só nas habitações, mas também no 

exterior. A Associação Nacional contra a Osteoporose (APOROS), apresenta várias recomendações 
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a adotar, que incluem não só a prática de exercício físico regular, mas também a avaliação regular da 

visão e da audição, utilização de calçado adequado e antiderrapante, colocação de tapetes 

antiderrapantes no chão das habitações e, em particular, nas banheiras, utilização de apoios perante 

dificuldades na marcha (como bengalas, canadianas ou andarilhos) e evitar a presença de fios 

elétricos ou de telefone pelo chão e outros obstáculos41. Os utentes devem ter também atenção a 

alguns medicamentos que possam gerar tonturas e evitar o consumo de bebidas alcoólicas41.  

1.2. Objetivos e Métodos  

Neste projeto, tive a oportunidade de organizar um rastreio de osteoporose na FF (Anexo 

XXIII). Perante a grande prevalência de osteoporose em Portugal e pelo facto de ter encontrado 

várias pessoas que sofriam de problemas ósseos durante o estágio, considerei que a realização 

deste rastreio poderia ser uma mais valia para os utentes. Desta forma, os objetivos eram 

proporcionar à população a oportunidade de conseguirem rastrear, gratuitamente, o estado da sua 

saúde óssea, mas também aumentar a consciencialização sobre a doença, as suas consequências, 

os seus fatores de risco, as medidas preventivas a adotar e alguns cuidados simples a ter no dia-a-

dia. 

De forma a realizar a divulgação do evento e, simultaneamente, captar a atenção dos utentes 

para este problema de saúde, realizei um panfleto informativo sobre a osteoporose (Anexo XXIV), 

onde constavam algumas informações sobre a doença, os seus fatores de risco, alguns sinais de 

alerta e medidas preventivas. Estes foram entregues durante o atendimento a utentes de todas as 

idades.  

O rastreio foi realizado por uma enfermeira (Enf.ª Patrícia Ribeiro) que procedeu à 

determinação da DMO periférica e, consequentemente, do índice T, através da realização de uma 

QUS do calcâneo (Anexo XXV). A presença no rastreio implicava uma marcação prévia, uma vez que 

as vagas eram limitadas. O rastreio decorreu entre as 10h e as 19h, com uma duração aproximada 

de 20 minutos por cada utente. Por forma a conseguir realizar um pequeno estudo estatístico, foi 

aplicado um pequeno questionário a cada um dos participantes e registado o resultado obtido no 

teste (Anexo XXVI). No final de cada sessão, a Enf.ª Patrícia forneceu aos utentes uma ficha de 

resultado do teste, impressa diretamente através do aparelho de determinação (Anexo XXVII). No 

caso dos utentes em que o resultado não se enquadrava numa situação de saúde óssea normal, 

forneci também um folheto a cada utente sobre alguns cuidados não farmacológicos a ter para evitar 

a ocorrência de quedas (Anexo XXVIII). 

1.3. Resultados e Discussão 

O rastreio contou com a participação de 17 utentes, com idades compreendidas entre os 33 e 

os 77 anos (média de idades dos participantes no rastreio: 54,4 anos). Os dados recolhidos e os 

resultados obtidos no rastreio encontram-se em anexo (Anexo XXIX).  

O rastreio contou com a participação de 14 indivíduos do género feminino (82% dos 

participantes) e com 3 indivíduos do género masculino (18%). A média do peso dos participantes foi 

de 68,1 kg e a média das alturas foi de 1,6 m. Através dos valores de peso e altura, foi determinado o 
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IMC (IMC =  
Peso

Altura2) dos participantes. Mediante o valor de IMC obtido, os utentes foram 

categorizados, segundo a classificação da obesidade no adulto em função do IMC, da Organização 

Mundial de Saúde (OMS)42. A Figura 1 mostra a percentagem de utentes em cada uma das 

categorias. Como é possível verificar, 41% (7 utentes) apresentavam-se dentro do peso esperado 

para a sua altura e 41% (7 utentes) encontravam-se acima do normal, numa situação de pré-

obesidade. Apenas foi registado 1 utente para as classificações de obesidade de grau I, obesidade de 

grau II e obesidade de grau III. Nenhum dos utentes se encontrava numa situação de baixo peso, 

fator de risco para a osteoporose.  

 

Figura 1 – Distribuição da obesidade, em função do IMC, dos participantes do rastreio. Os resultados mostram que 

41% apresentavam um peso ideal e 41% estariam em pré-obesidade. Nos graus I, II e III de obesidade, a percentagem 

encontrada foi de 6% para cada grau.  

 No que diz respeito aos hábitos tabágicos dos utentes, apenas 1 utente é fumador e 2 foram 

fumadores no passado. Os restantes utentes (88%) revelaram nunca terem fumado. Este dado é um 

bom indicativo, uma vez que o tabagismo, entre os vários problemas de saúde que pode originar, é 

também fator de risco de osteoporose.  

 A história familiar de osteoporose (familiares diretos) é também um importante fator de risco 

de osteoporose. De acordo com os dados recolhidos, apenas 1 utente revelou ter história familiar da 

doença. Recolhi também informações sobre histórias de fraturas de fragilidade, uma vez que uma 

fratura prévia constitui também um fator de risco para a ocorrência de novas faturas, 

independentemente da DMO. Todos os utentes revelaram ausência de qualquer fratura de fragilidade 

prévia.  

 No caso das participantes do sexo feminino, considerei que seria importante também analisar 

a prevalência da menopausa e de casos de menopausa precoce, visto que é também um fator de 

risco de osteoporose. Das participantes, 64% (9 utentes) encontram-se na menopausa e, dentro 

deste grupo, 22% (2 utentes) apresentaram menopausa precoce (antes dos 40 anos), tal como 

demonstrado na Figura 2.  
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Figura 2 – Prevalência de menopausa e menopausa precoce entre as participantes. De acordo com os dados, é 

possível verificar que 64% das participantes estariam na menopausa, das quais 22% apresentavam história de menopausa 

precoce (fator de risco de osteoporose). 

Em relação a outros problemas de saúde e doenças, nenhum dos participantes apresentava o 

diagnóstico de outras patologias que poderiam ser fatores de risco de osteoporose. Os problemas de 

saúde manifestados pelos utentes foram doença de crohn, Hipertensão Arterial (HTA), 

hipercolesterolemia, asma, glaucoma, ansiedade, depressão, insuficiência renal, insuficiência venosa 

e cancro da mama.  

 Por fim, analisando os resultados obtidos no rastreio (conforme Figura 3), o índice T variou 

entre os valores de +0,4 e -2,0 (valor médio: -0.83) e, desta forma, não foi detetado nenhum caso de 

osteoporose. Os resultados indicaram que 47% dos utentes apresentavam uma maior fragilidade 

óssea e enquadravam-se numa situação de osteopenia. Os restantes 53%, apresentavam uma saúde 

óssea normal.  

 

Figura 3 – Distribuição dos resultados obtidos no rastreio. 53% dos participantes apresentavam valores de saúde óssea 

ideais, 47% encontravam-se em situações de osteopenia e nenhum participante revelou valores indicativos de osteoporose. 

1.4. Conclusão 

Após a realização do projeto e feedback positivo recebido dos participantes, o balanço que 

retiro é bastante satisfatório. É de realçar a importância que os rastreios podem ter na comunidade, 

permitindo despistar previamente possíveis situações de disfunções, anomalias ou mesmo doença e, 

consequentemente, possam ser adotadas medidas e cuidados prévios que podem fazer a diferença 
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na progressão dos estados de saúde e na qualidade de vida futura dos utentes. Neste caso, a 

deteção de situações de osteopenia permitiram deixar os utentes mais alerta para certos cuidados 

que devem ter no seu dia-a-dia, por forma a evitarem a progressão da fragilidade, da perda de massa 

óssea e a ocorrência de fraturas, que poderão ter graves consequências para as suas vidas. É 

também importante dar a conhecer vários fatores que podem agravar o risco do desenvolvimento da 

doença e fazer a sua análise com os utentes, tal como aconteceu no rastreio.  

Como profissional de saúde, o farmacêutico pode ter um papel fundamental no alerta aos 

utentes sobre este e outros problemas de saúde e, através da organização deste tipo de rastreios, 

garantir a determinação de parâmetros importantes e despistar possíveis situações que poderão 

implicar alguma atenção e a implementação de cuidados especiais. Nesse caso, deve auxiliar os 

utentes e incentivar alguns cuidados não farmacológicos importantes, tal como foi realizado neste 

projeto.   

 

2. Hipertensão Arterial 

2.1. Enquadramento Teórico: A Hipertensão Arterial 

A HTA corresponde a uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento persistente dos 

valores de PA, relativamente a um estado saudável. É uma patologia que pode conduzir a múltiplas 

complicações no organismo e afetar vários órgãos43. Segundo o SNS, cerca de 36% da população 

adulta portuguesa sofre de HTA, aleada a consequências cardíacas graves, que são responsáveis 

por algumas das principais causas de mortalidade e morbilidade no nosso país44. Dados do SNS 

demonstram também que a população portuguesa consome cerca do dobro do sal do que o 

recomendado, sendo este também um dos principais fatores de risco da doença e complicações 

cardiovasculares44. Através da minha experiência no estágio realizado na FF, também detetei que 

esta era uma das patologias de maior preocupação entre os nossos utentes, que manifestavam 

várias dúvidas e demonstravam vontade de saber mais sobre a doença e sobre medidas essenciais 

para garantir o seu controlo. Desta forma, considerei que seria um importante tema a trabalhar com 

os utentes, no sentido de lhes proporcionar um maior conhecimento, mas também dar a conhecer as 

respostas a muitas das suas dúvidas. 

2.1.1. Controlo da PA e fisiologia da HTA 

A PA corresponde à pressão exercida pelo sangue, impulsionado pelo coração, nas paredes 

das artérias. É calculada através do produto entre o débito cardíaco e a resistência periférica total: 

quando um destes fatores é alterado, a PA sofre variações45. O débito cardíaco corresponde ao 

volume de sangue que é bombeado pelo coração, por minuto, e depende da frequência cardíaca 

(controlada por recetores β-1 e colinérgicos, sob a influência da estimulação simpática e 

parassimpática, respetivamente) e do volume sistólico (influenciado pelo volume intravascular e pela 

capacitância venosa)45. Por outro lado, a resistência periférica corresponde à oposição exercida pelos 

vasos sanguíneos à passagem do sangue e é influenciada por múltiplos mecanismos vasoativos, 

dependentes do controlo de vários fatores (renais, nervosos, hormonais, entre outros)45. São vários 
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os mecanismos que permitem a regulação da PA dentro dos valores considerados normais e 

saudáveis. Perante a ocorrência de um aumento agudo dos valores de PA, são ativados mecanismos 

de resposta rápida (atuam em alguns segundos), que incluem a participação de barorrecetores, do 

nervo vago e do centro vasomotor cerebral45. Neste caso, um aumento da PA, conduz a uma 

diminuição no reflexo da transmissão simpática para as veias e arteríolas, que conduz a uma 

diminuição da resistência periférica. Por outro lado, ocorre também uma diminuição da frequência 

cardíaca e da contratibilidade do miocárdio devido, simultaneamente, a um aumento da estimulação 

parassimpática e uma diminuição da estimulação simpática ao nível do coração45. A regulação da PA 

a curto prazo pode ainda incluir também a participação de quimiorrecetores que atuam ao nível do 

centro vasomotor, perante alterações na tensão de oxigénio e dióxido de carbono no sangue45. Os 

mecanismos de resposta intermédios ocorrem em minutos ou horas e podem envolver o Sistema 

Renina-Angiotensina-Aldosterona (RAAS), hormona antidiurética (ADH) e o aparelho justaglomerular 

renal. No caso do RAAS, a diminuição da PA estimula a libertação de renina, que converte o 

angiotensinogénio em angiotensina I que, por sua vez, é convertida na angiotensina II por ação da 

Enzima Conversora da Angiotensina (ECA)45. A angiotensina II provoca vasoconstrição e estimula a 

libertação de aldosterona, conduzindo à retenção de sódio e ao aumento do volume sanguíneo45. A 

diminuição da PA conduz também a um aumento da secreção de ADH, para uma maior retenção de 

água e sódio e, assim, reposição da PA45. Os mecanismos de regulação a longo prazo incluem, 

sobretudo, o papel desempenhado pelos rins, através da diurese, mas também do RAAS. Desta 

forma, um aumento da PA conduz a uma maior excreção de água e sais, envolvendo sobretudo 

alterações no volume sanguíneo45.  

A HTA pode surgir como consequência da desregulação destes mecanismos de controlo da 

PA, devido à influência de fatores genéticos ou ambientais (como o stress, obesidade, álcool, tabaco, 

aporte de sódio e outros sais na dieta, localização geográfica e baixa atividade física)45. De todos 

estes fatores, o elevado aporte de sódio e sal tem sido o mais estudado e tudo indica que exista uma 

relação direta com o aparecimento da doença. Por outro lado, dietas com baixo aporte em cálcio e 

potássio podem também potenciar o aparecimento da doença45.  

2.1.2. Diagnóstico e classificação  

 Para análise dos valores de PA, é necessário a medição da PA sistólica e diastólica. De 

forma geral, considera-se HTA quando, após avaliação em consultório e em diferentes ocasiões (no 

mínimo em duas consultas, separadas por uma semana), se verificam valores iguais ou superiores a 

140 mmHg e/ou 90 mmHg para a pressão sistólica e diastólica, respetivamente. De acordo com os 

valores, a HTA pode ser classificada em diferentes graus (HTA de grau 1, grau 2, grau 3 ou HTA 

sistólica isolada), tal como demonstrado na Tabela 4 (e no Anexo XXX)46.  
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Tabela 4 – Classificação da HTA de acordo com os valores de PA determinados em consultório (Adaptado de: 

Nogueira, J. B., Ramalhinho, V., & Carrageta, M. (2014). Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o Tratamento da 

Hipertensão Arterial. Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, 39.) 

 

 

 

 

 

 

Quando os valores de PA sistólica e diastólica se enquadram em classificações distintas, 

deve ser considerada a classificação com valor mais elevado43.        

De acordo com a origem, a doença pode ainda ser classificada como HTA primária (ou 

essencial) e HTA secundária. Cerca de 95% dos casos correspondem a HTA primária, cuja causa da 

sua origem é desconhecida. Embora não se conheçam essas causas, pensa-se que surgem 

essencialmente devido ao papel do SNC, do RAAS e dos rins. A HTA secundária, pelo contrário, 

apresenta uma causa conhecida, surgindo como consequência de uma outra doença, estado de 

saúde ou outros fármacos45,47.  

 Quando falamos de HTA, é também importante referir a “hipertensão da bata branca” e a 

“hipertensão mascarada”. A primeira ocorre quando, na determinação da PA em consultório, se 

obtém valores elevados, mas, no entanto, quando é realizada em casa, os valores de PA encontram-

se dentro do recomendado. Neste caso, pode ser necessário recorrer a modificações no estilo de vida 

e, quando justificável, a terapêutica adequada46. Já a “hipertensão mascarada” trata-se exatamente 

do oposto: em consultório a PA apresenta valores dentro dos recomendados, mas, em casa, os 

valores da determinação são sugestivos de HTA. É importante, nesta situação, recorrer a tratamentos 

farmacológicos e não farmacológicos46.   

2.1.2.1. Determinação dos valores de PA 

 A medição dos valores de PA deve ser realizada cuidadosamente, por forma a garantir a 

maior precisão possível dos resultados. É extremamente importante que as determinações em 

consultório sejam realizadas em ambientes calmos e sejam utilizados aparelhos específicos e 

calibrados. Por essa razão, atualmente, são sobretudo utilizados esfigmomanómetros automáticos, 

cuja precisão deve ser periodicamente avaliada46. Vários estudos demonstram que a determinação 

no braço é preferível (o braçal deve ser colocado ao nível do coração) a medições no pulso ou dedo, 

uma vez que permite obter valores mais precisos e, caso seja realizada em casa, com maior 

aproximação à medição realizada em consultório. No entanto, é importante que a braçadeira utilizada 

seja adaptada ao diâmetro do braço de cada utente, encontrando-se disponíveis no mercado 

braçadeiras de diferentes tamanhos46. O braço a ser utilizado para a medição deve ser aquele em 

que foi determinado um valor de PA mais elevado na primeira consulta médica43,47. Para além disso, 

Classificação Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

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

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

Hipertensão de Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 
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preferencialmente, o utente deve estar sentado e com as costas e o braço apoiado e desnudado. No 

caso de idosos e indivíduos diabéticos pode, por vezes, ser importante a determinação adicional na 

posição de pé46,48.  

 É também importante ter em conta outros cuidados para realização da medição quer em 

consultório, quer em casa. São algumas medidas simples, mas com grande importância para a 

viabilidade dos resultados obtidos. Em primeiro lugar, é importante que, previamente à realização 

destas medições (cerca de 1 hora antes), os utentes não fumem ou bebam qualquer bebida 

estimulante (como o café), que possam falsear os resultados obtidos43. Para além disso, é necessário 

que o utente se encontre em repouso e não tenha realizado esforços físicos anteriormente à 

determinação: é aconselhável que o utente fique relaxado e em repouso cerca de 5-10 minutos antes 

da medição43,47. Deve realizar-se a medição duas vezes, com intervalo de 1-2 minutos, e devem ser 

considerados os valores mais baixos43.  

 Por vezes, para o diagnóstico da HTA pode ser necessário a realização de testes específicos, 

como a Medição Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA), durante 24 horas. Neste caso, é possível 

concluir sobre a presença ou não da HTA, quando os dados fornecidos pelas medições em 

consultório não são suficientes43. Considera-se que o indivíduo é hipertenso quando: na análise 

global, o resultado da PA sistólica é superior a 125-130 mmHg e a PA diastólica superior a 80 mmHg; 

durante o período do dia (7h até às 23h) o valor médio é superior a 130-135 mmHg e 85 mmHg; e 

quando, durante o período da noite (23h até às 7h), o valor médio é superior a 120 mmHg e 70 

mmHg43.  

2.1.3. Consequências da HTA 

 A HTA pode conduzir a múltiplas complicações, reduzindo, a longo prazo, a qualidade e a 

esperança média de vida dos utentes. Lesões ao nível dos olhos, rins e sistema nervoso são bastante 

frequentes. No entanto, a maior preocupação associada à HTA corresponde ao facto de constituir um 

dos principais fatores de risco cardiovascular46. O risco cardiovascular global é potenciado quando, 

para além de HTA, os utentes apresentam outros fatores de risco cardiovasculares adicionais, o que 

é verificado para a maioria dos utentes46. Dada a elevada influência da PA, o risco global é 

determinado de acordo com os valores de PA, número de fatores de risco adicionais (se aplicável), 

lesões nos órgãos-alvo, síndrome metabólica, diabetes mellitus, doença cardiovascular ou doença 

renal43,46. Desta forma, o risco cardiovascular global pode ser classificado em baixo, moderado, 

moderado a alto e muito alto (Anexo XXXI)46.  

2.1.4. Fatores de risco 

A HTA é uma doença silenciosa, uma vez que apresenta poucos sintomas específicos. 

Tonturas, vertigens, zumbidos e dores de cabeça são alguns dos sintomas comuns, mas não 

específicos para esta doença. Tendo em conta o risco cardiovascular associado à HTA, é necessária 

uma atenção redobrada quando se verifica a presença de outros fatores de risco cardiovasculares. 

Alguns fatores de risco a considerar são: género masculino, idade avançada (homens com idade 

igual ou superior a 55 anos e mulheres com idade igual ou superior a 65 anos), história familiar de 
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doença cardiovascular prematura, algumas patologias (diabetes mellitus, dislipidemia, complicações 

renais), obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e sódio e o stress46.  

2.1.5. Tratamento da HTA 

 A redução e controlo da PA (para valores inferiores a 140 mmHg e 90 mmHg) e a prevenção 

das lesões nos órgãos-alvo são os principais objetivos do tratamento da HTA49. Desta forma, a 

prescrição de fármacos deve ser corretamente avaliada e adaptada a cada indivíduo, em combinação 

com medidas não farmacológicas essenciais para a eliminação dos fatores de risco modificáveis.  

2.1.5.1. Tratamento Não Farmacológico 

 A implementação de medidas de modificação do estilo de vida é essencial no tratamento da 

HTA e deve ser sempre considerada em primeiro lugar, independentemente do grau da doença. De 

acordo com a Norma n.º 026/2011, da DGS, existem algumas intervenções principais que devem ser 

adotadas, tais como alterações e adaptação da dieta, prática regular de exercício físico (30 minutos 

por dia, 5 a 7 vezes por semana), perda de peso para utentes em pré-obesidade ou obesidade (IMC 

entre 18,5 e 25 e perímetro abdominal inferior a 94 cm e 80 cm, para homens e mulheres, 

respetivamente), moderação no consumo de álcool e sal e cessação tabágica46,49.  

É importante destacar os cuidados com a dieta, que são particularmente importantes: os 

utentes devem optar por dietas variadas e equilibradas, com elevado consumo de legumes, frutos e 

produtos láteos. Devem evitar gorduras saturadas e o aporte excessivo de sal (máximo 5-6 g por dia, 

uma vez que este aumenta o volume extracelular e conduz também a um aumento da resistência 

vascular periférica)46. Dado o efeito protetor que o potássio exerce ao nível cardiovascular, o aumento 

do seu aporte pode ser importante na redução e controlo da PA em utentes hipertensos44. O consumo 

de álcool deve também ser moderado (apenas 2 bebidas por dia)46,49.  

2.1.5.2. Tratamento Farmacológico 

 Atualmente, existem disponíveis diferentes de classes de fármacos, com diferentes 

mecanismos de ação, que podem ser convenientemente utilizados no tratamento da HTA. Todos os 

utentes com HTA de grau 1 e 2 e risco cardiovascular alto ou muito alto e os utentes com HTA de 

grau 3 devem ser submetidos a tratamento farmacológico43. Diuréticos (como as tiazidas e a 

indapamida), Inibidores da ECA (IECA), Antagonistas dos Recetores da Angiotensina (ARA), β-

bloqueadores e Bloqueadores dos Canais de Cálcio (BCC) são alguns exemplos de fármacos 

indicados quer na iniciação, quer na manutenção do tratamento anti-hipertensivo (terapêutica de 

primeira linha)46. Pode ser conveniente a sua indicação em monoterapia ou em combinação, de 

acordo com a situação específica de cada utente46. Podem ser ainda utilizadas outras classes de 

fármacos, perante ineficiência dos fármacos de primeira linha. 

 Os fármacos diuréticos têm uma ação natriurética e podem ser agrupados em 4 grupos, de 

acordo com o seu local de ação no túbulo renal: túbulo contornado proximal, ansa de Henle, túbulo 

contornado distal e túbulo coletor50. As tiazidas e a indapamida atuam ao nível do túbulo contornado 

distal, no rim, inibindo a reabsorção ativa de iões sódio e cloreto, através do bloqueio do recetor 

simporte Na+/Cl- 50,51. Outros fármacos, como a furosemida, atuam na porção ascendente da ansa de 
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Henle, inibindo o transportador Na+/K+/2Cl- e, consequentemente, a reabsorção de sódio50. Os 

fármacos que atuam ao nível do túbulo contornado distal e do túbulo coletor (como a espironolactona) 

favorecem a eliminação de sódio, através da inibição da bomba de Na+/K+ATPase (bomba estimulada 

pela aldosterona), existente nestas porções do túbulo renal50.  

Os IECA bloqueiam a ação da ECA, responsável pela conversão da angiotensina I em 

angiotensina II, o que conduz a uma diminuição da resistência periférica, um aumento da 

capacitância venosa, diminuição do débito cardíaco e da libertação de aldosterona. Conduzem 

também a um aumento da excreção de sódio na urina50. Os ARA impedem a ativação dos recetores 

AT1 da angiotensina II, conduzindo a vasodilatação, redução da secreção da ADH e redução da 

produção de aldosterona50. Os β-bloqueadores são antagonistas competitivos que bloqueiam os 

locais ativos da adrenalina e da noradrenalina nos recetores β-adrenérgicos50. Os BCC inibem o 

influxo de cálcio para as células do músculo liso e músculo cardíaco, permitindo a diminuição da 

pressão arterial através da vasodilatação, diminuição da força de contração cardíaca do coração, da 

frequência cardíaca e da produção de aldosterona50.  

 No que diz respeito à escolha da classe que mais se adequa a cada utente, é necessário ter 

em conta a idade, lesões nos órgãos-alvo, presença de outros fatores de risco cardiovasculares, 

contraindicações ou incompatibilidades, outras doenças e as condições económicas do utente49. A 

escolha deve também ser realizada de acordo com o risco cardiovascular e o controlo da doença, 

podendo haver a necessidade de combinação de mais do que um fármaco, tal como se encontra 

indicado no algoritmo de decisão da DGS e que se encontra em anexo (Anexo XXXIII)49.  

2.2. Objetivos e Métodos  

O objetivo principal deste projeto consistia na possibilidade de realização de um 

aconselhamento mais personalizado aos utentes com HTA, que, periodicamente, se dirigiam à FF 

para a monitorização dos seus valores de PA. Durante todo o meu estágio, a equipa da FF sempre 

me possibilitou a hipótese de ser eu a realizar a determinação dos vários parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos e, desde cedo, compreendi que a PA era uma das preocupações mais comuns. Para além 

disso, verificava mesmo que os utentes procuravam soluções práticas para conseguir controlar a PA 

e melhorar a sua qualidade de vida. As dúvidas sobre os valores ideais a atingir também eram 

bastante frequentes. Por essa razão, considerei que poderia aumentar o conhecimento dos utentes 

sobre este tema e dedicar uma atenção especial a esta patologia.  

Desta forma, elaborei um panfleto informativo sobre a HTA (Anexo XXXII). Estes panfletos 

foram colocados no gabinete de determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, por forma a 

ficarem acessíveis a todos os utentes que realizavam a medição da PA. Aquando da entrega deste 

panfleto, aproveitava sempre para analisar a evolução dos valores de PA (através do cartão de 

registo), realizava o aconselhamento farmacêutico específico para cada situação e, principalmente, 

tentava esclarecer e compreender quais as questões que mais preocupavam os utentes. A 

distribuição deste panfleto iniciou-se durante o mês de junho e manteve-se posteriormente ao meu 
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estágio. Durante o atendimento, quando os utentes revelavam alguma preocupação sobre este tema, 

aproveitava também para realizar um apoio personalizado e fazer a divulgação do panfleto.  

2.3. Resultados e Conclusão 

O feedback recebido pelos utentes da FF foi bastante positivo. Senti que a sua realização foi 

de encontro ao meu objetivo e que constituiu uma importante ferramenta para o auxílio e apoio aos 

utentes. Os utentes mostraram-se mais esclarecidos sobre o tema e mais motivados para o controlo 

da doença. Por essa razão, a minha opinião é que a aplicação deste panfleto foi uma mais valia e 

espero que assim continue a ser mesmo após o meu percurso na FF.  

 

3. Revisão da Terapêutica 

3.1. Enquadramento Teórico 

Cada vez mais se tem verificado um aumento na utilização de medicamentos na sociedade. 

O envelhecimento da população, o aumento na esperança média de vida, na prevalência de doenças 

crónicas, o elevado número de medicamentos disponíveis e o fácil acesso aos mesmos podem 

justificar este facto. Como tal, também cada vez mais se torna necessário controlar a correta e 

responsável utilização dos medicamentos, por forma a evitar o aparecimento de outros problemas, 

utilizações desnecessárias ou reações adversas. O farmacêutico pode exercer um papel de 

inequívoca importância através da realização do processo de revisão da terapêutica.  

 A revisão da terapêutica pode ser definida como uma atividade estruturada de avaliação da 

utilização dos medicamentos e gestão dos mesmos pelos utentes. Os principais objetivos são a 

identificação, prevenção e resolução de PRM e a otimização dos resultados em saúde, de forma a 

permitir que o utente consiga retirar o máximo benefício dos seus medicamentos7,52,53. É 

particularmente relevante em utentes polimedicados (isto é, utentes que consomem 5 ou mais 

medicamentos), geralmente, resultante da existência de várias doenças crónicas, como é o caso dos 

idosos. Nestes utentes, as complicações associadas a medicamentos podem surgir de forma mais 

grave devido às alterações fisiológicas decorrentes da idade e esta revisão pode ser determinante 

para o seu bem-estar52.  

A revisão da terapêutica pode ser realizada através de uma conversa do utente com o 

farmacêutico. Numa pequena entrevista, o farmacêutico realiza uma avaliação individualizada da 

medicação e adequada às circunstâncias de cada utente. Para isso, é necessário que conheça todos 

os medicamentos (incluindo MNSRM) e suplementos que o utente consome, todas as patologias 

diagnosticadas ao utente e também outros dados de saúde relevantes (como idade, IMC, história de 

alergias, alguns dados bioquímicos, ou outros). Após deter estas informações, o farmacêutico deve 

avaliar diferentes aspetos, tais como o conhecimento do utente acerca dos medicamentos 

(nomeadamente, a indicação terapêutica), o cumprimento da posologia e a adesão à terapêutica. 

Após reunir todas as informações relevantes, o farmacêutico pode identificar PRM e, caso existam, 

pode também tentar resolvê-los53.  
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 Durante a revisão terapêutica, o farmacêutico deve também procurar responder a algumas 

dúvidas que o utente possa ter sobre a toma dos seus medicamentos ou mesmo sobre alguma 

patologia diagnosticada. O esclarecimento adicional e cuidado sobre os diferentes medicamentos e 

esquemas terapêuticos pode ter um papel decisivo na adesão à terapêutica e, consequentemente, na 

eficácia esperada na saúde do utente. É também um momento ideal para que o farmacêutico possa 

verificar também outros parâmetros relevantes acerca dos medicamentos dos utentes, como os 

prazos de validade. 

3.1.1. Problemas Relacionados com os Medicamentos 

Os PRM podem ser definidos como problemas que ocorrem durante o processo de uso dos 

medicamentos e que podem levar ao aparecimento de alguns RNM, ou seja, resultados não 

adequados na saúde do utente. Desta forma, a identificação de PRM durante a DCM ou revisão 

terapêutica é fundamental para evitar o aparecimento de alguns RNM54,55.  

Medicamentos desnecessários, posologias erradas, interações medicamentosas, duplicação 

da terapêutica, falta de adesão à terapêutica ou outros problemas relacionados com as 

características pessoais de cada utente podem ser alguns dos PRM que o farmacêutico pode detetar 

e, em alguns casos, resolver. Em caso de impossibilidade de resolução, o farmacêutico deve redigir 

uma carta ao médico, por forma a tentar expor algum problema que implique uma análise 

cuidadosa54.  

Por forma a facilitar a identificação de PRM, o Grupo de Investigação em Cuidados 

Farmacêuticos da Universidade Lusófona (GICUF-ULHT) propõe a “Classificação de PRM de Lisboa”, 

que permite categorizar os PRM e facilitar a sua identificação sistemática, quer durante a DCM e 

revisão da terapêutica, quer durante outro qualquer processo de avaliação do uso dos 

medicamentos55. Esta classificação implica a realização de uma análise, para cada medicamento, de 

4 parâmetros fundamentais55: 

▪ Necessidade do medicamento: compreender se existe uma patologia diagnosticada 

ou problema de saúde que justifique a indicação para a toma daquele medicamento; 

▪ Medicamento adequado: analisar se não existem incompatibilidades ou risco de 

problemas de segurança (como reações adversas, interações medicamentosas, 

alergias ou contraindicações); 

▪ Posologia adequada:  analisar um cumprimento da dose, frequência e duração do 

tratamento adequados para cada medicamento, por forma a possibilitar a eficácia 

terapêutica; 

▪ Condições do doente/sistema: podem existir alguns problemas associados à 

incapacidade do utente para administrar e tomar o medicamento de forma correta e 

autónoma, falta de recursos financeiros para o adquirir, ausência do medicamento no 

mercado ou falta de adesão à terapêutica por livre vontade.  

Após a análise destes 4 parâmetros, o farmacêutico pode identificar o tipo de PRM, 

classificados de acordo com a tabela 555.  
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Tabela 5 – Classificação de PRM de Lisboa (Adaptado de: Iglésias-Ferreira, P., Santos, HJ. Grupo de 

Investigação em Cuidados Farmacêuticos da Universidade Lusófona (2009). Manual de Dispensação 

Farmacêutica. 2ªEdição.) 

PRM 1 Medicamento não necessário 

PRM 2 Medicamento não adequado 

PRM 3 Posologia não adequada 

PRM 4 Falta de condições do doente/sistema 

 

Para uma mais fácil análise dos 4 parâmetros farmacoterapêuticos, o farmacêutico pode 

realizar quatro questões sequenciais, de acordo com o fluxograma disponível em anexo (Anexo 

XXXIV). Quando a resposta for “Não”, significa que foi detetado um PRM e o seguimento de questões 

do fluxograma é interrompido, pois, por cada medicamento, só pode ser identificado um PRM55. O 

farmacêutico deve tentar auxiliar na resolução destes PRM ou então deve reencaminhar o utente 

para o médico, através da elaboração da carta, onde apresenta alguns dos pontos que possam 

justificar a intervenção médica. 

3.2. Objetivos e Métodos 

O objetivo principal da realização desta revisão da terapêutica foi poder auxiliar alguns 

utentes polimedicados na resolução de possíveis problemas no uso dos seus medicamentos e, 

assim, otimizar os benefícios que podem retirar dos mesmos. Para além disso, também ajudar os 

utentes a obterem um maior conhecimento acerca da sua medicação, por forma a conhecerem 

melhor a terapêutica de que são alvo. Para auxiliar na revisão, realizei um questionário simples para 

o acompanhamento da entrevista e para facilitar a obtenção de toda a informação necessária (Anexo 

XXXV).  

A realização deste projeto surgiu através de uma parceria com a ASHMC. O objetivo passava 

pelo acompanhamento da equipa de higiene domiciliária da instituição a utentes não residentes da 

mesma, mas que contam com estes serviços e que estão referenciados como utentes polimedicados 

e carenciados, onde este tipo de atividades poderia, de facto, ter um papel diferenciador na sua 

saúde. No entanto, devido a alguns problemas logísticos da associação, não foi possível aplicar este 

projeto durante o meu período de estágio. De qualquer das formas, poderá ser uma mais valia a 

realização desta atividade no futuro, através da colaboração com esta e outras instituições e 

associações de acolhimento de idosos, para um acompanhamento mais personalizado dos seus 

utentes. Espero um dia conseguir concretizar este projeto, dada a importância inequívoca que terá 

para os utentes, mas também para o farmacêutico e para a valorização das suas funções.  
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Conclusões 

 Concluído o estágio em FC e após quatro meses e meio de muita aprendizagem, o balanço 

que retiro só pode ser bastante positivo. Foi uma experiência excecional, que me possibilitou 

trabalhar ao lado de excelentes profissionais e onde consegui consolidar muitos conceitos e 

aprendizagens essenciais na minha formação. O contacto com os utentes, as suas diferentes 

realidades e os seus diferentes problemas de saúde e vivências pessoais realçaram ainda mais a 

importância que já atribuía à profissão. O farmacêutico é muito mais do que o profissional de saúde 

para a dispensa dos medicamentos e é ótimo perceber que os utentes têm esta mesma opinião e 

uma confiança especial no seu farmacêutico habitual. O estágio na FF ensinou-me muito mais do que 

a aplicação da teoria que consolidei durante 5 anos. Ensinou-me que o farmacêutico pode ser o 

confidente e, por vezes, o único apoio dos utentes, principalmente de maior idade. 

 Este estágio foi bastante especial para mim e deu-me a certeza de que esta é uma área pela 

qual adquiri bastante carinho e admiração. Não sei o que o futuro me reservará, mas será um gosto 

poder voltar a viver esta experiência profissional.  
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Anexos 

Anexo I. Imagens do exterior da FF 

 

  



                                                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

45 
  

Anexo II. Imagens da área de atendimento ao público 
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Anexo VI. Área de receção de encomendas 
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Anexo VII. Imagens dos locais de armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 
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Anexo VIII. Área destinada a medicamentos pagos, reservados ou encomendas específicas 
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Anexo IX. Imagens do laboratório/copa 
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Anexo X. Quadro Kaizen da FF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

54 
  

Anexo XI. Espaço destinado aos contentores de transporte de encomendas 
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Anexo XII. Estrutura da mesa de apoio da receção de encomendas 
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Anexo XIII. Exemplo de uma "Nota de Devolução" 
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Anexo XIV. Exemplo do rótulo de um MM 
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Anexo XV. Exemplo de uma "Ficha de Preparação" de um MM 
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Anexo XVI. Contentor de recolha do VALORMED 
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Anexo XVII. Montra para o concurso do "Jantar Queirosiano" 
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Anexo XVIII. Campanha "Dê Troco a Quem Precisa" 
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Anexo XIX. Concurso do Dia Mundial da Criança 
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Anexo XX. Apresentação realizada sobre "Cuidados a ter ao sol" 
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Anexo XXI. Imagens da formação sobre "Cuidados a ter ao sol" 
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Anexo XXII. Formações realizadas durante o estágio 

Formação 
Entidade 

Responsável 
Formador Local Data 

Curso Intensivo 

– Gestão de 

Redes Sociais 

ACIST – 

Associação 

Comercial e 

Industrial de 

Santo Tirso 

Dr.ª Ana Mendes 

ACIST – 

Associação 

Comercial e 

Industrial de 

Santo Tirso 

07/03/2019 

Nutrição e o 

Cancro 

Escola de 

Pós-

Graduação em 

Saúde e 

Gestão 

Dr.ª Paula Ravasco ANF Porto 12/03/2019 

Nutrição Clínica 

– Uma 

terapêutica 

essencial para 

os doentes 

desnutridos 

Alliance 

Healthcare® / 

Fresenius® 

Dr.ª Raquel Conceição 
Porto Palácio 

Hotel 
14/03/2019 

Nutrição Infantil 

– Importância da 

Categoria  

Nutricia - 

Danone® 
Dr. Nuno Lavajo 

Hotel Pestana 

Palácio do 

Freixo 

09/04/2019 

Síndrome do 

Intestino Irritável 

com Diarreia e 

Diarreia em 

Geral: Novas 

Perspetivas de 

Tratamento 

Alliance 

Healthcare® / 

Norgine®  

Dr. Ricardo Marcos-

Pinto e Dr. Henrique 

Pacheco 

Porto Palácio 

Hotel 
23/05/2019 
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Anexo XXIII. Cartaz do Rastreio de Osteoporose realizado na FF 
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Anexo XXIV. Panfleto informativo sobre osteoporose 
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Anexo XXV. Imagens do aparelho portátil utilizado para a determinação da QUS do 

calcâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

76 
  

Anexo XXVI. Questionário aplicado aos participantes do rastreio de osteoporose 
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Anexo XXVII. Exemplo de uma ficha de resultado do rastreio de osteoporose 
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Anexo XXVIII. Panfleto sobre cuidados para prevenção de quedas  
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Anexo XXIX. Compilação dos dados dos participantes no rastreio de osteoporose 
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Anexo XXX. Algoritmo clínico de classificação da HTA, segundo a DGS 
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Anexo XXXI. Estratificação do risco cardiovascular global, segundo a Revista Portuguesa de 

Hipertensão e Risco Cardiovascular 
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Anexo XXXII. Panfleto sobre o tema da HTA 
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Anexo XXXIII. Algoritmo clínico da terapêutica da HTA, segundo a DGS 
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Anexo XXXIV. Fluxograma para identificação de PRM 
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Anexo XXXV. Questionário para entrevista da revisão da terapêutica 
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Resumo 

 Durante cerca de 5 anos, o estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

adquire os conhecimentos teóricos fundamentais para o exercício da sua futura profissão. O estágio é 

o momento de consolidar todos esses conhecimentos e de os colocar em prática, sendo uma das 

etapas mais importantes do seu percurso. 

 No estágio em farmácia hospitalar, integrei a equipa dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Pedro Hispano, sob orientação da Dr.ª Sofia Pinto. Tive a oportunidade de acompanhar todas as 

atividades desempenhadas pelos farmacêuticos hospitalares e realizar algumas tarefas. Foi 1 mês e 

meio de muita aprendizagem, mas também de compreensão do papel fundamental que o 

farmacêutico hospitalar assume.  

 Este relatório é dividido em 2 partes. Numa primeira parte, é descrito todo o funcionamento 

dos Serviços Farmacêuticos, desde a aquisição dos medicamentos até à sua receção, 

armazenamento, distribuição e dispensa. Por outro lado, também a descrição das atividades 

realizadas pelos farmacêuticos e as atividades que eu própria fui realizando durante o estágio. Na 

segunda parte deste relatório, apresento um trabalho de pesquisa que me foi solicitado pela minha 

orientadora, onde procuro demonstrar a importância do Sistema de Gestão de Qualidade e das 

auditorias internas e o papel que o farmacêutico pode desempenhar nestas áreas. 
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Parte I  

1. Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. e o Hospital Pedro Hispano 

 Em 1999, o Decreto-Lei n.º 207/99, de 9 de junho, determinou a criação da primeira Unidade 

Local de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) português, a Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos (ULSM), promulgando a sua autonomia jurídica, financeira e patrimonial. O principal 

objetivo seria proporcionar uma melhor articulação entre as instituições de saúde abrangidas pela 

ULSM e permitir o funcionamento integrado das mesmas1.  

Atualmente, a ULSM é integrada pelo Hospital Pedro Hispano (HPH) e pelo Agrupamento de 

Centros de Saúde (ACES) de Matosinhos, constituído pelos Centros de Saúde de Leça da Palmeira, 

Matosinhos, Senhora da Hora e S. Mamede de Infesta, Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), 

Unidade de Saúde Pública e Serviço de Atendimento de Situações Urgentes (SASU) de Matosinhos. 

A área de influência na prestação de cuidados de saúde inclui os concelhos de Matosinhos, Vila do 

Conde e Póvoa de Varzim2. As principais atribuições da ULSM passam pela prestação de cuidados 

de saúde primários, continuados e diferenciados à população da sua área de influência, garantir as 

várias atividades de saúde pública e meios necessários ao exercício das competências da autoridade 

de saúde no concelho de Matosinhos e pela participação na formação contínua de profissionais de 

saúde3. A organização da prestação de cuidados de saúde da ULSM encontra-se representada em 

anexo (Anexo I4), na forma de organograma. A sede da ULSM, o HPH, situa-se na Rua Dr. Eduardo 

Torres, 4450-113 Matosinhos. 

2. Serviços Farmacêuticos na ULSM 

 Em termos hospitalares, os Serviços Farmacêuticos (SF) correspondem a um dos serviços de 

grande importância no suporte à prestação de cuidados de saúde. São enumeras as funções levadas 

a cabo pelos SF, nomeadamente, o estabelecimento de sistemas eficazes e seguros para a 

distribuição e administração de medicamentos e produtos farmacêuticos, o desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a terapêutica medicamentosa, a elaboração de perfis 

farmacoterapêuticos dos doentes, a monitorização da terapêutica e estudos de farmacovigilância, a 

elaboração de estudos sobre a qualidade, formulação e estabilidade de medicamentos e produtos 

intravenosos, a integração em comissões clínicas e técnico-científicas, a participação na seleção, 

aquisição, armazenamento e gestão de stocks de medicamentos e produtos de saúde, a gestão de 

medicamentos experimentais em ensaios clínicos, a garantia do cumprimento das exigências legais 

sobre medicamentos sujeitos a legislação própria (como estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados) e a colaboração em programas de ensino5. 

2.1. Localização e Horário  

Os SF do HPH encontram-se sediados no piso -1, com a exceção da Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA) que, devido à prestação de serviços diretamente ao utente, se localiza no piso 

0 do hospital, junto ao balcão do utente (gabinetes 8 e 9). 
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Os SF funcionam das 8h30 às 20h, nos dias úteis, e das 9h às 17h, aos sábados. No caso 

específico do Atendimento Interno (AI), é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, com 

pausa para almoço das 12h às 13h e, aos sábados, das 9h às 17h, com pausa para almoço das 12h 

às 13h. O funcionamento da UFA decorre de segunda a sexta-feira, segundo um sistema de senhas, 

com início às 8h45 (a primeira senha pode ser retirada às 8h30) e término às 16h30 (a última senha é 

retirada às 16h).   

2.2. Organização Física dos SF 

Os SF encontram-se bastante estruturados no que diz respeito à sua disposição e 

organização física (Anexo II). Estão organizados de acordo com várias secções: um gabinete onde é 

prestado o AI, uma sala de validação das prescrições para a Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (DIDDU) e uma área da preparação da mesma (área da unidose). Em termos de unidades, 

existe uma unidade destinada aos Ensaios Clínicos (EC), a Unidade de Preparação de Estéreis 

(UPE) e a Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC), um laboratório de preparação de não 

estéreis e um vestiário (comum a várias unidades). Existe ainda um balcão para a receção dos 

produtos dos SF, uma zona destinada à distribuição clássica, locais de armazenamento (como a zona 

geral e zona dourada), uma sala de estupefacientes, uma sala de reembalamento e dois frigoríficos 

(um aberto e outro fechado). Os SF apresentam ainda 3 gabinetes: gabinete da Diretora Técnica 

(DT), gabinete dos farmacêuticos e gabinete dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT). 

2.3. Gestão de Recursos Humanos 

Segundo o Regulamento Interno da ULSM, a direção dos SF é da responsabilidade de um 

farmacêutico nomeado pelo Conselho de Administração (CA)5. Atualmente, a DT dos SF é a Dr.ª 

Cristina Paiva, que chefia uma equipa que conta com 14 farmacêuticos, 13 TSDT, 8 Assistentes 

Operacionais (AO) e uma pessoa responsável pelo serviço de assistente técnica. A função realizada 

por cada grupo de profissionais encontra-se bem estabelecida, contribuindo para o equilíbrio e 

harmonia do funcionamento dos SF. 

As atividades realizadas pelos farmacêuticos são rotativas e a distribuição é realizada com 

base num plano elaborado mensalmente, que faz a atribuição das funções diárias de cada um. 

Alguns farmacêuticos têm também funções acrescidas, por exemplo, como coordenadores de certas 

unidades, serviços e atividades.  

Durante o mês e meio em que integrei a equipa dos SF do HPH, as atividades em que 

participei foram também rotativas. A distribuição semanal das atividades por mim realizadas estão 

disponíveis em anexo (Anexo III).  

2.4. Recursos Informáticos 

Nos SF do HPH, o sistema informático utilizado é o Sistema de Gestão Integrada do Circuito 

do Medicamento (SGICM) desenvolvido pela Glintt® - Global Intelligent Technologies, S.A. Os 

profissionais de saúde da instituição têm acesso a este sistema através de um login pessoal. Nele é 

possível integrar toda a informação relativa ao circuito do medicamento, desde as prescrições 
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realizada pelos médicos até à validação das mesmas pelos farmacêuticos e também as entradas de 

produtos nos SF e as suas saídas. Para além disto, permite auxiliar na gestão de stocks dos 

medicamentos (ao nível do armazém central, armazém dos estupefacientes e UFA). Os 

farmacêuticos têm também acesso ao Sistema de Apoio Médico (SAM), que possibilita a consulta do 

processo clínico completo do doente, com particular interesse no momento da validação das 

prescrições. Um sistema adicional, utilizado pelos farmacêuticos na UFA, é o Sistema de Gestão de 

Atendimento (SGA) que permite realizar a chamada dos utentes, com base nas senhas de 

atendimento (senha B). 

2.5. Sistema de Gestão de Qualidade  

Em Portugal, a ULSM foi a primeira instituição de saúde creditada em todos os seus serviços 

pela norma ISO 9001 da SGS, certificando a qualidade dos serviços prestados, quer ao nível do HPH, 

quer ao nível das unidades de prestação de cuidados de saúde primários. O Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) é fundamental para as atividades desempenhadas nos diferentes setores e permite 

a melhoria contínua dos serviços e cuidados prestados. Atualmente, o SGQ da ULSM baseia-se na 

norma ISO 9001:2015 da SGS e o certificado de conformidade dos serviços prestados com esta 

norma encontra-se em anexo (Anexo IV)6. Para esta gestão e, de forma a garantir a qualidade, 

encontram-se estabelecidos na instituição procedimentos/instruções que devem ser seguidos pelos 

profissionais de saúde das diferentes áreas. Atualmente, existem 29 procedimentos ativos nos SF do 

HPH. 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

Os SF têm um papel fundamental nas atividades de seleção, aquisição, armazenamento e 

gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos existentes na Farmácia Hospitalar (FH) e, 

consequentemente, nos diferentes serviços do hospital. O estabelecimento de procedimentos 

rigorosos para o cumprimento destas atividades é essencial na gestão dos SF e dos seus produtos. 

3.1. Gestão de existências 

A gestão dos stocks disponíveis na FH deve basear-se em procedimentos que permitam 

controlar eficazmente as existências dos medicamentos e produtos farmacêuticos e, assim, evitar 

ruturas ou acumulações e garantir a utilização racional dos recursos. No HPH, esta gestão é 

realizada através do sistema Kaizen e do sistema informático, o SGICM. 

A palavra “Kaizen” pode ser traduzida como a “melhoria contínua” e, segundo o Kaizen 

Institute, a implementação desta metodologia tem como objetivos a melhoria da rentabilidade e o 

retorno dos investimentos7. Frequentemente, em termos hospitalares, o sistema Kaizen envolve a 

utilização do Kanban. O Kanban corresponde a um marcador informativo de cada produto (mediante 

a substância ativa, dosagem e forma farmacêutica), na forma de um cartão, e que indica não só o 

local de armazenamento, mas também o ponto de encomenda e quantidade de produto a 

encomendar (Anexo V). O Kanban é colocado na embalagem do produto que marca o ponto a partir 

do qual é necessário proceder a uma nova encomenda, através de valores estimados de consumo do 

produto no hospital. Para garantir que é colocado no local correto, devem seguir-se regras rigorosas 
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de colocação do Kanban: deve ser colocado segundo uma contagem no sentido da direita para a 

esquerda, de trás para a frente e de baixo para cima. É importante o cumprimento destas regras, já 

que a remoção dos produtos do seu local de armazenamento é feita exatamente no sentido oposto e, 

assim, é possível garantir que a localização do Kanban corresponde com exatidão ao ponto de 

encomenda e que esta é realizada no momento certo. As quantidades de produto a encomendar 

encontram-se também descritas no Kanban. No HPH, estes Kanbans apresentam cores diferentes, 

de acordo com os locais de armazenamento de cada produto. No caso dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos existentes nos serviços clínicos do hospital, o Kanban apresenta um aspeto particular, 

mas com a mesma finalidade (Anexo VI). 

Já no que diz respeito ao SGICM, este permite fazer uma gestão informatizada, através do 

conhecimento dos stocks disponíveis de cada medicamento, uma vez que todas as entradas, 

transferências entre armazéns e saídas ficam registadas no sistema. Desta forma, é possível 

conhecer com exatidão as quantidades disponíveis de cada produto, bem como outros aspetos 

relevantes (como lotes e prazos de validade). 

3.2. Seleção e aquisição  

A seleção dos medicamentos utilizados na FH baseia-se no Formulário Nacional do 

Medicamento (FNM). No caso de medicamentos que não constam no FNM, a sua utilização e 

aquisição depende de pareceres e autorizações prévias da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT).  

A aquisição de medicamentos na FH é da responsabilidade da DT e dos Serviços de 

Compras e Logística (SCL). Quando é atingido o ponto de encomenda indicado no Kanban, este é 

retirado e colocado em caixas apropriadas existentes nas zonas de armazém. Durante a semana, 

todas as manhãs, os AO recolhem esses Kanbans e entregam-nos à DT. A DT elabora um pedido de 

compra e os SCL emitem a nota de encomenda. Quando se verificam ruturas ou quando os 

laboratórios apresentam incapacidade de satisfação das encomendas, podendo conduzir a rotura do 

stock, são realizados pedidos de empréstimo a SF de outros hospitais ou farmácias, com vista a 

assegurar as necessidades daquele produto farmacêutico no hospital. Quando os laboratórios 

realizam a entrega da encomenda do produto em rotura, é realizado o pagamento da encomenda, 

através da devolução dos produtos emprestados. Este pagamento é da responsabilidade da 

assistente técnica dos SF, que elabora também a guia de transporte desses mesmos produtos. 

Durante uma manhã, tive oportunidade de acompanhar a DT dos SF, Dr.ª Cristina Paiva, na 

elaboração de pedidos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos que atingiram o seu 

ponto de encomenda. 

Para a aquisição de alguns medicamentos, há algumas especificidades a ter em conta. Desta 

forma, são quatro os processos que permitem ao hospital adquirir os medicamentos e produtos 

farmacêuticos pretendidos: Concurso Público Administrativo (CPA), Aquisição Direta, pedidos de 

Autorização de Utilização Excecional (AUE) e pedidos de Autorização Especial (AE).  
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3.2.1. Concurso Público Administrativo   

A aquisição por CPA consiste na criação de um concurso, de caráter público, no qual todos 

os laboratórios que comercializam o produto pretendido podem participar (tendo em conta a forma 

farmacêutica, dosagem e outros parâmetros relevantes referidos no concurso). A escolha do 

laboratório vencedor do CPA é feita com base, principalmente, em fatores económicos. 

3.2.2. Aquisição Direta 

A aquisição direta é feita através de um ajuste direto efetuado com o fornecedor. Geralmente, 

é realizado apenas para aquisição de medicamentos em pequenas quantidades. 

3.2.3. Medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Excecional   

A necessidade de obtenção de AUE é aplicável aos medicamentos que não possuem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, ou, excecionalmente, medicamentos com 

AIM em Portugal, mas que podem estar temporariamente indisponíveis no mercado português. 

Nestas condições, é necessário elaborar um pedido de importação do medicamento à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), ao abrigo de uma AUE. Para a 

realização deste pedido, é necessário o preenchimento do requerimento de pedido de AUE, com 

informação relativa ao laboratório pretendido e quantidades a requerer (Anexo VII), e o envio do 

Resumo das Características do Medicamento (RCM), que deve existir em Português, Inglês ou 

Francês. No caso de o RCM estar indisponível nestes dialetos, é necessário requerer ao laboratório a 

tradução do ponto 6. Caso o medicamento para o qual é requerida a AUE não conste do FNM, é 

necessário também submeter uma justificação clínica adicional para o pedido de AUE, preenchida 

pelo diretor do serviço hospitalar (Anexo VIII). 

Após a submissão destes documentos, é feita a deliberação pelo INFARMED e, caso essa 

deliberação seja positiva, é autorizada a utilização excecional do medicamento e atribuído um número 

específico de AUE (Anexo IX). Esta autorização é válida durante 3 anos. Caso seja necessário 

requerer quantidades superiores às autorizadas na AUE, é feito um pedido de adenda da AUE ao 

INFARMED. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de acompanhar de perto o processo de pedido de 

AUE para vários medicamentos e, assim, compreender as diferentes etapas e particularidades deste 

pedido. 

3.2.4. Medicamentos sujeitos a Autorização Especial  

A necessidade de obtenção de AE é aplicável a medicamentos que se encontram numa 

situação de avaliação económica pelo INFARMED e que ainda não podem ser adquiridos pelo SNS. 

Para proceder ao pedido de AE, o médico faz o preenchimento de um formulário específico, que é 

enviado para a CFT e CA, onde é analisado e deliberado. Se a CFT e o CA concederem um parecer 

positivo, o pedido é submetido numa plataforma eletrónica, o Sistema de Informação para a Avaliação 

das Tecnologias de Saúde (SIATS), e este será analisado pelo INFARMED. Perante uma resposta 

favorável, e a título especial, é concedida esta autorização, que será específica para a situação 

clínica de um doente em particular, de acordo com o pedido realizado.  
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3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

A receção das encomendas dos SF pode ser feita pelos AO, TSDT ou pelos farmacêuticos, 

dependendo do produto a rececionar: os farmacêuticos fazem a receção dos estupefacientes, 

psicotrópicos, hemoderivados, derivados do plasma e medicamentos destinados a EC, os TSDT 

fazem a receção das vacinas e contracetivos orais e os restantes produtos são rececionados pelos 

AO. São os AO que são responsáveis pela zona/balcão de receção de encomendas. 

Numa primeira fase, a receção das encomendas pelo AO, TSDT ou farmacêutico implica a 

verificação do rótulo (nome do produto, dosagem, forma farmacêutica, número de lote e prazo de 

validade), da quantidade de produto recebido e também a verificação informática da nota de 

encomenda. Se toda a informação estiver conforme, a Guia de Remessa ou a cópia da Fatura é 

carimbada (carimbo com a data da receção) e assinada. Seguidamente, os dados constantes nestes 

documentos são verificados pelo SCL e, caso esteja tudo de acordo com a encomenda realizada, é 

dada a entrada dos produtos no sistema informático e enviado para o balcão da receção dos SF um 

documento de “receção de encomenda". Só após o envio deste documento e nova verificação do 

rótulo e das quantidades rececionadas é que os produtos podem ser armazenados nos locais devidos 

e o Kanban recolocado. A verificação do prazo de validade é um parâmetro importante uma vez que, 

por norma, não são aceites produtos com um prazo de validade inferior a 6 meses.  

Caso a encomenda recebida não esteja conforme o pedido realizado, é enviado para o balcão 

de receção dos SF um documento de “Receção Não Conforme” (Anexo X). Nesse caso, a 

encomenda não pode seguir para o seu local de armazenamento enquanto não for resolvida a não 

conformidade. Caso seja detetada alguma anomalia nos produtos, pode ser elaborada uma 

reclamação, através do preenchimento de um requerimento específico (Anexo XI).  

Durante um dia, estive no balcão de receção dos SF, realizei a receção de várias 

encomendas e também o armazenamento de alguns destes produtos.  

3.4. Armazenamento dos produtos e prazos de validade 

Após a receção e validação da conformidade das encomendas, os medicamentos são 

armazenados. As condições de armazenamento dependem do tipo de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e das suas especificidades. Desta forma, é realizada frequentemente a monitorização 

das condições de temperatura, humidade e luz dos locais de armazenamento. 

Os medicamentos que não necessitam de condições de armazenamento particulares estão 

dispostos de acordo com o grupo farmacoterapêutico ou forma farmacêutica. Desta forma, os SF 

apresentam locais de armazenamento específico para anestésicos e benzodiazepinas (armários 

fechados com sistema de fechadura), xaropes e soluções orais, medicamentos de uso oftálmico, 

cremes e pomadas, materiais de penso, contracetivos orais, antisséticos e desinfetantes, soros e 

produtos de nutrição. Os restantes medicamentos encontram-se na zona geral e zona dourada, 

organizados por ordem alfabética e de dosagem. A zona dourada destina-se aos produtos mais 

utilizados e, nesta zona, todos os produtos estão convertidos em unidose. Os medicamentos 

distribuídos em regime de ambulatório são armazenados na UFA e os produtos citotóxicos, utilizados 
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na farmacotecnia, são armazenados na UPC. No caso dos medicamentos de circuito especial 

(psicotrópicos, estupefacientes e alguns hemoderivados), o armazenamento é realizado na sala de 

estupefaciente dos SF, de acesso exclusivo aos farmacêuticos. Para os produtos que necessitam de 

refrigeração, os SF dispõem de dois frigoríficos na zona de armazém, sendo que o frigorífico fechado 

é também de acesso exclusivo aos farmacêuticos. A UFA e a UPC dispõem também de frigoríficos 

adequados para armazenamento de medicamentos que necessitem de refrigeração.  

 O controlo dos prazos de validade dos medicamentos é também um parâmetro a ter em conta 

no armazenamento. No HPH, o armazenamento é realizado segundo a regra FEFO – First Expire, 

First Out. Esta regra define que os lotes de produtos com menor prazo de validade são os primeiros a 

serem utilizados e dispensados. Mensalmente, para controlo deste parâmetro, é elaborada uma lista 

de medicamentos que se encontram em aproximação de final de prazo de validade e, seguidamente, 

estes são recolhidos. No balcão de receção dos SF, é realizada a consolidação desses produtos e 

um farmacêutico é responsável por realizar a devolução aos fornecedores. 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

4.1. Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica dos medicamentos e produtos de saúde corresponde a uma das 

principais tarefas desempenhadas pelos SF e permite a reposição dos stocks dos diferentes serviços 

do hospital e centros de saúde abrangidos pela ULSM. Inclui a distribuição por rotas ou sistema de 

dupla caixa (sistema Kaizen), sistema semiautomático de distribuição (Omnicell®) e distribuição por 

rotas externas (aos Centros de Saúde). 

Durante um dia acompanhei os TSDT responsáveis pela distribuição clássica. Desta forma, 

colaborei na preparação das caixas para reposição do Kaizen de alguns serviços clínicos do hospital, 

na preparação da rota dos centros de saúde e tive ainda a oportunidade de fazer a reposição do 

Omnicell®.  

4.1.1. Distribuição por rotas ou sistema de dupla caixa  

 Este sistema de distribuição baseia-se na metodologia Kaizen. Cada serviço clínico do 

hospital apresenta um armazenamento interno dos produtos farmacêuticos. Estes encontram-se 

dispostos num sistema de dupla caixa: para cada produto existem duas caixas identificadas, com 

informação relativa à localização do produto nos SF, localização nos serviços de destino e quantidade 

de produto a repor em cada caixa. As caixas são colocadas uma à frente da outra e o objetivo é que 

seja feita a utilização apenas dos medicamentos contidos numa das caixas e, apenas quando esta 

fica vazia, é que passa a ser utilizada a segunda caixa. Este método permite que uma das caixas 

permaneça no serviço (e garanta as necessidades existentes) e a outra seja reabastecida nos SF, 

evitando ruturas de stocks nos serviços clínicos do hospital. Os AO são responsáveis pela 

distribuição das caixas cheias e pela recolha das caixas vazias existentes nos serviços e, na 

farmácia, os TSDT fazem o seu reabastecimento, para nova distribuição no dia seguinte. Por norma, 

os AO fazem as rotas de reposição de segunda a sábado, com a exceção da unidade de medicina 
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hiperbárica (reposição apenas três vezes por semana) e da unidade de consultas externas (apenas 

uma vez por semana).   

 Por vezes, quando ocorrem ruturas do stock de medicamentos nos serviços ou quando são 

pretendidos medicamentos que não constam do seu Kaizen, os enfermeiros elaboram um pedido 

eletrónico. Os TSDT são responsáveis pela verificação e preparação destes pedidos, que serão 

distribuídos na rota pelos AO ou, em caso de urgência, entregues no AI. 

4.1.2. Sistema Omnicell® 

 O Omnicell® corresponde a um sistema semiautomático de distribuição que permite fazer 

gestão do stock disponível e, no caso do HPH, existe apenas no serviço de Emergência OBS. Este 

sistema gera automaticamente um pedido com os medicamentos a repor e as quantidades 

necessárias. A reposição é feita duas vezes por dia: de manhã, onde é feita a reposição de produtos 

com stock inferior a 50%, e de tarde, com a reposição de produtos com stock inferior a 75%. Cada 

produto tem um local de armazenamento específico no sistema e sempre que os enfermeiros retiram 

algum produto é feito um registo, de forma a que as quantidades existentes estejam sempre 

atualizadas. A reposição do Omnicell® é realizada pelos TSDT.  

4.1.3. Distribuição por rotas externas – Centros de Saúde 

 Os SF do HPH são também responsáveis pela distribuição de medicamentos para o ACES de 

Matosinhos. Esta rota de distribuição baseia-se também no sistema Kaizen e a satisfação dos 

pedidos de reposição dos stocks é da responsabilidade dos TSDT. Para além do registo de saída dos 

produtos dos SF, os TSDT são também responsáveis pela elaboração de uma guia de transporte, 

que é colocada nas caixas de transporte dos medicamentos. Para produtos que necessitem de 

refrigeração, é realizado o transporte dentro de malas térmicas com um logger, que permite registar 

as temperaturas da mala de transporte até ao centro de saúde. O transporte é assegurado por 

motoristas da instituição.  

A distribuição para cada centro de saúde é realizada apenas uma vez por semana, com a 

exceção da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Matosinhos, dos SASU de 

Matosinhos e CDP, que recebem a rota duas vezes por semana. O planeamento para esta 

distribuição encontra-se estabelecido na instituição, estando atribuídos dias específicos da semana 

para cada centro de saúde. No caso particular do fornecimento de vacinas, esta distribuição é 

realizada apenas de 15 em 15 dias, seguindo também um planeamento acordado com os centros de 

saúde: cada centro de saúde tem atribuída uma semana, na qual pode fazer a requisição das 

vacinas, e, durante a semana seguinte, será feita a distribuição pela rota. 

4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU corresponde a um sistema de distribuição de medicamentos a doentes em 

internamento. Este circuito corresponde a uma distribuição personalizada dos medicamentos 

necessários para cada doente para um período de 24 horas, com a exceção das vésperas de feriados 

e das sexta-feira, em que é feita uma distribuição em triplicado, por forma a assegurar o fim-de-
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semana. O Serviço de Medicina Intensiva (SMI) e o Serviço de Urgência não apresentam sistema de 

DIDDU e a distribuição de medicamentos é realizada apenas por sistema de dupla caixa.   

Através do SGICM, as prescrições elaboradas pelos médicos encontram-se disponíveis para 

a validação pelos farmacêuticos. As prescrições fornecem uma grande quantidade de informação, 

como a identificação do doente, número do processo, serviço clínico, cama, nome do médico 

prescritor e medicação prescrita ou outras informações adicionais e relevantes, como o regime 

alimentar (Anexo XII). O farmacêutico é responsável pela sua validação, realizando uma análise 

crítica de vários aspetos, como a dosagem, posologias, compatibilidade de formas farmacêuticas e 

possíveis interações. Por vezes, existe necessidade de realizar intervenções junto dos médicos, 

devido a ajustes que devem ser realizados nas prescrições. No HPH, as intervenções que vão sendo 

realizadas pelos farmacêuticos são registadas numa plataforma interna, disponível para os SF. 

De segunda a sexta, por volta das 8h30 da manhã, os farmacêuticos iniciam a validação das 

prescrições pendentes, retiram os mapas gerais de medicação e os TSDT preparam as gavetas 

individuais de medicação, em dose unitária. Caso exista medicação que deva estar refrigerada, a 

distribuição é realizada em sacos térmicos. Ao longo do dia, à medida que surgem alterações nas 

prescrições, os farmacêuticos vão fazendo novamente as validações, de acordo com um 

planeamento diário definido, para que sejam retiradas alterações para os TSDT (Anexo XIII). De 

segunda a sexta-feira, as malas com medicação individual são transportadas pelos AO, por voltas 

das 14h. Os AO deixam as malas preparadas durante a manhã e recolhem malas com gavetas 

vazias. Em casos de devoluções, os medicamentos retornam aos SF nas malas da unidose e os 

TSDT ficam responsáveis por esse processo de devolução. 

As malas são preparadas na zona da unidose, onde os medicamentos se apresentam na 

forma convertida de unidose, em gavetas, e dispostos por ordem alfabética. Existe disponível uma 

tabela que os TSDT podem preencher caso ocorra alguma dúvida durante a preparação das malas e 

que os farmacêuticos analisam. Se necessário, é realizado o contacto com o médico para 

esclarecimento e possível correção.  

Para a DIDDU existe também uma lista interna com alguns medicamentos utilizados em 

situações de SOS que não são enviados por este sistema de distribuição, pois os serviços dispõem 

desse stock em sistema de dupla caixa. O mesmo se verifica para pomadas e xaropes. 

Durante 12 dias, pude acompanhar os farmacêuticos na realização das validações das 

prescrições diárias dos doentes em internamento e auxiliá-los na pesquisa de algumas informações 

aquando da existência de algumas dúvidas. Permitiu-me compreender o papel fundamental que o 

farmacêutico hospitalar desempenha no reconhecimento de alguns pormenores que podem fazer a 

diferença na eficácia terapêutica e na deteção de possíveis problemas. 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é realizada por farmacêuticos, 

com formação adequada, na UFA. Neste sistema de distribuição, é realizada a dispensa gratuita de 

medicamentos que, maioritariamente, não estão disponíveis na farmácia comunitária e que se 
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destinam ao tratamento de algumas patologias particulares: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), hepatites B e C, Insuficiência Renal Crónica, oncologia, esclerose múltipla e esclerose lateral 

amiotrófica, doença de crohn, colite ulcerosa, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, psoríase em placas e artrite idiopática juvenil poliarticular. Para além disso, é feita também 

a dispensa de leite e suplementos alimentares. Este sistema de distribuição garante o sigilo 

relativamente ao estado de saúde dos doentes e também permite realizar um acompanhamento mais 

personalizado. 

Todos os medicamentos cedidos em ambulatório apresentam um enquadramento legal, 

através de despachos e portarias, que autorizam essa dispensa. No caso de medicamentos sem 

enquadramento legal, a dispensa só pode ser realizada após autorização pelo CA do hospital. No ato 

de dispensa propriamente dito, os utentes apresentam a prescrição (que é reutilizada para as 

dispensas seguintes) ou, no caso de doentes seguidos em consulta externa de infeciologia, o cartão 

de registo de levantamentos da medicação (Anexo XIV). O primeiro levantamento da medicação deve 

ser realizado pelo próprio doente, que se deve fazer acompanhar da sua identificação pessoal, e 

assina também um “Termo de Responsabilidade” (Anexo XV). Neste documento, o doente declara 

que tomou conhecimento de todas as informações relevantes sobre os medicamentos e que se 

responsabiliza pelo cumprimento responsável do tratamento. Nos levantamentos subsequentes, os 

medicamentos podem ser cedidos ao próprio ou a um cuidador, desde que se faça acompanhar da 

identificação pessoal do doente (ou fotocópia) e da sua própria. O farmacêutico é responsável por 

registar informaticamente a saída dos produtos e, no ato de receção dos medicamentos, o doente ou 

o cuidador assinam um documento de receção dos medicamentos, com indicação do valor dos 

mesmos, que é posteriormente arquivado na instituição e serve de comprovativo de cedência.  

Para as doenças crónicas, as quantidades de medicamentos a ceder deverão ser as 

suficientes para um período de 30 dias de tratamento, embora possam existir algumas exceções, 

como o tratamento da SIDA (geralmente, cedido para 90 dias quando se observa uma boa adesão à 

terapêutica). Por vezes, os medicamentos podem ser dispensados para períodos maiores, desde que 

os pedidos sejam devidamente justificados e autorizados pela direção clínica do hospital. Quando é 

realizada a dispensa de medicamentos em regime de pós-alta, o médico prescreve os medicamentos 

nas quantidades suficientes para o intervalo de tempo entre a alta do doente e a consulta seguinte. 

Este pedido é realizado através do preenchimento de uma receita apropriada em papel (Anexo XVI), 

que também pode ser utilizado para cedência de medicamentos para outras situações particulares. 

No caso particular dos medicamentos biossimilares destinados a artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas, 

o Despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, determina que estes doentes beneficiam de um 

regime excecional de comparticipação8. Esta dispensa implica também um registo adicional, por 

doente, num documento apropriado: “Registo especial de comparticipação de medicamentos 

destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, psoríase em placas, artrite idiopática juvenil poliarticular”.  
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Devido ao elevado custo do tratamento da Hepatite C, os medicamentos encontram-se já 

preparados e separados por número de processo do utente, num armário trancado. Sempre que é 

realizada a dispensa de um tratamento da Hepatite C, é feito o registo num documento específico, 

arquivado em capa própria na UFA.  

No caso da dispensa de medicamentos para estabelecimentos prisionais, é previamente 

enviada uma informação, via e-mail, com a data de levantamento e os nomes e números dos 

processos clínicos dos doentes. Desta forma, os farmacêuticos conseguem preparar e separar os 

medicamentos destes doentes antecipadamente e, assim, facilitar a dispensa aos guardas prisionais.  

Durante 8 dias, pude acompanhar o atendimento realizado em regime de ambulatório e 

compreender melhor as circunstâncias em que é realizada a dispensa destes medicamentos. 

Permitiu-me também compreender melhor o papel fundamental que o farmacêutico pode exercer, 

diretamente junto do doente, não só no esclarecimento de diversas dúvidas, mas também no 

incentivo à adesão à terapêutica. 

4.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem alguns medicamentos que, devido às suas particularidades, apresentam um circuito 

especial em ambiente hospitalar. Este circuito aplica-se aos estupefacientes, psicotrópicos e 

hemoderivados e o farmacêutico é responsável não só pela receção e armazenamento destes 

medicamentos, mas também pelo seu aviamento, que, no caso do HPH, é realizado no AI. 

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

 A dispensa de psicotrópicos e estupefacientes apresenta regras bastante particulares, uma 

vez que estes medicamentos apresentam uma legislação específica, conforme descrito no Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Esta legislação apresenta uma listagem de todos medicamentos 

incluídos nesta classe e define que apenas o farmacêutico pode fazer a dispensa dos mesmos. Para 

além disso, define que estes medicamentos têm de estar armazenados numa sala de acesso restrito9 

(Anexo XVII). O aviamento de estupefacientes e psicotrópicos é feito através do preenchimento de 

uma requisição específica, o “Anexo X” (Anexo XVIII). Cada serviço clínico apresenta um stock 

destes medicamentos, um livro de registos de estupefacientes e psicotrópicos (onde consta o “Anexo 

X”) e um cofre, através do qual é feito o transporte e circuito de reposição desse stock. Aquando da 

administração destes medicamentos, os profissionais de enfermagem devem preencher as 

informações relativas ao medicamento (identificação do medicamento, forma farmacêutica, dosagem 

e código) e também informações do paciente (nome, cama/processo e quantidade administrada ao 

paciente e, assim, a necessária fornecer para reposição), no livro de registos. Este registo tem de ser 

assinado pelo médico diretor de serviço, pelo enfermeiro que administrou os medicamentos e, 

aquando da dispensa, pelo farmacêutico. O “Anexo X” possui duas vias, devendo a original ficar 

arquivada nos SF durante um período de 10 anos. A distribuição e reposição dos cofres de 

estupefacientes e psicotrópicos é realizada no AI, segundo um mapa de distribuição semanal, 

estabelecido na instituição (Anexo XIX).  
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4.4.2. Hemoderivados 

Devido ao risco acrescido de transmissão de doenças infeciosas associado à utilização de 

hemoderivados, também as condições para a dispensa destes medicamentos se encontram 

legisladas, segundo Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro. Este despacho determina 

que os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os 

medicamentos derivados do plasma humano, utilizados nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, 

sejam registados10. Desta forma, a dispensa destes medicamentos em ambiente hospitalar só é 

possível perante a prescrição médica e o preenchimento de uma requisição específica, o “Modelo 

1804” (Anexo XX). Nesta requisição constam informações sobre a identificação do médico prescritor 

e do utente e a justificação para o pedido do hemoderivado. Aquando da entrega desta requisição ao 

farmacêutico, é necessário a assinatura prévia pelo médico e enfermeiro responsável. No ato de 

dispensa, o farmacêutico confirma a existência de prescrição médica e, no “Modelo 1804", preenche 

os campos relativos ao produto, como o nome do medicamento, a quantidade dispensada, o lote, 

laboratório/fornecedor e o número de Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL). O 

CAUL é um certificado, atribuído pelo INFARMED, que indica que o lote em questão tem condições 

para ser utilizado na terapêutica. No ato de entrega, os produtos têm de ser etiquetados com a 

identificação do doente para o qual se destinam. Esta requisição apresenta duas vias, uma para a 

farmácia e uma segunda via para o serviço, devendo a via da farmácia ser arquivada nos SF durante 

um período de 50 anos. 

4.5. Distribuição de medicamentos no Atendimento Interno 

No HPH, o AI é um serviço que está a cargo dos farmacêuticos. Neste atendimento, é 

realizada a dispensa de medicamentos para os serviços clínicos em situações particulares, como 

faltas de medicação detetadas nas malas de dose unitária (frequentemente devido a diferenças 

horárias entre a prescrição realizada pelos médicos e a distribuição das malas de dose unitária para 

os serviços), através de requisições elaboradas pelos enfermeiros (Anexo XXI), e, em situações de 

urgência de rutura do stock do serviço, através da realização de pedidos eletrónicos, que são 

rececionados e preparados pelos TSDT.  

É também através deste serviço que é realizada a dispensa de dispositivos e implantes 

(utilizados como anticoncecionais) e de medicamentos destinados à interrupção voluntária da 

gravidez (mifepristona e misoprostol), de forma a repor o stock do serviço clínico, mediante 

apresentação das prescrições comprovativas da utilização desses medicamentos no serviço e 

devidamente autorizadas e assinadas pelas utentes. O AI faz também a dispensa de medicamentos 

destinados à realização de exames especiais de neurologia (como, por exemplo, da Toxina 

Botulínica, através de um pedido específico e justificado), implantes e injeções intravítreas de uso 

oftálmico, devidamente justificados (OZURDEX®, ILUVIEN®, JETREA® e Triancinolona) e dos 

medicamentos de circuito especial de distribuição (estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados).  

O transporte dos medicamentos e produtos farmacêuticos dispensados no AI é assegurado 

pelos auxiliares de ação médica dos serviços clínicos. 
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Diariamente, é também responsabilidade do farmacêutico do AI realizar a contagem do stock 

de estupefacientes e psicotrópicos existentes na sala de armazenamento. 

Durante 4 dias, pude participar na realização do serviço de AI e realizar a dispensa de alguns 

medicamentos em dose unitária, aviamento de medicamentos anticoncecionais e medicamentos 

destinados interrupção voluntária da gravidez, preparação dos cofres de estupefacientes e 

psicotrópicos e dispensa de hemoderivados, o que me permitiu compreender de perto os 

procedimentos realizados nestes circuitos especiais de distribuição.  

5. Produção e controlo de medicamentos 

O HPH dispõe apenas de unidades destinadas à farmacotecnia de produtos estéreis: a UPC 

e a UPE. Atualmente, a preparação de formas farmacêuticas não estéreis (manipulados não estéreis) 

já não se realiza nas instalações do hospital e procede-se à compra destes produtos a farmácias 

comunitárias. Para além destas unidades, é realizado também o reembalamento de medicamentos 

pelos TSDT, em sala apropriada. 

5.1. Unidade de Preparação de Citotóxicos 

 Na UPC é realizada a manipulação de fármacos citotóxicos. Estas preparações destinam-se, 

principalmente, a serem administradas a doentes oncológicos em regime de tratamento no hospital 

de dia. No entanto, é feita também a manipulação de fármacos que visam o tratamento de doenças 

do foro neurológico, infeções intestinais crónicas, medicamentos para uso oftálmico, medicamentos 

hematológicos e preparação de medicamentos para EC.  

 A UPC é constituída por 3 zonas principais: sala branca, sala cinzenta e sala de apoio. Junto 

da unidade existe uma outra zona, designada de zona negra e que corresponde ao vestiário, onde 

todas as pessoas que entram na unidade deixam a sua roupa e vestem o equipamento próprio de 

entrada na unidade (o qual é rejeitado para lavagem após término da atividade). Em anexo 

encontram-se algumas imagens da UPC do HPH (Anexo XXII). A sala de apoio da UPC é o local 

onde, diariamente, é realizada a validação das prescrições dos doentes pelo farmacêutico, após 

prescrição realizada pelo médico, no próprio dia, e validação realizada pelo enfermeiro, de acordo 

com a ordem de chegada dos doentes ao hospital de dia. É também o local onde é realizado o 

armazenamento dos fármacos citotóxicos, preparação dos tabuleiros a enviar para a sala branca e o 

reembalamento dos manipulados já preparados. A sala cinzenta ou antecâmara corresponde ao 

espaço de equipamento e higienização das mãos dos operadores que entrarão na câmara. As etapas 

realizadas nesta sala são fundamentais para garantir a esterilidade da sala branca e, 

consequentemente, das preparações. Para entrar na câmara, os operadores têm de vestir um 

equipamento adicional de proteção individual (proteção dos pés, touca, máscara de proteção de 

gotículas, bata estéril e luvas). Por fim, a sala branca ou sala de preparação é o local onde se 

encontra a câmara de fluxo laminar vertical, na qual é feita a manipulação dos fármacos. Atualmente, 

o HPH dispõe de duas câmaras de fluxo laminar vertical, mas apenas uma é utilizada na preparação 

de citotóxicos destinados a quimioterapia (a segunda câmara é utilizada apenas para o fracionamento 
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do bevacizumab e aflibercept). O operador que realiza a manipulação dos citotóxicos tem de usar um 

duplo par de luvas.  

Todos os dias, antes da entrada na sala cinzenta, o farmacêutico tem de verificar se foi feita a 

higienização das salas pelos AO e registar as pressões existentes na sala branca e cinzenta. Uma 

característica importante da UPC é a existência de um gradiente de pressão negativa, juntamente 

com o fluxo de ar vertical, que permite garantir a proteção dos operadores. Quer no início, quer no 

final da manipulação dos fármacos é sempre realizada a limpeza da câmara de fluxo laminar vertical. 

 No HPH, a preparação de fármacos citotóxicos implica a participação de quatro 

farmacêuticos: um manipulador, um operador responsável por fazer a dupla verificação ao longo do 

processo de manipulação, um farmacêutico que realiza as validações das prescrições e um último 

responsável pela preparação dos tabuleiros e de todos os materiais enviados para a sala branca 

através do transfer, pela reconfirmação dos cálculos dos volumes de cada produto, pelo 

reembalamento dos manipulados e envio dos mesmos para o hospital de dia. Só após a validação 

pelo farmacêutico (confirmação das dosagens de acordo com os parâmetros dos doentes e 

preparação de rótulos) é que são enviados para a sala branca os materiais necessários à 

manipulação das preparações. O manipulador faz a preparação e segundo operador faz a 

confirmação todos os volumes medidos pelo manipulador e a verificação da limpidez da preparação.  

O transporte dos manipulados preparados na UPC para o hospital de dia é feito através de 

um elevador específico para este fim, localizado junto da sala de validação da DIDDU.  Quando a 

preparação chega ao hospital de dia, os enfermeiros fazem a recolha das preparações do elevador e 

fazem a sua administração aos doentes.  

 De modo a permitir o controlo microbiológico das manipulações, todos os dias é feita a 

recolha de uma alíquota de uma das preparações realizadas, colocada num meio de cultura 

apropriado (meio de cultura BD Bactec®) e enviada para o laboratório de análises microbiológicas do 

hospital. O controlo microbiológico da sala é também realizado periodicamente por uma empresa 

externa ao hospital. Adicionalmente, é também realizado, diariamente, o controlo das luvas do 

operador, utilizando uma zaragatoa e um meio de cultura apropriado. Esta colheita tem como objetivo 

monitorizar a eficácia do intervalo de troca das luvas do manipulador durante o processo e, assim, 

compreender, se será necessário ajustar esse intervalo (atualmente, está definido um intervalo de 

tempo de 10 minutos entre troca das luvas). Para além deste controlo, todas as quartas-feiras é 

também feito o controlo das luvas do farmacêutico responsável pela dupla verificação, com o objetivo 

de monitorizar a esterilidade ou possível necessidade de troca periódica das luvas também para o 

operador que realiza esta função. 

Tive a oportunidade de estar 7 dias na UPC e acompanhar de perto todo o procedimento 

associado à preparação destes citotóxicos utilizados em quimioterapia. Pude auxiliar os 

farmacêuticos na validação das prescrições e na preparação dos tabuleiros e também tive a 

oportunidade de entrar na sala de preparação e perceber mais de perto como é feita a manipulação. 
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Por forma a compreender todo o circuito dos citotóxicos, tive também a oportunidade de acompanhar 

a continuação do circuito diretamente no hospital de dia, junto da equipa de enfermagem. 

5.1.1. Fracionamento do bevazicumab e do aflibercept 

 O fracionamento dos fármacos bevacizumab (AVASTIN®) e aflibercept (EYLEA®) é outra das 

atividades realizadas na UPC. Durante o fracionamento, é feita a preparação de várias seringas 

destinadas a serem utilizadas em oftalmologia. Geralmente, o fracionamento destes fármacos apenas 

é realizado às quintas e sextas-feiras, mediante acordo com o médico. Todo o material necessário 

para esta manipulação, bem como os rótulos são preparados no dia anterior. No rótulo da preparação 

vem a indicação do fármaco, lote, via de administração, prazo de utilização e o nome dos operadores 

envolvidos.  

Para o fracionamento do bevacizumab e do aflibercept é necessária a participação de um 

farmacêutico e de um TSDT. O farmacêutico é responsável não só pelo fracionamento dos fármacos, 

mas também por garantir o envio destas preparações para o destino (Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório). O TSDT é responsável por realizar a dupla verificação, reembalamento das 

preparações e limpeza da câmara de fluxo laminar vertical, antes e após a utilização da mesma. O 

transporte das seringas é realizado em malas específicas para esse fim. No final da preparação faz-

se um registo de fracionamento pela pessoa que preparou, de transporte pelo AO e de administração 

pelo médico e enfermeiro. 

O bevacizumab corresponde a um anticorpo monoclonal recombinante humanizado, que se 

liga ao fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), envolvido na vasculogénese e 

angiogénese. Ao ligar-se ao VEGF, é impedida a ligação deste aos seus recetores, localizados na 

superfície das células endoteliais, o que favorece a regressão da vascularização tumoral, normaliza a 

vasculatura remanescente do tumor e inibe a angiogénese e o crescimento tumoral11. Para além da 

sua utilização em oncologia, no HPH este fármaco também é utilizado em oftalmologia, segundo 

indicação off label. Alguns estudos demostram que a administração intravítrea de bevacizumab pode 

ser vantajosa na degeneração macular relacionada com a idade, retinopatia diabética, oclusão 

venosa da retina e neovascularização coroidal12,13. No caso do fracionamento do bevacizumab, para 

além da preparação do número de seringas prescritas, é feita a preparação adicional de mais 7 

seringas: 3 seringas destinam-se a poderem ser utilizadas no caso de ocorrer algum problema 

durante a administração e as 4 restantes destinam-se a serem enviadas para o controlo 

microbiológico do hospital.  

O aflibercept corresponde a proteína de fusão recombinante, constituída por porções de 

domínios extracelulares dos recetores 1 e 2 do VEGF humano, fundidas com a porção Fc da IgG1 

humana. Funciona como um recetor solúvel que se liga ao VEGF-A e ao Fator de Crescimento 

Placentar, mas que apresenta uma maior afinidade para estes do que os seus recetores naturais e, 

assim, inibe sua a ligação e ativação. Está indicado na degenerescência macular relacionada com a 

idade neovascular14. Durante o fracionamento do aflibercept são preparadas apenas o número de 

seringas prescritas e não são preparadas seringas adicionais devido ao custo do fármaco. 
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Durante o meu estágio, tive a oportunidade de ver o fracionamento do bevacizumab e 

acompanhar a preparação de todo esse processo no dia anterior. 

5.2. Unidade de Preparação de Estéreis  

Na UPE, é realizada, principalmente, a preparação de bolsas de nutrição parentérica 

destinadas à Unidade de Neonatologia. Mais raramente, são também preparadas bombas de morfina, 

utilizadas nos cuidados paliativos.  

A UPE, tal como a UPC, é também constituídas pelas 3 salas (sala branca, antecâmara e 

sala de apoio) e, externamente, a sala negra (comum à UPC). Uma das grandes diferenças da UPE é 

a necessidade de existência de um gradiente de pressões positivo, uma vez que, neste caso, o 

objetivo principal é garantir a máxima esterilidade da preparação e não a proteção do operador. Por 

essa razão, a UPE dispõe de uma câmara de fluxo laminar horizontal.  

A sala de apoio é o local onde é feita a preparação dos tabuleiros a enviar para a sala branca 

pelo transfer, o reembalamento final das preparações e é também o local onde estão armazenados 

os materiais necessários para a manipulação. Nesta sala é ainda o local onde é feita a etapa 

fundamental da higienização das mãos e o equipamento individual de proteção dos operadores 

(proteção dos pés, touca, máscara de proteção, bata estéril e luvas).  

Para a preparação destas formas farmacêuticas, participa um farmacêutico e um TSDT. Após 

o médico realizar a prescrição qualitativa e quantitativa da bolsa de nutrição parentérica 

(micronutrientes, macronutrientes, vitaminas e outros constituintes), o farmacêutico tem de realizar a 

validação da mesma, verificar a inexistência de incompatibilidades, confirmar a posologia e realizar 

cálculos de ajuste de volumes, por forma a que exista uma sobrecarga (cerca de 40 mL) para o caso 

de poderem ocorrer algumas perdas inerentes à manipulação. Um segundo farmacêutico é 

responsável por realizar a reconfirmação da prescrição e, só depois, são impressos os rótulos para as 

bolsas. Quer o farmacêutico, quer o TSDT realizam a manipulação dos elementos e, de modo a 

garantir a máxima esterilidade das preparações, usam um duplo par de luvas estéreis, que devem ser 

trocadas entre preparações. Tal como na UPC, no início e no final da manipulação, é realizada a 

limpeza da câmara de fluxo laminar. O transporte de bolsas de nutrição parentérica é realizado em 

malas térmicas por AO.  

Um exemplo de uma prescrição médica de uma bolsa de nutrição parentérica encontra-se em 

anexo (Anexo XXIII). A solução 1 é constituída por aminoácidos, Phocytan®, zinco, vitaminas 

hidrossolúveis e heparina e a solução 2 por lípidos e vitaminas lipossolúveis. 

A preparação de sistemas infusores de morfina é também realizada em moldes semelhantes 

na UPE. É necessária uma prescrição médica e o farmacêutico para além de fazer a sua validação, 

faz também os cálculos de morfina necessários mediante a dose indicada pelo médico. Neste caso, 

perante as condições do circuito de psicotrópicos e estupefacientes, o sistema infusor deve ser 

transportado num cofre adequado.  
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Durante uma tarde, tive a oportunidade de entrar na UPE e acompanhar o procedimento 

realizado na preparação de uma bolsa de nutrição parentérica. Para além disso, com auxílio da 

equipa que preparou a bolsa, pude simular a preparação de uma bolsa e compreender melhor os 

pormenores necessários durante a manipulação. Por forma a compreender melhor o circuito 

associado à preparação das bolsas de nutrição parentérica, realizei também uma visita à Unidade de 

Neonatologia. 

5.3. Reembalamento 

O reembalamento é um processo que consiste no acondicionamento de medicamentos 

sólidos de via oral, após o seu fracionamento. Este acondicionamento é realizado em doses unitárias 

e justifica-se quando são realizadas prescrições de medicamentos em doses não disponíveis 

comercialmente. O processo de reembalamento é realizado por TSDT, na sala de reembalamento, 

que dispõe de duas máquinas de reembalamento: uma é utilizada apenas para antirretrovíricos e a 

outra para os restantes medicamentos (Anexo XXIV). São elaboradas, informaticamente, as etiquetas 

dos reembalados, onde consta a nome da substância ativa, a dosagem, o nome comercial do produto 

fracionado, o laboratório, o lote do produto fracionado, a validade do reembalado e a data de 

reembalamento. Uma particularidade dos reembalados é que o seu prazo de validade passa a ser de 

25% da validade indicada pelo fornecedor do produto usado no fracionamento. Nem todos os 

medicamentos estão indicados para o fracionamento e, por isso, nos SF do HPH, encontra-se 

disponível um documento que contém as marcas comerciais, por substância ativa, que permitem o 

fracionamento, para que o TSDT possa consultar antes de iniciar o processo.  

Após a realização do reembalamento por um TSDT, é necessária que seja feita a dupla 

verificação por um outro TSDT. No caso específico do fracionamento e reembalamento de 

estupefacientes, a dupla verificação tem de ser realizada por um farmacêutico. No HPH, todo o 

processo é registado em formulários específicos, que apresentam cor amarela no caso dos 

estupefacientes e cor branca para restantes medicamentos (Anexo XXV). Estes formulários 

encontram-se arquivados na sala de reembalamento dos SF. 

Durante uma tarde, com o auxílio de uma TSDT, pude realizar o fracionamento e 

reembalamento de dois fármacos, o mononitrato de isossorbido e o cloridrato de trazodona.  

6. Outras atividades de Farmácia Clínica 

6.1. Farmacovigilância 

O farmacêutico, bem como todos os profissionais de saúde, têm como obrigação ética 

reportar reações adversas a medicamentos de que tenham conhecimento, tratando-se de um 

procedimento essencial para a farmacovigilância dos medicamentos. Atualmente, no HPH, encontra-

se em vigor um sistema pioneiro de farmacovigilância online, o Sistema Interno de Reações Adversas 

(SIRAI). Este sistema permite fazer a notificação de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

diretamente à Unidade Regional de Farmacovigilância (URF) do Norte. Por sua vez, a URF reporta as 

notificações ao INFARMED, entidade nacional responsável pelo Sistema Nacional de 
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Farmacovigilância (SNF). O SIRAI permite obter as respostas da causalidade atribuída aos casos 

reportados, bem como aceder a todos os dados e informações dos doentes internos do hospital.  

O SIRAI tem também a grande vantagem de poder ser utilizado por todos os profissionais de 

saúde da ULSM, quer ao nível do HPH, quer ao nível do ACES de Matosinhos.  

6.2. Ensaios Clínicos 

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril (corrigida pela Lei n.º 73/2015, de 27 de julho), foi a primeira 

lei a regular a investigação clínica em Portugal e define os EC como "todo o estudo sistemático 

destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de estados ou 

resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança de 

intervenções ou da prestação de cuidados de saúde"15.  

A autoridade competente em matéria de EC é o INFARMED, que é também responsável pela 

criação da plataforma eletrónica de registo e divulgação de todos os estudos clínicos, o Registo 

Nacional de Ensaios Clínicos (RNEC). Nesta plataforma é realizado o registo dos EC, de promotores, 

investigadores, centros de estudo, pareceres e diversas publicações. Uma das vantagens desta 

plataforma é o facto de facilitar a transmissão de informação no processo de autorização do EC e na 

descoberta de promotores disponíveis para a realização do mesmo15. Para além do INFARMED, 

encontram-se envolvidos em EC outras entidades, como a Comissão de Ética Competente, a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados e as administrações hospitalares. 

Para que se dê início a um EC num hospital, é necessária uma visita inicial de pré-estudo 

pelo promotor e, após autorização hospitalar, é fornecida toda a informação necessária sobre o EC e 

o medicamento em estudo aos SF. Durante o EC, os farmacêuticos são responsáveis pela receção, 

armazenamento (de acordo com as condições específicas exigidas para o EC), dispensa dos 

medicamentos em EC diretamente ao doente e registo das dispensas num formulário específico do 

EC. É função do farmacêutico explicar o EC ao doente, o seu fundamento e notificar possíveis RAM 

que se verifiquem com o doente. Perante a ocorrência da devolução destes medicamentos, o 

farmacêutico tem igualmente de realizar o registo destas devoluções, bem como a sua justificação.  

Na unidade de EC do HPH, encontram-se armazenados todos os medicamentos utilizados 

em EC e é também o local onde se encontra arquivada toda a informação e documentação dos EC 

em vigor. Quando um EC é encerrado, a documentação sobre o mesmo deve também ser arquivada 

na unidade de EC durante 5 anos. 

Durante um dia, pude acompanhar a dispensa de medicamentos em EC a doentes, os 

registos realizados e compreender melhor toda a burocracia associada a esta atividade. 

6.3. Acompanhamento da visita clínica 

No HPH, a visita clínica é realizada nos serviços clínicos de Cirurgia B, Cirurgia C, Medicina 

M, Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente e SMI. Trata-se de uma visita realizada 

semanalmente e que conta com a participação de uma equipa multidisciplinar, constituída por 

médicos, enfermeiros do serviço, nutricionistas, farmacêuticos e, em alguns casos, infeciologistas. O 
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principal objetivo é realizar uma revisão conjunta do quadro clínico de cada doente, analisar a sua 

evolução e corrigir alguns pormenores que possam dizer respeito aos medicamentos (como 

interações ou posologias) ou alimentação. Desta forma, o farmacêutico pode exercer um papel ainda 

mais ativo para a melhoria do estado de saúde dos doentes. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de acompanhar duas visitas clínicas: uma realizada 

à unidade de Cirurgia B e outra ao SMI. Embora sejam realizadas de forma semelhante, pela 

diferente complexidade dos casos, permitiram-me ter uma visão mais alargada da importância da 

realização periódica destas visitas e do papel fundamental que o farmacêutico apresenta nestas 

visitas.  

6.4. Comissões técnicas e grupos de trabalho 

As comissões de apoio técnico são órgãos consultivos e colaboram com o CA nos assuntos 

que são da sua competência. De acordo com o Regulamento Interno da ULSM, existem várias 

comissões técnicas no HPH. No âmbito dos SF, é importante realçar a CFT, a Comissão de Ética e 

Comissão de Controlo de Infeções e de Resistência aos Antibióticos (CCIRA)5. No entanto, os 

farmacêuticos podem integrar também outras comissões existentes no HPH, como a Comissão de 

Catástrofe, a Comissão de Gestão de Risco, a Comissão de Coordenação Oncológica e o Grupo de 

Trabalho para a Segurança do Circuito do Medicamento.  

6.4.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT funciona segundo um regulamento próprio. É presidida pelo Diretor Clínico (ou médico 

designado para tal) e é constituída por dois médicos (um médico do ACES de Matosinhos e um 

segundo médico de uma outra área hospitalar), farmacêuticos e pelo coordenador da CCIRA, bem 

como outros elementos que possam ser designados. A CFT apresenta várias funções, 

nomeadamente, o controlo do cumprimento de procedimentos relativos ao FNM, realização de 

pareceres sobre aquisição de medicamentos que não constam no FNM ou introdução de novos 

produtos, definição dos fármacos que poderão ser usados em cada unidade de saúde e apreciação 

dos custos das terapêuticas aplicadas em cada unidade, elaboração de protocolos terapêuticos e 

colaboração no processo de monitorização da prescrição de medicamentos5.  

6.4.2. Comissão de Ética 

A comissão de ética é constituída por sete personalidades, que integram as áreas da saúde e 

áreas das ciências sociais e humanas, e que são designadas pelo CA. Tem como principal missão 

proteger e garantir a dignidade e integridade humana, ao garantir o cumprimento dos princípios de 

ética e bioética nas diversas atividades da instituição e prestação de cuidados de saúde e 

investigação clínica. Permite garantir a integridade, confiança e segurança dos procedimentos em 

vigor na instituição5. 

6.4.3. Comissão de Controlo de Infeções e de Resistência aos Antibióticos 

A CCIRA é composta por vários elementos da equipa médica, farmacêuticos, enfermeiros, 

bem como outros profissionais de saúde envolvidos no controlo da infeção. O objetivo principal desta 
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comissão é reduzir a ocorrência de infeções em ambiente hospitalar, associadas à prestação de 

cuidados de saúde e à utilização de antibióticos5. 

 

Parte II 

A Importância do Sistema de Gestão da Qualidade e das Auditorias aos Serviços Clínicos e 

o Papel do Farmacêutico 

Enquadramento:  

No seguimento do meu percurso em farmácia hospitalar, a minha orientadora de estágio e 

auditora interna do SGQ da ULSM, Dr.ª Sofia Pinto, possibilitou-me a oportunidade de conhecer os 

processos de auditoria interna da qualidade no serviço farmacêutico. Neste âmbito, foi-me solicitado a 

realização deste projeto técnico-científico, cujo foco principal é realçar a intervenção dos 

farmacêuticos na gestão da qualidade dos processos em que participa, nomeadamente, através das 

auditorias realizadas aos serviços clínicos das instituições de saúde. 

 De forma a garantir as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar (BPFH), existem vários 

procedimentos, processos e atividades que devem ser realizadas e estabelecidas nas instituições 

hospitalares, para assim proporcionar os cuidados ótimos e seguros para dos utentes. A Ordem dos 

Farmacêuticos (OF) estabelece um quadro nacional de normas e diretrizes para a garantia da 

qualidade, através da implementação de regras, padrões e instruções precisos e adicionais à 

Legislação Nacional16. 

 Através do Manual das Boas Práticas de Farmácia Hospitalar (MBP-FH), a OF apresenta 

objetivos e indicadores da monitorização do desempenho dos procedimentos para a gestão da 

qualidade. Defende que, dado a importância e responsabilidade atribuída aos cuidados prestados ao 

nível da FH, o SGQ é fundamental para a atividade desempenhada pelos SF e permite a melhoria 

contínua dos serviços e cuidados prestados. Graças à constante evolução no desenvolvimento de 

medicamentos, produtos de saúde e tecnologias, as regras, padrões e instruções aplicáveis no 

âmbito do SGQ devem ser frequentemente revistas e melhoradas, num ciclo contínuo: planear-

implementar-atuar-verificar. Manuais de qualidade, regulamentos, procedimentos, normas de 

funcionamento e impressos codificados são alguns documentos e meios de suporte para o SGQ na 

FH16. 

 O MBP-FH defende que uma das medidas importantes que podem ser aplicadas para as 

BPFH e, em particular, para a dinamização e controlo do SGQ, passam pela nomeação de um 

farmacêutico hospitalar para Gestor de Qualidade. Este profissional apresenta um papel fundamental 

na gestão dos processos de SGQ e na ligação aos órgãos responsáveis pela implementação de 

políticas de qualidade na instituição16. 

Uma ferramenta de eleição para a monitorização dos processos aplicados nas instituições 

passa pela realização de auditorias internas. Estas permitem garantir que os processos realizados na 
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instituição estão em conformidade com os requisitos delineados na FH, bem como a eficácia da sua 

aplicação. Pretendem conduzir a uma melhoria contínua dos procedimentos e atividades 

desenvolvidas nos serviços e, por conseguinte, uma melhor gestão da qualidade e segurança. A 

periodicidade da sua realização deve ser adaptada ao serviço em estudo, mediante necessidades 

internas ou resultados de auditorias anteriores (a presença de “não conformidades” pode ser um fator 

de maior periodicidade na realização de auditorias)16. 

O estabelecimento de um “Programa de Auditorias Internas” deverá ser um dos pontos 

principais a implementar pelo SGQ. Os requisitos e pontos para a condução de uma auditoria devem 

ser objetivos e previamente planeados e definidos, de forma a abranger ao máximo os pontos críticos 

dos procedimentos e atividades em análise. Os auditores devem ser individualidades independentes 

do serviço/atividade a ser auditado. O controlo e correção de “não conformidades” é da 

responsabilidade da FH, a qual deve também avaliar a necessidade ou não de ações corretivas para 

todas essas “não conformidades”, que possam ser detetadas durante a auditoria e ter a capacidade 

de desenvolver ações preventivas16. 

Objetivos: 

 O farmacêutico assume um papel fundamental nas mais diversas áreas enquanto profissional 

de saúde. No entanto, o seu contributo para a segurança do doente e da medicação pode ser ainda 

muito superior, promovendo a excelência da profissão que representa. Neste sentido, a principal 

finalidade deste projeto é demonstrar a importância do controlo da gestão da qualidade em ambiente 

hospitalar, das auditorias internas e do farmacêutico clínico nas auditorias realizadas às normas 

clínicas e na garantia do circuito seguro do medicamento, tendo como modelo de estudo os SF da 

ULSM.  

Metodologia: 

 Neste trabalho, a metodologia aplicada consistiu na análise dos procedimentos internos 

existentes nos SF da ULSM e das correspondentes normas clínicas da Direção-Geral da Saúde 

(DGS) aplicáveis à área de atuação em estudo. Com base nestes documentos, procedeu-se à 

elaboração de checklists, por forma a auditar as atividades realizadas no serviço e contribuir para a 

melhoria contínua do circuito do medicamento. 

Desenvolvimento:  

 Em Portugal, a primeira instituição de saúde creditada em todos os seus serviços pela norma 

ISO 9001 foi a ULSM. Desta forma, quer os serviços realizados no Hospital Pedro Hispano, quer as 

unidades de Cuidados de Saúde Primários primam pela qualidade das suas atividades. O SGQ 

baseia-se nas normas ISO e procura garantir a melhoria contínua dos seus serviços. Estão 

implementadas um conjunto de estratégias de forma a garantir a qualidade clínica e organizacional e, 

assim, uma maior segurança e melhor resposta às necessidades dos seus utentes. Duas das etapas 

fundamentais desta gestão da qualidade passam pelo estabelecimento de métodos de deteção da 

eficácia e eficiência de cada processo instituído e a identificação de formas de prevenção ou 

resolução de “não conformidades”6. 
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 Nos SF da ULSM, encontram-se estabelecidos 29 procedimentos/instruções, dos quais 7 

estão atualmente em processo de revisão. Tendo em conta o objetivo já referido deste projeto, foi 

feita a análise de procedimentos estabelecidos na instituição e das respetivas normas estabelecidas 

pela DGS, normas essas orientadoras dos procedimentos e dos requisitos para realização de 

auditorias.  

Desta forma, foi realizada a análise do procedimento/instrução N.º/Revisão 2776.0 – 

“Medicamentos look-alike, sound alike” (LASA) e das respetivas normas da DGS: norma N.º 

020/2014, “Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante”17, e norma N.º 

014/2015, “Medicamentos de alerta máximo”18 e, assim, foi possível conhecer as checklists de 

auditoria propostas pela DGS. No sentido de contribuir para a melhoria contínua implícita aos 

processos de auditoria, foi-me solicitado que me posicionasse como entidade externa ao SF, 

realizasse uma análise crítica das checklists e elaborasse uma proposta de melhoria das mesmas. 

Assim, neste projeto são apresentadas as minhas propostas de checklists para auditoria deste 

procedimento, tendo como base a proposta já apresentada nas normas clínicas, mas com mais 

alguns pontos a auditar (representados a verde), que considero serem fundamentais para a melhoria 

contínua do processo (Anexo XVI e XVII). 

Uma vez que o objetivo deste trabalho passa também pelo destaque da importância do 

farmacêutico na segurança do doente e da medicação, e embora a instituição não apresente um 

procedimento estabelecido, realizei também a análise da norma N.º 018/2016, “Reconciliação da 

medicação”, da DGS e da respetiva proposta de checklist para processo de auditoria19. A minha 

proposta de checklist para possível auditoria a um procedimento de reconciliação da medicação 

encontra-se em anexo (Anexo XVIII). Do meu ponto de vista, a reconciliação terapêutica constitui 

uma mais-valia para satisfazer as necessidades do utente e a sua segurança, pelo que considero que 

a existência de um procedimento com indicações específicas para esta atividade pelo farmacêutico 

permitiria acrescentar valor para quer para o SGQ, mas também para a valorização do papel do 

farmacêutico no controlo da segurança do utente.  

Reflexões Finais:  

 Ao longo deste projeto, facilmente se pode compreender a importância do SGQ e, 

particularmente, o papel das auditorias como uma das ferramentas ideais dessa gestão. Se nos 

focarmos particularmente no farmacêutico hospitalar, podemos distinguir duas funções distintas no 

âmbito da intervenção na gestão da qualidade. 

 Por um lado, podemos falar do farmacêutico como o Gestor da Qualidade no SF. Neste caso, 

e embora não possa realizar auditorias aos procedimentos aí instituídos, pode contribuir para o SGQ 

através da monitorização desses procedimentos. Da mesma forma que eu realizei a análise das 

normas clínicas da DGS aplicadas aos procedimentos do SF e elaborei uma proposta de melhoria da 

checklist apresentada, também o farmacêutico poderá fazer este género de análise e, posteriormente, 

verificar de que forma consegue responder aos pontos dessa checklist. Poderá ser uma forma de o 

farmacêutico conseguir analisar os processos e atividades do seu serviço e melhorá-los, por exemplo, 
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através de intervenções preventivas ou corretivas. O farmacêutico Gestor de Qualidade será 

fundamental no melhoramento dos processos internos dos SF. 

 Por outro lado, o farmacêutico pode também desempenhar funções como Auditor Interno da 

Qualidade. Nesta função, poderá já realizar auditorias nos restantes serviços clínicos do hospital e 

analisar a conformidade na aplicação dos procedimentos existentes, através da elaboração de 

checklists. O farmacêutico Auditor Interno da Qualidade utiliza a auditoria interna aos serviços clínicos 

como ferramenta direta do SGQ do hospital. 
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Conclusões 

 Durante 1 mês e meio, trabalhei ao lado de excelentes profissionais dos SF do HPH e o 

balanço final deste estágio só pode ser bastante positivo. Acredito que este estágio contribuiu de 

forma excecional para a minha formação enquanto futura farmacêutica. Aprendi bastante, consolidei 

muitos conhecimentos teóricos, auxiliei na resolução de muitos problemas, contactei com realidades 

muito diversas e participei um pouco em todas as atividades dos farmacêuticos.  

Com este estágio, consegui compreender a importância, por vezes pouco reconhecida, que o 

farmacêutico assume em ambiente hospitalar. A verdade é que somos uma das peças mais 

importantes para o sucesso terapêutico dos doentes e esta é, sem dúvida, uma área que adorei. 

Apesar do curto período de estágio, fiquei, sem dúvida, com vontade de voltar a trabalhar nesta área. 
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Anexos 

Anexo I. Organograma da ULSM  



                                                          Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

28 
 

Anexo II. Organização Física dos SF (piso -1) 
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Anexo III. Cronograma da distribuição semanal das atividades realizadas durante o estágio 

no HPH 

 15/01 a 

18/01 

21/01 a 

24/01 

28/01 a 

01/02 

04/02 a 

08/02 

11/02 a 

15/02 

18/02 a 

22/02 

25/02 a 

28/02 

Validação da 

DIDDU 
X X X X X X X 

UFA X X  X X X X 

AI  X X X   X 

UPC  X X  X X  

EC    X    

Receção de 

encomendas 
   X    

Visita Clínica    X X   

UPE     X   

Distribuição 

Clássica 
    X   

Fracionamento 

AVASTIN® 
    X   

Pedidos de 

compra 
     X  
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Anexo IV. Certificado de Conformidade de cumprimento dos requisitos da norma ISO 

9001:2015 da SGS atribuído à ULSM 
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Anexo V. Exemplo de Kanban utilizado nos SF do HPH 
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Anexo VI. Exemplo de Kanban existente nos SF do HPH 
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Anexo VII. Requerimento para pedido de AUE ao INFARMED 
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Anexo VIII. Requerimento de justificação clínica para pedido de AUE de medicamentos não 

incluídos no FNM 
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Anexo IX. Exemplo de documento da AUE concedida pelo INFARMED 
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Anexo X. Exemplo de documento de Receção Não Conforme 
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Anexo XI. Requerimento de reclamação no âmbito da receção de encomendas 
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Anexo XII. Exemplo de prescrição médica disponível no SGICM 
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Anexo XIII. Registo diário de validação da DIDDU 
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Anexo XIV. Cartão de registo de levantamento de medicação em regime de ambulatório 

para doentes de consulta externa de infeciologia 
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Anexo XV. Termo de Responsabilidade dos doentes com distribuição de medicamentos em 

regime de ambulatório 
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Anexo XVI. Receita para dispensa de medicamentos em ambulatório 
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Anexo XVII. Sala de estupefacientes e psicotrópicos do HPH 
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Anexo XVIII. Requerimento para aviamento de estupefacientes - "Anexo X" 
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Anexo XIX. Mapa de distribuição dos cofres de estupefacientes e psicotrópicos de acordo 

com o serviço clínico 
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Anexo XX. Requerimento para aviamento de hemoderivados - "Modelo 1804" 
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Anexo XXI. Requisição para dispensa de medicamentos no AI 
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Anexo XXII. Imagens da UPC do HPH 
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Anexo XXIII. Exemplo de uma prescrição médica de uma bolsa de nutrição parentérica para 

neonatologia 
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Anexo XXIV. Máquina de reembalamento do HPH 
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Anexo XXV. Exemplo de formulário para reembalamento de medicamentos 
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Anexo XXVI. Proposta de checklist para auditoria ao procedimento dos medicamentos LASA 

em ambiente hospitalar  

  

Checklist para Auditoria ao Procedimento N.º/Revisão 2776.0, baseada na lista de verificação da 
Norma 020/2014 da DGS - “Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante” 

Unidade:  

Data: __/__/__                                Equipa auditoria: 

 

Critérios Sim Não N/A 
Evidência / 

Fonte 

A instituição elaborou a lista interna de medicamentos LASA.      

A lista foi divulgada na instituição.     

Como é feita essa divulgação?     

A lista foi revista, pelo menos, anualmente.     

Solicitar uma evidência dessa atualização.     

Perante um potencial LASA, que procedimento é adotado? 
(Questionar por exemplo um profissional do serviço). 

    

Os profissionais tiveram conhecimento da lista em vigor na instituição. 
Como? 
Estão consciencializados da importância desses medicamentos?  
(Questionar por exemplo um profissional do serviço). 

  
 

  

Na aquisição de medicamentos, e sempre que possível, a instituição 
considerou alternativas para não adicionar medicamentos LASA à lista 
interna existente.  
Como? 
Solicitar um exemplo? 
Verificar se existe algum levantamento de situações em que houve 
necessidade de recorrer a uma alternativa. 

    

As aplicações informáticas dispõem de alertas para os medicamentos 
LASA? 
Consideram importante? 
Está pensado implementar de um mecanismo de alertas? 

    

Os medicamentos LASA estão armazenados separadamente. 
Como estão armazenados? 

    

Os medicamentos LASA estão identificados para que se diferenciem 
entre eles e dos restantes (sinalização com utilizações de cores, 
negrito ou grafismos diferentes). 

    

A instituição utiliza o método de inserção de letras maiúsculas para a 
diferenciação das denominações de medicamentos LASA. 

    

A instituição tem estratégia implementada quando existe pedido oral de 
medicamento LASA. 

    

A instituição tem estratégia implementada quando existe caligrafia 
ilegível num pedido escrito de medicamento LASA. 

    

Na instituição verifica-se a aplicação de práticas seguras de validação 
para medicamentos LASA, nomeadamente através do sistema dos “5 
certos”. 

    

Os profissionais realizam formação, incluindo os medicamentos LASA, 
nomeadamente no que respeita à segurança.  
Evidência de formação? 
Periodicidade das formações realizadas?  
Como é feita a avaliação da eficácia das formações? 

    

É feita a revisão da lista de medicamentos LASA?  
Com que periodicidade?  
Quem faz essa revisão? 

    

Existe um procedimento interno instituído?                                                                                             
Quem faz a revisão? 
Como é feita essa revisão? 

    

São feitas auditorias internas ao circuito do medicamento LASA? 
Como? Quem?  

    

Dessas auditorias foram feitas algumas melhorias/alterações? 
Evidências? 

    

Com é feito o tratamento das não conformidades encontradas?      

ÍNDICE CONFORMIDADE   
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Anexo XXVII. Proposta de checklist para auditoria ao procedimento dos medicamentos de 

alerta máximo em ambiente hospitalar 

Checklist para Auditoria ao Procedimento N.º/Revisão 2776.0, baseada na lista de verificação da 
Norma 014/2015 da DGS - “Medicamentos de alerta máximo” 

Unidade:  

Data: __/__/__                                Equipa auditoria: 

 

Critérios Sim Não N/A 
Evidência / 

Fonte 

Elaboração e divulgação interna da lista de medicamentos de alerta 
máximo na instituição.  

    

Revisão anual da lista interna.     

Como foi feita a divulgação da lista na instituição?     

A lista foi revista, pelo menos, anualmente.     

Existem evidências da realização anual da revisão da lista.     

Informação/comunicação da lista a todos os profissionais da instituição, 
bem como do seu propósito e importância. 

    

Existem evidências da realização de procedimentos de forma a garantir 
o conhecimento da lista em vigor, bem como o seu propósito e 
importância. 
(Questionar, por exemplo, um profissional do serviço). 

  
 

  

Parametrização de alertas nas aplicações informáticas para 
medicamentos de alerta máximo.  
(Ver, por exemplo, um caso). 

    

Estabelecimento de procedimentos específicos para classes de 
medicamentos ou medicamentos. 

    

Existe um procedimento interno?  
Como é divulgado?  

    

Como é feita a atualização/revisão dos procedimentos instituídos?  
Quem é responsável pela atualização/revisão dos procedimentos 
instituídos? 
Com que periodicidade é feita? 

    

Limitação do número de apresentações e de concentrações de 
medicamentos de alerta máximo disponíveis. 

    

Padronização do acesso aos medicamentos de alerta máximo.     

Sinalização dos medicamentos de alerta máximo.     

Verificação da necessidade de existência de stocks nos serviços 
clínicos de medicamentos de alerta máximo. 

    

Proibição do uso de abreviaturas na prescrição manual.  
(Ver se possível uma prescrição manual). 

    

Proibição de indicações/pedidos orais.  
(Ver se no procedimento interno existe esta evidencia por exemplo). 

    

Padronização dos regimes de dose.     

Centralização do processo de preparação.     

Reforço da dupla verificação no processo de preparação. 
Existência de protocolos definidos para a realização da dupla 
verificação do processo de preparação. 

    

    

Definição de procedimentos de utilização adequada das bombas de 
perfusão. 

    

Garantia da concordância entre doses, registos e programação das 
bombas de perfusão. 

    

Promoção de formação e atualização dos profissionais. 
Quem é responsável pela integração/formação dos colaboradores?  
Plano de integração/formação dos colaboradores? 
Com que periodicidade são realizadas as formações?  
Como é feita a avaliação da eficácia das formações? 

    

Promoção de formação de doentes.  
É feita a Formação? Por quem? Como? Com que periodicidade?  
Como é feita a avaliação da eficácia? 

    

São realizadas auditorias internas à Norma Clínica? 
Com que periodicidade? 
Como e quem é responsável pela realização das auditorias internas? 

    

Com é feito o tratamento das não conformidades encontradas?     

ÍNDICE CONFORMIDADE   
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Anexo XXVII. Proposta de checklist para auditoria sobre reconciliação da medicação em 

ambiente hospitalar 

 

  

Checklist para Auditoria, baseada na lista de verificação da Norma 018/2016 da DGS - “Reconciliação 
da Medicação” 

Unidade:  

Data: __/__/__                                Equipa auditoria: 

 

Critérios Sim Não N/A 
Evidência / 

Fonte 

Instituição do processo de reconciliação da medicação. 
É feita a reconciliação da medicação?  
Onde?  
Se não for feita: 

• Verificar o grau de consciencialização do auditado, 
relativamente a importância da implementação deste 
procedimento, para a segurança do doente. 

• Ver o que está feito e o que está planeado fazer nesse 
sentido.  
(Solicitar o plano de atividade do serviço). 

    

Realização do processo de reconciliação da medicação por uma 
equipa multidisciplinar.  
(Seguir o processo de um doente). 

    

Identificação dos pontos vulneráveis/críticos na Instituição. 
Estão identificados os pontos vulneráveis/críticos do serviço? 
(Solicitar a Matriz de risco do SF e verificar os riscos identificados). 

    

Realização da reconciliação da medicação em todos os pontos 
vulneráveis/críticos identificados. 
(Seguir o processo de um doente).  

    

Realização da reconciliação da medicação num prazo máximo de 24 
horas após a transição de cuidados.  
(Verificar). 

    

Normalização da comunicação entre profissionais e instituições.     

Existe um procedimento interno sobre a reconciliação da medicação?  
É feita a sua divulgação? 
Como? 

  
 

  

Garantia da acessibilidade dos profissionais de saúde à informação 
essencial do doente e da medicação.  

    

Implementação de medidas que garantam o envolvimento do doente 
e/ou cuidador no processo. 

    

Definição clara dos papéis e responsabilidades dos profissionais.     

Toda a documentação do processo deve apresentar-se de forma 
completa, exata, relevante e atualizada pelos profissionais envolvidos. 

    

Promoção da formação e atualização dos profissionais.     

Formação dos profissionais envolvidos, pelo menos, anualmente.     

Plano de formações?  
Existem evidências da realização anual das formações? 
Como é feita a avaliação da eficácia das formações? 

    

Monitorização do processo de reconciliação da medicação, com 
implementação de medidas de acordo com os resultados. 
Como é feita essa Monitorização?  
Como são tratados os desvios encontrados? 
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