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Resumo 

O farmacêutico comunitário é, de todos os profissionais de saúde, aquele que estabelece um 

contacto mais próximo junto dos doentes, sendo a farmácia, na maior parte das vezes, o primeiro local 

que as pessoas procuram quando têm um problema de saúde. Assim, é inegável a importância do 

farmacêutico na sociedade, pois em situações de menor gravidade, o seu aconselhamento torna-se, 

muitas vezes, crucial e suficiente para a resolução do problema de saúde em questão. No entanto, o 

farmacêutico tem o dever de encaminhar o doente para o médico, ou outros profissionais de saúde, 

quando a situação clínica assim o exigir. Desta forma, a Farmácia Comunitária (FC), dada a sua 

acessibilidade à população, é considerada uma das portas de entrada no sistema de saúde.1 

O estágio curricular corresponde à etapa final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF), permitindo aos estudantes aplicar na prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo do curso e ganhar a experiência profissional necessária ao futuro desempenho da profissão 

farmacêutica.  

O presente relatório é parte integrante do estágio profissionalizante e está dividido em duas partes. 

Na primeira parte é descrito o funcionamento da farmácia, bem como, as atividades desempenhadas 

ao longo dos 4 meses e meio de estágio. Na segunda parte são apresentados os projetos 

desenvolvidos durante esse período com base nos temas: Contraceção de Emergência, Risco 

Cardiovascular e Rede de Frio. Estes temas correspondem a assuntos que me suscitaram curiosidade 

em diversas situações durante o estágio, estão adaptados às necessidades dos utentes da Farmácia 

Normal e contribuíram também para a melhor formação dos profissionais de saúde desta farmácia. 
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Parte A - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

O meu estágio em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Normal (FN), em Vila do Conde, 

durante o período de 1 de março a 15 de julho de 2019, sob a orientação da Diretora Técnica, Dra. 

Maria Alexandra Gajo Amorim Soares. Para além de mim, realizaram estágio nesta farmácia, no mesmo 

período, mais dois estudantes. Assim, durante o estágio tive a oportunidade de realizar três horários 

diferentes, que iam alternando entre os três estagiários, de modo a contactar e conhecer os mais 

variados públicos-alvo da farmácia. Os horários realizados foram manhã (das 8:30h às 15:30h), 

intermédio (das 10h às 13h e das 15h às 19h) e noite (das 14h ás 21h), perfazendo sempre um total 

de 7h diárias.  

Ao longo dos 4 meses e meio de estágio contactei com as diversas atividades desempenhadas na 

FN desde a receção e armazenamento de encomendas, reposição de stocks, medição de parâmetros 

bioquímicos, atendimento ao público, conferência de receituário, gestão e regularização de devoluções, 

entre outras (tabela 1).  

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Normal. 

 
Atividades desenvolvidas 

 
Março 

 
Abril 

 
Maio 

 
Junho 

 
Julho 

Receção e armazenamento de 
encomendas 

X X X X X 

Reposição de stocks X X X X X 

Medição de parâmetros 
bioquímicos 

 
X X X X 

Atendimento ao público  X X X X 

Conferência de Receituário 
  

X X X 

Gestão e regularização de 
devoluções 

  
 
 

X X X 

Projeto I – Contraceção de 
Emergência 

  
 X X 

Projeto II – Risco Cardiovascular   X   

Projeto III – Rede de Frio X X    

2. Farmácia Normal 

2.1. Contextualização e localização 

No passado, a Farmácia Normal situava-se na Avenida José Régio (zona histórica de Vila do 

Conde), no entanto em julho de 2016 mudou de instalações passando a localizar-se na rua 5 de 

Outubro, nº1847, Vila do Conde. Esta transferência de localização revelou-se uma mais valia, uma vez 

que, a farmácia encontra-se agora numa área de fácil acesso a transportes públicos (paragem de metro 

a 200m da farmácia), próxima de superfícies comerciais (McDonald’s® e LIDL®), com parque de 

estacionamento gratuito nos arredores e é ainda um local de passagem para quem se dirige para a 

Póvoa de Varzim, o que se traduziu numa maior afluência de utentes. Com 117 anos de existência, a 

FN apresenta muitos clientes fidelizados, para além de que tem protocolos com três instituições que 

prestam serviços a idosos: a Diferente Harmonia, o Centro Paroquial de Mindelo e a Vila Dom Bosco. 
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Figura 1: Fachada da Farmácia Normal 

2.2. Horário de funcionamento 

A Farmácia Normal tem um horário alargado, estando aberta ao público todos os dias, das 8:30h 

às 22h, incluindo sábados, domingos e feriados, o que cativa mais pessoas a visitarem a farmácia. Os 

colaboradores trabalham por turnos, existindo o turno da manhã (8.30h-15.30h), o turno do dia (10.00h-

13h e 16.00h-22.00h) e o turno da noite (16.00h-22.00h). Para além disso, uma vez por semana, a 

farmácia faz serviço permanente. 

2.3. Recursos humanos 

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a principal 

responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar dos utentes devendo promover 

um tratamento com qualidade, eficácia e segurança. Assim, o farmacêutico deve manter-se atualizado 

a nível científico, ético e legal através de uma formação contínua. 

Os farmacêuticos podem ainda ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por 

outros profissionais devidamente habilitados. As responsabilidades do pessoal que trabalha na 

farmácia devem ser claramente definidas, supervisionadas e avaliadas de modo a contribuir para uma 

boa gestão dos recursos humanos e assegurar a máxima qualidade dos serviços prestados.1,2 

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

ter pelo menos um Diretor Técnico (DT) e outro farmacêutico.2 A equipa da FN é constituída na 

totalidade por 12 profissionais, entre eles 4 farmacêuticos (incluindo a Diretora Técnica e a farmacêutica 

adjunta), 2 técnicos de farmácia, 2 técnicos auxiliares de farmácia, uma profissional direcionada para o 

aconselhamento cosmético e dermocosmético, uma administrativa, um auxiliar de armazém e uma 

auxiliar de limpeza. Uma vez que, a Farmácia Normal pertence à mesma empresa que a Farmácia 

Lusitana, também sediada em Vila do Conde, o pessoal responsável pela gestão e coordenação 

financeira, administrativa e comercial é comum a ambas as farmácias.   

2.4. Organização da farmácia 

A farmácia caracteriza-se pela prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-

científica, tentando servir a comunidade com a maior qualidade. Para o cumprimento das suas funções, 

a farmácia deve dispor de instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas. Assim: 

• Deve garantir a acessibilidade à farmácia de todos os utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos 

com deficiência; 

• O aspeto exterior da farmácia deve ser característico, profissional e facilmente visível; 

• Deve existir um sistema de segurança que proteja os utentes e os colaboradores; 
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• O espaço interior deve permitir uma comunicação eficaz com os utentes; 

• Deve ser garantida a segurança e conservação dos medicamentos; 

• Devem ser asseguradas a privacidade e comodidade dos utentes e do respetivo pessoal. 1,2 

No que diz respeito à FN, as instalações cumprem as normas estabelecidas no manual de Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária.  

2.4.1. Espaço exterior 

Relativamente ao espaço exterior, a Normal localiza-se no rés-do-chão de um edifício recente, 

sendo facilmente identificada pelo letreiro com a inscrição “Farmácia Normal”, na fachada do edifício, 

e pelo símbolo luminoso de “cruz verde”. À entrada dispõem-se algumas informações obrigatórias como 

a identificação da Direção Técnica, o horário de funcionamento da farmácia e o calendário do serviço 

permanente das farmácias do concelho. Além disso, nas montras encontram-se expostos vários 

anúncios publicitários de produtos de venda livre, de acordo com as estratégias de marketing. 

2.4.2. Espaço interior 

No interior da Farmácia o ambiente é profissional e calmo, permitindo uma comunicação eficiente 

com os utentes. As diferentes áreas encontram-se distribuídas num único piso que apresenta: um 

gabinete de prestação de serviços farmacêuticos onde se procede às medições dos diferentes 

parâmetros bioquímicos bem como, à administração de injetáveis; uma zona de receção e conferência 

de encomendas que complementa o armazém; um gabinete para a Direção Técnica; um quarto para 

descanso nas noites de serviço; um vestiário e instalações sanitárias; um laboratório; uma sala para o 

quadro elétrico; um gabinete de atendimento personalizado, equipado com uma casa de banho, onde 

se realizam sessões de nutrição, sessões de aparelhos auditivos, sessões de formação aos 

colaboradores da farmácia, entre outras; e por fim, uma ampla zona de atendimento ao público.  

2.4.3. Área de atendimento ao público 

O balcão de atendimento é composto por 6 postos de atendimento ao público devidamente 

equipados com computador, impressora, leitores óticos de códigos de barras, terminal multibanco, 

leitores de cartão de cidadão e um dispensador automático de trocos, comum a todos os postos de 

trabalho. Um desses postos está destinado ao aconselhamento dermocosmético e perfumaria.  

 

Figura 2: Área de Atendimento ao Público 

Atrás do balcão, numa zona sem acesso direto do utente e, de modo a tornar o atendimento mais 

célere, estão expostos, em prateleiras, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de 

dispensa frequente e outros produtos de elevada rotatividade. Os suplementos alimentares, 

medicamentos de uso veterinário, pílulas, gazes e compressas, desinfetantes, entre outros, encontram-
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se nas gavetas atrás do balcão, devidamente organizados, possibilitando a prontidão e qualidade do 

atendimento. Além disso, por toda a farmácia estão distribuídos expositores e lineares com produtos 

de cosmética e dermocosmética, produtos de higiene íntima e corporal, produtos capilares, produtos 

de higiene oral, produtos de puericultura, produtos ortopédicos, solares, perfumaria, dispositivos 

médicos, entre outros artigos. Existe ainda uma balança eletrónica, na entrada na farmácia, que permite 

a determinação do peso corporal e da altura, dando o resultado do Índice de Massa Corporal (IMC). 

2.5. Sistema informático 

O sistema informático usado na Farmácia Normal é o SIFARMA 2000®. Este software, 

desenvolvido pela Glintt®, promove a prestação de serviços farmacêuticos de melhor qualidade, uma 

vez que, possibilita a realização e interligação das várias atividades farmacêuticas desde a gestão e 

receção de encomendas, o controlo de stocks, a gestão de prazos de validade, a organização do 

receituário, a faturação, e a dispensa de produtos. Este programa é uma ferramenta essencial no ato 

de venda já que, através dele, é possível o seguimento e registo do perfil farmacoterapêutico de cada 

doente, a consulta de vendas e, ainda, a consulta de informação científica sobre os medicamentos, 

levando a um aconselhamento mais seguro. 

Durante o estágio tive também a oportunidade de contactar com o módulo Atendimento do novo 

SIFARMA a ser testado. Esta nova aplicação, mais moderna e mais intuitiva, tem como objetivo o 

melhor seguimento farmacoterapêutico do utente, no entanto ainda há muito a melhorar. 

3. Gestão da farmácia 

A farmácia comunitária assume-se como um estabelecimento de saúde pública, que disponibiliza 

à população um vasto conjunto de serviços de saúde de proximidade, tal como a dispensa de 

medicamentos. Contudo, a farmácia desempenha também uma atividade comercial, sendo 

fundamental garantir a sua sustentabilidade. Para isso, de modo a rentabilizar a atividade económica e 

financeira da farmácia é necessário adotar técnicas e estratégias que possibilitem uma melhoria dos 

serviços prestados e aumentem a eficiência e produtividade do negócio, sem nunca ultrapassar os 

limites éticos e sem prejuízo para a saúde do utente.  

3.1. Aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

3.1.1. Fornecedores e critérios de aquisição 

São vários os fatores que condicionam a aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde 

numa farmácia, tais como: a capacidade de investimento da própria farmácia, os níveis de stock 

máximo e mínimo, o histórico de compras e vendas, a sazonalidade dos produtos e as condições de 

armazenamento. Assim, o processo de compra deve ser criterioso e exaustivo, promovendo uma boa 

gestão económica de stocks e que proporcione o melhor serviço à comunidade. 

Na seleção dos fornecedores deve ter-se em conta o custo e as condições de pagamento, a rapidez 

de entrega, a bonificação dos produtos, o número de falhas na entrega que é hoje em dia um fator de 

grande importância devido à escassez de produtos a nível nacional, e a facilidade na devolução.  

A FN trabalha com 3 distribuidores grossistas, a OCP Portugal® é o distribuidor principal realizando 

3 entregas diárias, a Alliance Healthcare® e a Empifarma® são mais usadas para encomendas 

instantâneas. Recentemente, a FN passou a fazer parte de um grupo comercial, o grupo Holon®, o que 

lhe permite obter melhores condições comerciais. Além disso, a Normal realiza encomendas 
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diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica quando pretende encomendar pontualmente 

determinados produtos. Nestes casos, é exigida normalmente uma quantidade mínima a encomendar, 

mas tem a vantagem de apresentar uma maior margem de lucro e o acesso a todo o material de 

marketing e merchandising. Numa situação urgente ou quando o produto está esgotado a nível 

nacional, comunica-se com a Farmácia Lusitana para saber se há disponibilidade do produto para que 

se possa satisfazer as necessidades dos utentes da melhor forma possível. 

3.1.2. Realização de encomendas 

Existem várias formas de realizar uma encomenda a um distribuidor grossista: através do SIFARMA 

2000®, via telefónica, pelo gadget (programa que permite consultar a disponibilidade dos produtos e 

realizar as respetivas encomendas) e no website do fornecedor. No entanto, utiliza-se frequentemente 

o SIFARMA 2000® e a via telefónica.  

Podem, ainda, distinguir-se 3 tipos de encomendas: as diárias, as instantâneas e as manuais. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas via SIFARMA 2000® 

aquando do atendimento ao público por indisponibilidade dos produtos naquele momento, assim como 

encomendas manuais, necessárias para a respetiva receção dos produtos. 

3.1.2.1. Encomenda diária 

As encomendas diárias são geradas, automaticamente, pelo sistema informático, tendo em conta 

o stock mínimo e máximo definidos na ficha de cada produto. Desta forma, assim que se atinge o stock 

mínimo de um produto, o sistema gera uma encomenda de forma a perfazer o stock máximo desse 

mesmo produto. Estas encomendas são revistas por um profissional responsável, antes de serem 

enviadas ao fornecedor, que tem a possibilidade de alterar quantidades a encomendar e de inserir ou 

excluir produtos da encomenda, consoante a flutuação de preços, a sazonalidade dos produtos e as 

campanhas promocionais. 

3.1.2.2. Encomenda instantânea 

As encomendas instantâneas são realizadas em casos pontuais, para produtos de baixa 

rotatividade e procura, que por isso, nem sempre existem em stock. Este tipo de encomendas pode ser 

realizado via SIFARMA 2000® e são geralmente feitas durante o atendimento, sendo possível visualizar 

no momento a disponibilidade do produto no armazenista e o horário previsto de chegada do produto. 

Dentro das encomendas instantâneas existe o pedido por “Via Verde” destinado a produtos 

urgentes, de quota limitada a nível nacional, dada a sua procura, e que nem sempre estão disponíveis 

no fornecedor. Para o efeito, o sistema solicita o número da receita que contém o produto, a quantidade 

a encomendar e o fornecedor ao qual se encomenda o produto. 

3.1.2.3. Encomenda manual 

As encomendas manuais são realizadas normalmente via telefónica e, por isso, não ficam 

registadas no SIFARMA 2000®, sendo necessário cria-las informaticamente. Para pedidos realizados 

diretamente aos laboratórios geralmente é também necessário a criação de uma encomenda manual 

para posteriormente proceder à sua receção. 

3.1.3. Receção e conferência de encomendas 

A receção de encomendas inicia-se com a chegada à farmácia, dos contentores, devidamente 

identificados, com os produtos encomendados e acompanhados pelas respetivas faturas ou guias de 
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remessa. Sempre que uma encomenda chega à farmácia, é colocada numa zona específica e 

delimitada onde fica a aguardar receção.  

Os produtos de frio são enviados em banheiras térmicas de identificação fácil, sendo os primeiros 

produtos a ser armazenados, devendo anotar-se o seu prazo de validade e a respetiva quantidade para 

posterior conferência. Também os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm um tratamento 

especial, uma vez que são arrumados logo que são rececionados para um maior controlo de stock. 

Nas faturas enviadas constam informações como a identificação do fornecedor e da farmácia, o 

número da fatura/guia, a identificação e quantidade dos produtos enviados, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), o total faturado, as condições comerciais e os 

bónus. Os produtos em falta são referenciados no final da fatura. 

As encomendas são rececionadas com recurso ao SIFARMA 2000®, no menu “Receção de 

Encomendas”. Em primeiro lugar insere-se o número e o valor da fatura, o passo seguinte é registar no 

programa o Código Nacional de Prescrição (CNP) de cada produto encomendado, normalmente 

através de um leitor de código de barras. À medida que se vão registando os produtos é obrigatório ter 

em atenção o prazo de validade (PV) e o PVP de cada produto. O PV dos produtos deve ser atualizado 

sempre que rececionamos um produto sem stock ou quando o produto rececionado tem PV inferior aos 

produtos em stock.  Quando existe um produto com novo PVP, este é atualizado caso o stock do 

produto seja nulo ou permanece inalterado no caso de existir o mesmo produto em stock com PVP 

diferente e é assinalado o produto com novo PVP, de maneira a alertar o farmacêutico aquando da 

dispensa desse produto. Depois de inseridos todos os produtos, verifica-se se o número de unidades 

corresponde ao número de produtos faturados na encomenda e atualiza-se os PVF de cada produto. 

Além disso, nos produtos sem Preço Impresso na Cartonagem (PIC) estabelecem-se as margens de 

lucro definidas pela farmácia. No final, verifica-se se o total faturado corresponde ao descrito na fatura. 

Quando existem produtos esgotados é feita uma transferência para outro fornecedor para garantir a 

disponibilidade dos produtos na farmácia o mais rapidamente possível. A receção é aprovada, sendo a 

fatura original rubricada e enviada para a contabilidade.  

Quando a encomenda inclui medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes, é necessário um 

documento de requisição dos mesmos. O original tem de ser assinado e carimbado pelo DT ou pelo 

farmacêutico adjunto e mantido nas instalações da farmácia durante pelo menos três anos, sendo o 

duplicado devolvido ao fornecedor.3 

O processo de receção de encomendas exige elevada responsabilidade, uma vez que é necessária 

muita atenção no que toca a produtos faturados não recebidos, troca de medicamentos, duplicação de 

encomendas, produtos com PVF anormalmente elevados, embalagem danificada, entre outros erros 

do distribuidor que podem prejudicar a farmácia. Nestes casos, deve proceder-se atempadamente à 

reclamação. 

Esta foi uma tarefa que realizei muitas vezes ao longo do estágio, tendo sido muito útil numa fase 

inicial por me permitir um contacto com os medicamentos e outros produtos vendidos na farmácia e 

assim adquirir mais conhecimento com base na informação científica disponível no SIFARMA 2000®. 

Além disso, este processo familiarizou-me com o local de armazenamento de cada um dos produtos, o 

que facilitou bastante no atendimento ao público. 
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3.1.4. Marcação de Preços 

O Decreto-Lei n.º25/2011, de 16 de junho, restabelece a obrigatoriedade de indicação do preço de 

venda ao público na rotulagem dos medicamentos.4 O PVP é composto pelo preço de venda ao 

armazenista (PVA), pela margem de comercialização do distribuidor grossista, pela margem de 

comercialização do retalhista, pela taxa sobre a comercialização de medicamentos e pelo imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA).5 Assim, após a receção de uma encomenda é necessário proceder 

à marcação de preços nos produtos sem PIC. 

3.1.5. Critérios e condições de armazenamento  

Depois de rececionada a encomenda procede-se ao armazenamento dos produtos. Na farmácia 

Normal, a área de armazenamento está dividida por secções de modo a proporcionar um atendimento 

melhor e mais rápido. Desta forma, os medicamentos de marca, benzodiazepinas, produtos oftálmicos, 

auriculares e medicamentos de protocolo, estão armazenados num armário de gavetas metálicas, 

separados por classes e organizados por ordem alfabética. Neste armário existe ainda uma zona 

destinada aos medicamentos pagos. 

Já os medicamentos genéricos encontram-se dispostos em prateleiras, organizados por ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI), da dosagem, e do nome do laboratório. Numa 

área adjacente encontram-se ainda separados dos demais, as soluções e suspensões orais, os 

granulados, as ampolas, os produtos de aplicação tópica e os dispositivos médicos. Os antibióticos 

estão numa secção própria. Quanto aos produtos de frio como, insulinas, vacinas, colírios, entre outros, 

encontram-se armazenados no frigorífico e os psicotrópicos e estupefacientes num armário distinto e 

com acesso restrito. Existe ainda uma zona destinada aos medicamentos reservados. 

O armazenamento dos produtos segue a regra do First expired, First out (FEFO), que preconiza 

que os produtos que possuem um PV mais curto devem ser dispensados primeiro. Além disso, a 

farmácia deve garantir adequadas condições de conservação dos medicamentos, dispondo para isso, 

de sistemas de medição e registo da temperatura e humidade, sendo que, dentro do armazém os 

valores devem ser inferiores a 25ºC e 60% respetivamente, enquanto que no frigorífico a temperatura 

deve rondar entre os 2ºC e os 8ºC.6 

3.2. Controlo e gestão de stocks 

A gestão de stocks deve ter como objetivo primordial satisfazer as necessidades dos utentes que 

diariamente visitam a farmácia, tendo sempre em conta, a capacidade financeira da farmácia, a 

rentabilidade dos produtos e as condições de armazenamento de que se dispõe. 

Desta forma, se por um lado stocks elevados garantem o suprimento das necessidades dos 

utentes, cobrem situações de flutuação sazonal, procura inesperada e menor probabilidade de rutura, 

por outro lado, originam mais produtos com baixa rotatividade e maior probabilidade de expiração de 

PV. Ao invés, stocks baixos estão associados a menores custos e a maior e melhor controlo dos 

produtos, reduzindo o capital imobilizado e evitando perdas financeiras, no entanto não garantem a 

disponibilidade de produtos aos utentes. Assim, é imperativo manter o equilíbrio dos stocks e proceder 

a uma criteriosa gestão dos produtos existentes. 

Para isso, a gestão de stocks é realizada tendo por base o stock mínimo e máximo definido na ficha 

de cada produto, que deve ter em conta a sazonalidade e rotatividade dos produtos, campanhas 
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promocionais e bonificações, a publicidade nos meios de comunicação social e ainda o histórico de 

vendas de cada produto, que pode ser consultado através do SIFARMA 2000®. 

A FN dispõe de um documento onde devem ser apontados os erros de stock que vão sendo 

detetados para posterior regularização, pela DT, a nível informático. Além disso, são realizadas várias 

vezes por ano, contagens físicas dos produtos e sempre que se verifica uma irregularidade esta deve 

ser identificada, justificada e comunicada à contabilidade. Anualmente é, ainda, realizado um inventário 

onde o stock informático é revisto, e deve corresponder ao stock físico.  

Durante o estágio apercebi-me que o controlo e gestão de stocks é inerente ao trabalho diário do 

farmacêutico. Assim, procurei sempre colaborar na correta gestão de stocks e alertar quando 

identificava alguma irregularidade. Além disso tive, ainda, a oportunidade de participar na revisão dos 

stocks físicos por comparação do stock informático. 

3.3. Controlo de prazos de validade 

Para uma boa gestão de produtos é necessário um controlo rigoroso dos prazos de validade, de 

forma a garantir que não haja prejuízos económicos para a farmácia e que o produto chega ao utente 

em boas condições para ser consumido. De acordo com as Boas Práticas de Distribuição dos 

Medicamentos para Uso Humano, pelo menos dois meses antes de terminar o PV dos produtos esses 

têm que ser separados dos restantes.7 

O controlo de PV pode ser realizado em dois momentos distintos: aquando da receção de 

encomendas em que os PV são atualizados no sistema informático e, ainda, todos os meses através 

da verificação dos produtos da lista. Assim, com o objetivo de diminuir as quebras de produtos por PV 

ultrapassados, todos os meses na FN é emitida, através do SIFARMA 2000®, uma listagem dos 

produtos cujo PV expira nos 6 meses seguintes. Esses produtos são posteriormente recolhidos e postos 

de lado para que sejam escoados atempadamente, devolvidos ao fornecedor ou em último recurso faz-

se quebra do stock.  

3.4. Devoluções 

Em determinadas situações poderá haver necessidade de fazer devoluções de produtos ao 

armazenista: PV expirados; embalagem danificada; produto não encomendado; erro no pedido; 

suspensão da autorização de introdução no mercado (AIM). Assim, através do SIFARMA 2000®, na 

opção “Gestão de Devoluções”, é criada uma nota de devolução na qual se indica o fornecedor, o 

código numérico e a designação do produto, a quantidade a devolver, o motivo da devolução e, se 

aplicável, a origem, isto é, o número da fatura da encomenda onde constava o produto. São impressos, 

carimbados e assinados 3 exemplares, sendo que dois deles acompanham o produto a devolver e o 

outro é rubricado pelo responsável da distribuição e arquivado na farmácia para que se proceda 

posteriormente à regularização. Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito ou 

troca por outro produto, sendo a devolução regularizada através do SIFARMA 2000®. No caso da 

devolução não ser aceite, o produto regressa novamente à farmácia e vai para quebras, traduzindo-se 

em prejuízo para a farmácia, mas com tratamento fiscal.  

Ao longo do estágio realizei várias notas de devolução por diversos motivos e procedi também à 

respetiva regularização dessas devoluções. 
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4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada de toda a informação essencial para 

o correto uso dos medicamentos de maneira a proteger o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação.1 

Os medicamentos são classificados, quanto à dispensa ao público, em Medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e Medicamentos não sujeitos a receita médica.8 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica são aqueles que: 

• Possam constituir um risco para o utente, mesmo sendo usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica; 

• Possam constituir um risco para o utente, quando usados com frequência, em quantidades 

consideráveis, para fins diferentes daqueles a que se destinam; 

• Contenham substâncias cuja atividade e reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Se destinem à administração por via parentérica.8 

Estes medicamentos apenas podem ser dispensados mediante a apresentação de uma receita 

médica devidamente prescrita por um profissional qualificado para o efeito. 

Durante o estágio, por diversas vezes me deparei com situações em que os utentes pretendiam 

adquirir um MSRM sem receita, como por exemplo: benzodiazepinas, Brufen® 600mg e BEN-U-RON® 

1000mg. Nestas situações, tentei mostrar outras alternativas de MNSRM disponíveis na farmácia, 

frisando a importância da prescrição médica, no caso da dispensa de MSRM. 

4.1.1. Prescrição médica 

A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a respetiva DCI da substância ativa, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. No entanto, pode ainda 

incluir uma denominação comercial, sendo que o médico prescritor deve indicar, na receita, as 

justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com denominação 

comercial, nos seguintes casos: a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) 

Suspeita de intolerância ou reação adversa prévia; c) Prescrição de medicamento destinado a 

assegurar a continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias.8 No caso das alíneas a) e 

b) é obrigatória a dispensa do medicamento referido na receita, ao contrário da alínea c) que permite 

ao utente optar por um medicamento com o mesmo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) e com um PVP inferior ou igual ao que foi prescrito.9 Existem, no geral, 3 tipos 

de receitas: 

Receita Manual – Cada vez menos utilizada, pode realizar-se excecionalmente nas seguintes 

situações: falência informática; inadaptação do prescritor, confirmada e validada pela respetiva Ordem 

profissional; prescrição ao domicílio; ou outras situações até um máximo de 40 receitas por mês.10 A 

prescrição tem uma validade de 30 dias seguidos, contados a partir da data da sua emissão.9 

Receita Eletrónica Materializada – A prescrição é impressa e nela deve constar o medicamento 

prescrito por DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão da embalagem, o número de unidades 

e ainda o CNPEM, cuja leitura permite visualizar todas as opções equivalentes.9 
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Receita Eletrónica Desmaterializada ou Receita sem Papel – A prescrição é 

acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, podendo ser enviada para o telemóvel ou email 

do utente com os seguintes dados: número da receita, código de acesso e dispensa e código de direito 

de opção. Por outro lado, pode-se dispensar os medicamentos que constam na receita através da guia 

de tratamento (documento pessoal e intransmissível) que o médico fornece ao utente. A guia de 

tratamento contém, para além do número da receita e os códigos necessários, o medicamento prescrito 

por DCI, a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade e a posologia de cada medicamento bem 

como a validade de dispensa.9 

As medidas que estão a ser implementadas atualmente vão no sentido da desmaterialização da 

prescrição. Este tipo de receita é vantajoso em relação aos modelos de receita anteriores, uma vez 

que, na mesma prescrição podemos incluir medicamentos comparticipados e não comparticipados, 

produtos do protocolo da diabetes ou psicotrópicos e estupefacientes. O utente decide quais os 

medicamentos que pretende aviar naquele momento, podendo adquirir os restantes em datas e 

farmácias diferentes. Além disso, não existe um limite de prescrição de 4 embalagens por receita. 

Sendo o processo todo informatizado verifica-se uma diminuição dos erros na dispensa dos 

medicamentos. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de contactar com os diferentes tipos de receitas e 

apercebi-me que, principalmente as pessoas mais velhas, tinham dificuldades em entender o modelo 

da receita sem papel, essencialmente quando esta era enviada através do telemóvel.  

4.1.2. Validação da prescrição 

Para que o farmacêutico possa dispensar os medicamentos receitados é necessário proceder 

primeiramente à validação da prescrição. Como tal, a receita deve incluir a seguinte informação: 

✓ Número da receita; 

✓ Local de prescrição ou respetivo código; 

✓ Identificação do médico prescritor, nº de cédula profissional, especialidade; 

✓ Nome e número do Sistema Nacional de Saúde (SNS) do utente; 

✓ Entidade financeira responsável e número de beneficiário; 

✓ Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação (a letra “R” aplica-se aos 

pensionistas e a letra “O” aplica-se a utentes abrangidos por outros regimes especiais, associados 

a diplomas legais); 

✓ Identificação do medicamento: 

• Denominação comum internacional da substância ativa; 

• Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens: Se se tratar 

de uma receita manual ou materializada podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, 

havendo um limite de 4 embalagens no total. No máximo, podem ser prescritas 2 embalagens 

de cada medicamento ou 4 caso se trate de medicamentos em dose unitária. Se se tratar de 

uma receita desmaterializada, cada linha de prescrição contem um medicamento e um máximo 

de duas embalagens de cada no caso de tratamentos de curta duração, com validade de 60 

dias, ou seis embalagens, caso se trate de um tratamento prolongado, com validade de 6 

meses; 
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• Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

• CNPEM ou outro código oficial identificador do produto, se aplicável; 

✓ Posologia e duração do tratamento; 

✓ Data de prescrição e validade da mesma; 

Para além de tudo isto, nas receitas manuais devem ainda constar as seguintes especificações: 

✓ A identificação da exceção, no canto superior direito da receita; 

✓ Vinheta do médico prescritor, data e assinatura manuscrita; 

✓ Vinheta do local de prescrição (de cor azul se se tratar de um utente abrangido pelo regime geral 

de comparticipação e de cor verde se se tratar de um utente abrangido pelo regime especial dos 

pensionistas); 

✓ Não podem estar rasuradas nem conter caligrafias distintas ou estar escritas 

com canetas diferentes ou a lápis, sob pena de não comparticipação das receitas; 

✓  Não podem possuir mais que uma via.9,10 

Além disso, a partir de dia 1 de julho de 2019 as receitas devem estar de acordo com o novo modelo 

de receitas, com o logótipo “SNS- Serviço Nacional de Saúde-40 Anos”. 

Foram variadas as vezes que me deparei no estágio com receitas invalidas, ora porque o médico 

prescritor se esquecia de assinar, ora porque na receita manual tinha uma quantidade de 

medicamentos superior ao permitido para esse tipo de receitas, ora porque não estava identificado o 

regime de comparticipação do doente, ora porque a receita já tinha ultrapassado o prazo de validade, 

entre muitas outras situações a que devemos prestar muita atenção. 

4.1.3. Dispensa dos medicamentos prescritos 

Depois de validada a prescrição, o farmacêutico deve verificar quais os medicamentos que se 

encontram disponíveis no stock da farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem do medicamento prescrito, devendo informar o utente de quais são 

comparticipados pelo SNS e de qual tem o preço mais baixo.  Assim, as farmácias devem ter sempre 

disponíveis em stock, no mínimo, 3 medicamentos similares, de entre os 5 com preço mais baixo. 9,10 

Para além disso, o farmacêutico deve sempre que possível enquadrar os medicamentos 

no contexto clínico do utente, procurando detetar possíveis contraindicações ou interações. Caso seja 

medicação nova para o utente, o farmacêutico deve ter o cuidado de explicar ao utente a posologia, a 

indicação terapêutica e possíveis efeitos adversos e complementar o aconselhamento com medidas 

não farmacológicas. Caso sejam medicamentos de uso crónico, é importante compreender se o utente 

está a fazer o tratamento devidamente, se tem verificado resultados ou se o medicamento tem causado 

algum efeito indesejado. O farmacêutico deve também garantir o bom estado de conservação do 

produto dispensado, verificando o estado da embalagem e o PV, e informar o utente sobre as condições 

de conservação do produto. 

Podem ainda verificar-se determinadas situações particulares como, por exemplo, a receita manual 

não referir a dimensão da embalagem ou a dosagem. Neste caso, o farmacêutico deve fornecer a 

embalagem comparticipada de menor dimensão e a dosagem mais baixa.1  

Durante o estádio procurei sempre transmitir aos utentes as informações que considerava 

relevantes perante as mais diversas situações como por exemplo: o caso de alguns antibióticos 
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poderem interferir com o efeito da pílula; o caso das vacinas e insulinas que devem ser guardadas no 

frio; o caso dos colírios e outros produtos que após abertos têm PV curto. 

4.1.4. Medicamentos genéricos e preços de referência 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico corresponde a um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade apropriados”.8 

Por outro lado, segundo o Decreto de Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, o preço de referência, consiste, 

no “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em 

cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação que lhes 

é aplicável”.  

O grupo homogéneo corresponde ao “conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração, com a mesma forma 

farmacêutica ou com formas farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo menos um 

medicamento genérico existente no mercado”. 

Desta forma, os medicamentos comparticipados, incluídos em grupos homogéneos, ficam sujeitos 

ao sistema de preços de referência, sendo que este corresponde à média dos 5 PVP mais baixos dentro 

dos medicamentos desse grupo.5 

Ao longo do estágio, fui constatando que este regime de comparticipação cria algumas dúvidas nos 

utentes, pois o preço de referência está constantemente a ser atualizado, o que faz com que o mesmo 

medicamento com igual P.V.P possa ter um preço diferente no mês seguinte, devido à alteração do 

valor comparticipado, o que surpreende muitas vezes os utentes aquando da dispensa dos 

medicamentos. 

4.1.5. Subsistemas de saúde e entidades de comparticipação 

Existem atualmente dois regimes de comparticipação de medicamentos: o regime geral e o regime 

especial, que se aplica a situações específicas de determinadas patologias ou grupos de doentes.9 

No que diz respeito ao regime geral, o Estado paga uma percentagem do P.V.P. dos medicamentos 

consoante o escalão a que pertencem, tendo em consideração as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem ou fornecem e as necessidades 

terapêuticas acrescidas de certas patologias: Escalão A- 90%; Escalão B- 69%; Escalão C- 37%; 

Escalão D- 15%.12 

No caso do regime especial, a comparticipação aplica-se a determinados beneficiários, como os 

pensionistas (letra R), sendo que aos medicamentos do escalão A a comparticipação é acrescida de 

5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%). Para os medicamentos 

cujo P.V.P. seja igual ou inferior ao 5.º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem, a 

comparticipação do Estado para estes pensionistas é de 95% para o conjunto de escalões. O regime 

especial, aplica-se ainda a determinadas patologias (lúpus, doença inflamatória intestinal, psoríase, 

entre outras) ou grupos especiais de utentes (letra O), contudo importa referir que a comparticipação 

do medicamento pode ser restringida a determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma que 

estabelece a comparticipação sendo que para assegurar o seu cumprimento, o prescritor deve 
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mencionar na receita expressamente o diploma correspondente. Gozam ainda do regime especial, 

cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo em Portugal, tendo acesso gratuito 

ao Serviço Nacional de Saúde para efeitos de cuidados de urgência, incluindo diagnóstico e terapêutica, 

e de cuidados de saúde primários, bem como assistência medicamentosa. 

Para além destes regimes de comparticipação, existem ainda casos particulares como: os 

medicamentos manipulados comparticipados em 30% do seu preço; os produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus, em que as tiras-teste têm uma comparticipação de 85% do P.V.P. e 

as agulhas, seringas e lancetas uma comparticipação de 100%; as câmaras expansoras com uma 

comparticipação de 80%; os dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e ou com 

incontinência ou retenção urinária com comparticipação de 100%; entre outros.9  

Durante o estágio, deparei-me ainda com diversos subsistemas de saúde, públicos ou 

privados, complementares ao SNS, como por exemplo, os Serviços de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS), o SAVIDA EDP e os Serviços Sociais da 

Caixa Geral de Depósitos (SSCGD). Para usufruírem destas complementaridades, os utentes devem 

apresentar o seu cartão de beneficiário no ato da dispensa. 

4.1.6. Processamento do receituário e faturação 

Após a dispensa de medicamentos com prescrição manual ou eletrónica materializada, é impresso, 

no verso da receita, o documento de faturação onde está presente a identificação 

da farmácia, o número da receita, a data da dispensa, a identificação do(s) medicamento(s) 

dispensado(s), o custo de cada medicamento e o total faturado, assim como o respetivo 

valor da comparticipação.  Este documento deve ser assinado pelo utente de forma a comprovar a 

dispensa efetuada. O farmacêutico deve ainda datar, assinar e carimbar a receita.10 No caso das 

receitas eletrónicas cuja comparticipação é feita a entidades diferentes do SNS procede-se à emissão 

de um talão com a informação da dispensa que deverá ser assinado pelo utente e anexado à cópia do 

cartão de beneficiário.  Posteriormente, as receitas são sujeitas a segunda validação, onde é verificado 

se o número da receita impresso no documento de faturação é igual ao da receita, se os medicamentos 

dispensados correspondem ao que foi prescrito e se está presente assinatura do utente e do 

farmacêutico, data e carimbo da farmácia. Estas receitas são posteriormente organizadas em lotes, por 

ordem crescente de numeração, com um máximo de 30 receitas cada, e separadas de acordo com a 

entidade responsável pela comparticipação. 

No final de cada mês, recorre-se ao SIFARMA 2000® para verificar se está tudo em conformidade 

e faz-se o fecho dos lotes, procedendo-se depois à impressão do verbete, do resumo mensal e da 

fatura de cada lote. Estes documentos são posteriormente enviados juntamente com as receitas para 

o Centro de Conferência de Faturas (CCF), conforme se tratem de receitas do SNS, ou para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), no caso dos restantes organismos, que se responsabiliza 

pelo envio da faturação a cada uma das entidades. Em determinadas situações, quando o receituário 

contem alguma anormalidade, ocorre a sua devolução à farmácia com perda da comparticipação, no 

entanto, sempre que possível a farmácia tenta proceder à sua correção. 

Durante o estágio tive a oportunidade de verificar, organizar e agrupar as receitas pelas diferentes 

entidades e em lotes.  
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4.1.7. Dispensa de psicotrópicos ou estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central 

sendo prescritos para o tratamento de diversas patologias, como doenças psiquiátricas e oncológicas. 

O seu uso clínico, apesar de ter benefícios, pode causar habituação e dependência. Além disso, estão 

muitas vezes associados a atos ilícitos, pelo que é indispensável que haja um controlo rigoroso dos 

mesmos com o intuito de promover a sua utilização no âmbito clínico e de acordo com as indicações 

médicas, algo que em Portugal é da responsabilidade do INFARMED.13 

As substâncias sujeitas a este controlo encontram-se enumerados nas tabelas I a IV do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, sendo que as da tabela I e II estão sujeitas à apresentação de prescrição 

médica especial.14 No caso de prescrição materializada ou manual, estes medicamentos têm de ser 

prescritos isoladamente em receita do tipo RE. Na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é 

do tipo LE.9 

A dispensa destes fármacos só pode ser realizada com a apresentação do documento de 

identificação do adquirente e após o preenchimento obrigatório de um formulário gerado pelo SIFARMA 

2000®, com os dados do doente (nome e morada) e os dados do adquirente (nome, morada, idade e 

número de identificação), que não pode ser menor de idade.9 No final da venda, é emitido o documento 

de psicotrópicos que deve ser arquivado na farmácia por um período de três anos.10  

No fim de cada mês é impresso um registo de saídas que deve ser conferido e enviado via e-mail 

ao INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte, conjuntamente com uma cópia das receitas manuais. 

Além disso, é feito um mapa de balanço de entradas e saídas que deve ser enviado anualmente.15 

 No meu estágio procedi, por diversas vezes, à dispensa de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, o que me fez tomar mais consciência da importância do controlo destes fármacos. 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos que não preencham nenhum dos requisitos mencionados na alínea 4.1 para 

MSRM, não estão sujeitos a receita médica. Salvo casos previstos na legislação, estes medicamentos 

não são comparticipáveis. 

Dentro dos MNSRM incluem-se ainda os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) que, tendo em conta o seu perfil de segurança e as suas 

indicações terapêuticas, só podem ser adquiridos nas farmácias, sendo indispensável um bom 

aconselhamento por parte do farmacêutico na altura da sua dispensa.8 

4.2.1. Indicação farmacêutica 

A indicação farmacêutica corresponde ao ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um MNSRM, ou um MNSRM-EF, ou um produto de saúde, e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de tratar um problema de saúde considerado 

como uma afeção menor, não grave, autolimitado, de curta duração, após avaliação clínica pelo 

farmacêutico. A seleção do MNSRM deve ter em conta a situação fisiológica ou fisiopatológica do 

utente, alergias medicamentosas, problemas de saúde já diagnosticados, medicamentos que esteja a 

tomar e os hábitos de saúde do utente. No entanto, nas situações em que o farmacêutico considere 

não se tratar de uma afeção menor ou suspeite da necessidade de diagnóstico médico, o utente deverá 

ser referenciado aos serviços de saúde adequados.16 
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Durante a minha experiência como estagiária, por várias vezes me solicitaram um conselho 

farmacêutico, de entre os mais frequentes para alívio dos sintomas dos estados gripais, tosse, diarreia, 

congestão nasal, rinorreia, entre outros. Tentei sempre fazer um atendimento completo ao doente, 

perguntando há quanto tempo duravam os sintomas, se já tinha tomado alguma coisa, se tinha alguma 

doença, alguma alergia medicamentosa, e qual a medicação habitual. Referenciei para o médico 

sempre que achei necessário, e quando aconselhei um MNSRM, expliquei para que servia e como se 

tomava. 

4.2.2. Automedicação e uso racional do medicamento 

A automedicação consiste na “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine 

ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde.”17 

Os utentes atribuem ao farmacêutico um papel de destaque no apoio à automedicação, daí que 

seja essencial a intervenção do farmacêutico no sentido da sensibilização das pessoas para o uso 

racional dos medicamentos, criando uma estrutura responsável para a automedicação. Assim, sempre 

que confrontado com uma situação desta natureza, o farmacêutico deve perceber para que fim se 

destina o medicamento, se não há nenhuma contraindicação na sua utilização e se o utente cumpre a 

posologia correta do fármaco em questão.  

Durante o estágio, confrontei-me várias vezes com o uso abusivo de determinados MNSRM, como 

os analgésicos, os anti-inflamatórios e os laxantes. Nestes casos, procurei alertar as pessoas para os 

efeitos adversos e tóxicos que poderiam resultar do uso excessivo e incorreto dos fármacos. 

4.3. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado (MM) pode ser classificado como fórmula magistral, quando 

preparado segundo uma receita médica específica para aquele doente, ou como preparado oficinal, 

quando preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário.18 Recorre-

se a um medicamento manipulado nas seguintes situações: 

• Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma 

farmacêutica pretendida; 

• Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

• Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria.19 

Na ficha de preparação de um manipulado deve constar a designação do medicamento, o número 

de lote atribuído, a data de preparação, as matérias-primas utilizadas e respetivas quantidades, as 

etapas de preparação, as condições de armazenamento, a validade, o nome e morada do doente e o 

nome do médico prescritor (se aplicável).  

O rótulo da embalagem deve conter de forma explícita o nome do doente (se se tratar de uma 

fórmula magistral), a fórmula utlizada, o número de lote, o PV, as condições de conservação, indicações 

especiais como “Uso externo”, a via de administração, a posologia e a identificação da farmácia.20 

O cálculo do PVP do MM é realizado segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho e 

baseia-se no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor 
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dos materiais de embalagem.21 Os manipulados sujeitos a comparticipação pelo SNS encontram-se no 

anexo do Despacho n.º 18694/2010, de 16 de dezembro, sendo a comparticipação 30% do PVP.18 

Apesar de atualmente não se prepararem MM na FN, é realizada a dispensa dos manipulados 

vindos da Farmácia Lusitana. Assim, todas as receitas de manipulados são digitalizadas e enviadas 

para a Farmácia Lusitana que procede à sua preparação de acordo com as boas práticas a observar 

na preparação de medicamentos manipulados. Uma vez preparado, o manipulado é enviado para a FN 

juntamente com a ficha de preparação que é arquivada no laboratório por um período mínimo de 3 

anos.20 

4.4. Outros produtos de saúde 

4.4.1 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei 184/97, de 26 de julho, entende-se por medicamento veterinário toda 

a substância ou composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos 

seus sintomas, destinada aos animais, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.22 Os produtos e medicamentos veterinários são da 

responsabilidade da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).23 A farmácia tem de arquivar 

por um período de 5 anos as receitas veterinárias. 

No caso da FN, é frequente a venda de medicamentos veterinários uma vez que existe um hospital 

veterinário e um centro de estética animal nas redondezas. Assim, são vendidos essencialmente 

contracetivos e desparasitantes, internos e externos, para cães e gatos. No atendimento ao público tive 

ainda a experiência de dispensar medicamentos de uso humano para animais, sempre mediante a 

prescrição de um médico veterinário. É importante ter o cuidado de saber qual o peso do animal e de 

explicar como se faz o uso correto do produto de modo a garantir a sua eficácia e a segurança do 

animal.  

4.4.2 Medicamentos e produtos homeopáticos 

Considera-se um medicamento homeopático, qualquer medicamento obtido a partir de stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia.8 A 

partir dessas matérias-primas são feitas diluições sucessivas para que a substância vá perdendo a sua 

toxicidade, mas mantenha o efeito terapêutico específico. 

Os produtos homeopáticos vendidos na FN são sobretudo para estados gripais, problemas 

digestivos, traumatismos e processos inflamatórios. Os utentes que os usam, geralmente, estão bem 

informados quanto ao seu modo de utilização. 

4.4.3 Produtos de cosmética e higiene 

De acordo com a definição legal, um produto cosmético é “qualquer substância ou mistura 

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

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

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

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”.24 Os 

cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em várias categorias, englobando os 

produtos de higiene corporal, como sabonetes, géis de banho, champôs, desodorizantes, pastas 

dentífricas, e os produtos de beleza, como tintas capilares, vernizes e maquilhagem.25 
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A Farmácia Normal dispõe de uma grande variedade de produtos cosméticos das marcas 

Bioderma®, Uriage®, Isdin®, La Roche-Posay®, Filorga®, entre muitas outras disponíveis na farmácia. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de assistir a formações oferecidas por alguns destes laboratórios, 

o que contribuiu para melhorar os meus conhecimentos relativamente à área de cosmética. 

4.4.4 Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios. Constituem fontes 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, puras ou 

combinadas. Destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo 

ser utilizados como substitutos de uma dieta variada. Os suplementos alimentares devem apresentar 

um efeito benéfico, mas não são medicamentos. Como tal, não podem mencionar propriedades 

profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas. A rotulagem, apresentação e 

publicidade também não pode fazer referência a essas propriedades. 

Dentro das categorias dos suplementos alimentares podem considerar-se três grandes grupos: 

vitaminas e minerais, plantas e extratos botânicos e outras substâncias como fibras e probióticos, 

ácidos gordos essenciais e aminoácidos e enzimas. Considera-se ainda uma categoria de produtos 

fronteira – compostos que podem estar simultaneamente definidos como medicamentos e suplementos 

alimentares. Alguns exemplos de substâncias presentes em produtos fronteira são: 

glucosamina/condroitina, melatonina, valeriana, Ginkgo biloba, Serenoa repens.26 

Durante o estágio, foram muitos os utentes que diariamente procuravam aconselhamento 

farmacêutico como forma de obter um suplemento vitamínico para as mais diversas situações. 

4.4.5 Produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clínica 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua 

composição especial ou a processos de fabrico especiais, estão adequados às necessidades 

nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas como doentes oncológicos, idosos, 

crianças, desportistas, diabéticos, entre outras com necessidades de nutrição especial. 

Assim, são fabricados com um objetivo nutricional específico que deve ser indicado no rótulo, como 

hiperproteicos ou hipoproteícos, hipocalóricos ou hipercalóricos, hiperglicémicos ou hipoglicémicos, 

hipoalergénicos ou espessantes.27 

Na Farmácia Normal este tipo de produtos são vendidos com regularidade. Além disso, a FN dispõe 

de um serviço de nutrição associado a produtos da marca EasySlim ® pelo que também apresenta um 

linear apenas com produtos dietéticos desta marca. 

4.4.6 Produtos fitoterápicos 

São considerados produtos fitoterapêuticos os medicamentos à base de plantas que tenham 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma mistura de ambas.8 

As pessoas têm uma ideia errada em relação aos produtos naturais, pois consideram que, por 

serem naturais, estes produtos não têm reações adversas, interações, ou contraindicações, o que é de 

todo errado. Um exemplo disso, é o chã de hipericão que tem a capacidade de alterar a metabolização 

de muitos fármacos por indução do complexo enzimático citocromo P450, podendo levar à diminuição 

da eficácia da pilula e de outros medicamentos. 
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A Farmácia Normal tem disponíveis alguns produtos deste tipo, principalmente na forma de infusão 

e comprimidos. 

4.4.7 Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

A puericultura, área da saúde que se dedica ao estudo dos cuidados com o desenvolvimento 

infantil, é um dos espaços da FN com maior destaque. É possível encontrar nesta área uma vasta gama 

de produtos, desde cremes e óleos anti estrias, protetores de mamilo e produtos de pós-parto, 

chupetas, biberões, tetinas, fraldas e brinquedos. Além disso, a oferta de produtos de nutrição infantil 

na FN é bastante variada, estando disponíveis diferentes marcas de leites para lactentes, leites de 

transição, leites de crescimento, cereais, farinhas lácteas e boiões de fruta. É importante referir que 

dentro desta seleção, existem produtos com fins específicos, como é o caso de leites hipoalergénicos, 

para a regurgitação, anticólicas, para a obstipação, entre outros. 

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar a maioria destes produtos. 

4.4.8 Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são quaisquer instrumentos, aparelhos, equipamentos, softwares, 

materiais ou artigos utilizados isoladamente ou em conjunto cuja principal ação pretendida no corpo 

humano não seja alcançada por via farmacológica, imunológica ou metabólica, apesar da sua função 

poder ser apoiada por estas. Podem ser utilizados para diversos fins, tais como: o diagnóstico, a 

prevenção, o controlo, o tratamento ou a atenuação de uma patologia, a compensação de uma lesão 

ou deficiência, o controlo da conceção.28 

A Farmácia Normal tem em stock diversos dispositivos médicos, tais como material 

ortopédico, material de penso e sutura, termómetros, dispositivos intrauterinos, testes de gravidez, 

seringas, equipamentos para medição de glicémia, meias de compressão, material de ostomia, entre 

outros. Os mais procurados são os artigos de ortopedia, material de penso, frascos coletores de urina 

e testes de gravidez. 

5. Outros serviços prestados 

A farmácia comunitária deve ser, cada vez mais, um espaço de promoção da saúde, do bem-estar 

e da qualidade de vida dos utentes e não apenas um local de venda de medicamentos. Desta forma, a 

Farmácia Normal disponibiliza aos utentes vários serviços farmacêuticos, como a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, a administração de injetáveis, consultas de nutrição, rastreios 

auditivos, recolha de embalagens de medicamentos fora do PV ou fora de uso (Valormed) e recolha de 

radiografias, além da entrega de medicamentos ao domicílio. 

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite ao farmacêutico avaliar o estado 

de saúde dos utentes e realizar um seguimento farmacoterapêutico dos mesmos.1 Assim, a FN tem à 

disposição do utente a medição da pressão arterial (PA), da frequência cardíaca, da glicémia, dos níveis 

de colesterol e triglicerídeos, e ainda, o peso, altura e IMC. 

Durante o estágio, tive oportunidade de realizar inúmeras determinações deste tipo. Depois da 

prestação deste serviço, procurei sempre interpretar os resultados e informar o utente acerca dos riscos 

associados a valores elevados de PA, glicémia ou colesterol, das medidas preventivas e não 

farmacológicas que podem complementar a terapêutica, da importância do uso correto da medicação 
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e da medição regular destes parâmetros. De forma a que o utente pudesse monitorizar os seus valores 

e informar o seu médico sobre os mesmos, entreguei sempre um cartão onde apontava os resultados 

obtidos.  

5.1.1. Pressão Arterial 

Na FN a medição da pressão arterial é feita com recurso a um tensímetro digital. Deve ter-se 

sempre em consideração que a determinação só deve ser realizada após uns minutos de repouso e 

que o consumo de cafeína, álcool ou tabaco na hora anterior poderá influenciar o resultado final. 

Durante a medição, o utente deve estar sentado confortavelmente, relaxado e com o braço posicionado 

à altura do peito. 

Segundo as normas da Direção Geral de Saúde, os valores de Pressão Arterial Sistólica e 

Diastólica ideais são de 120 mmHg e 80 mmHg, respetivamente. Considera-se Hipertensão Arterial 

(HTA) quando estes se elevam a 140 mmHg e 90 mmHg, respetivamente (anexo I).29  

5.1.2. Colesterol Total e Triglicerídeos 

A determinação do colesterol total e dos triglicerídeos implica punção capilar tal como a medição 

da glicemia, sendo que os triglicerídeos necessitam de um jejum de pelo menos 12 horas. Segundo a 

Direção Geral de Saúde, os níveis de colesterol total devem ser inferiores a 190mg/dl e os valores de 

triglicerídeos abaixo dos 150mg/dl (anexo II).30  

5.1.3. Glicémia Capilar 

A determinação da glicémia capilar é essencial, permitindo muitas vezes o diagnóstico precoce da 

diabetes mellitus, prevenindo dessa forma o surgimento de complicações. Na medição deste 

parâmetro, é importante perguntar se o doente se encontra ou não em jejum, há quanto tempo foi feita 

a última refeição, e que tipo de refeição foi ingerida, de forma a tirar conclusões sobre o valor obtido. 

No anexo III encontram-se os requisitos necessários ao diagnóstico desta patologia.31 

5.2. VALORMED e Reciclagem de radiografias 

A Valormed, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que faz a gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, quer estejam dentro ou fora do PV. Com o objetivo 

de reduzir o impacto ambiental causado pela deposição de medicamentos no lixo comum, são 

fornecidos de forma gratuita, às farmácias aderentes, contentores de cartão onde devem ser 

depositados os resíduos de medicamentos entregues pelos utentes. Estando cheios, os contentores 

são levados pelo distribuidor, tendo como destino final a inceneração.32 

A Farmácia Normal é um ponto de entrega da Valormed, sendo cada vez maior a adesão a este 

programa por parte dos utentes da FN. O distribuidor que recolhe os contentores é a OCP Portugal® e 

aquando da recolha é preenchida uma ficha em duplicado onde é registado o nome e número de 

identificação da farmácia, bem como peso do contentor. O responsável pela selagem e o armazenista 

que leva o contentor devem ambos assinar a ficha, que contém a data do levantamento. O documento 

original segue com o armazenista e o duplicado fica na farmácia. 

Além disso, os utentes podem ainda entregar na FN as radiografias para reciclagem. Desde 1996 

que a Assistência Médica Internacional (AMI) procede à recolha de radiografias com mais de 5 anos 

ou sem valor de diagnóstico.33 
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6. Kaizen 

A FN tem implementado um plano de consultadoria e gestão de farmácias, dirigido pela Glintt®, 

que tem como filosofia o Kaizen, Kai = MUDAR e Zen = MELHOR, com o objetivo de promover a 

melhoria contínua.  

A filosofia Kaizen engloba diferentes etapas, tais como: o Diagnóstico (identificação de ineficiências 

e oportunidades de melhoria com a definição de um plano de ação); a Consultoria do Projeto 

(acompanhamento, monitorização e avaliação contínua dos indicadores de performance); e a 

Consultoria Contínua (serviço de consultoria com acompanhamento e monitorização periódica no 

terreno). As metas a alcançar com este programa são: a redução de custos, rentabilização e otimização 

de recursos e espaços, maximização da produtividade, eliminação de desperdícios, identificação de 

oportunidades e inovação nos serviços, contribuindo para a melhoria do desempenho global da 

instituição.34 

Assim, na Farmácia Normal existe uma ferramenta de gestão visual denominada quadro Kaizen, 

que contém informações importantes nomeadamente as tarefas desempenhadas por cada um dos 

colaboradores, indicadores de desempenho, agenda de formações, entre outros. A farmacêutica 

responsável pelo mesmo é a Dra. Cátia, farmacêutica adjunta. 

 

Figura 3: Quadro Kaizen 

7. Sistema de Verificação de Medicamentos 

A comercialização de medicamentos falsificados constitui uma ameaça à saúde pública e deve ser 

travada. De forma a resolver este problema, assisti durante o estágio, à implementação dos dispositivos 

de segurança (dispositivo de prevenção de adulterações e identificador único) nas embalagens de 

certos medicamentos de uso humano de maneira a permitir a deteção de medicamentos falsificados 

no circuito legal do medicamento e a identificação individual das embalagens. Esta implementação é 

obrigatória no caso dos MSRM. 

O código de identificação único, mais conhecido por DATAMATRIX contem o código do produto, o 

número de série, o lote, o prazo de validade e o número de registo. Este código é específico de cada 

embalagem de medicamento e deve ser carregado para um sistema repositório nacional. 

Assim, foi necessário à Farmácia a aquisição de novos equipamentos, que permitissem fazer a 

leitura dos identificadores únicos, e o ajuste de procedimentos no que diz respeito à sua verificação e 
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desativação.35 Desta forma, quando o medicamento é rececionado na Farmácia deve proceder-se à 

verificação do DATAMATRIX e aquando da dispensa ao doente, faz-se a desativação do código 

impossibilitando a entrada desse medicamento novamente no circuito dos medicamentos. 

8. Atividades Complementares  

Considerando que é um dever do farmacêutico, como profissional de saúde, procurar atualizar-se 

cientificamente sobre as diversas áreas de intervenção na farmácia, durante os 4 meses e meio de 

estágio, participei em todas as formações que me eram propostas, as quais se encontram apresentadas 

na tabela 2. Acredito que essas formações foram uma mais valia, pois dotaram-me de conhecimentos 

essenciais para o desempenho da profissão farmacêutica no futuro. 

Tabela 2: Cronograma das formações realizadas. 

Formação Local Data Duração 

Curso Geral ISDIN® 
Hotel da Música, 

Porto 
10 de abril 8h 

Novidades VICHY® e La 
Roche-Posay® 

Farmácia Normal 12 de abril 1h 

Novidades URIAGE® Farmácia Normal 12 de abril 1h 

1º Curso URIAGE® 
Hotel Mercure 

Porto-Gaia 
17 de abril 3.5h 

Curso Geral BIODERMA® Hotel Porto Palácio 9 de maio 8h 

Formação sobre os produtos 
LACTACYD® e BioOil® 

Farmácia Normal 28 de maio 1h 

Formação Gold Nutrition® Farmácia Normal 31 de maio 1h 

Parte B - Apresentação dos temas desenvolvidos 

Projeto I - Contraceção de Emergência 

1. Enquadramento 

O acesso à Saúde Sexual e Reprodutiva é um direito fundamental e implica que homens e mulheres 

possam ter uma vida sexual ativa e segura, exercendo as suas escolhas de forma livre e esclarecida. 

Neste âmbito, os cuidados a prestar devem incluir um aconselhamento abrangente sobre todos os 

serviços, métodos e procedimentos com vista à promoção da saúde sexual. 

É na farmácia comunitária que as pessoas procuram, muitas vezes, tirar as suas dúvidas em 

relação a este tema, sendo o papel do farmacêutico, como profissional com conhecimentos científicos 

adequados e creditados, a disponibilização da informação correta e adequada, contribuindo para o uso 

seguro e eficaz dos métodos contracetivos, para a prevenção da gravidez indesejada e para a 

diminuição das doenças sexualmente transmissíveis. 

Nos últimos anos tem-se assistido a um avanço científico na área da contraceção, sendo cada vez 

mais as opções contracetivas existentes no mercado. Nem sempre a introdução de novos métodos 

contracetivos no mercado é acompanhada de informação esclarecedora, pelo que senti a necessidade 

de clarificar alguns pontos no que diz respeito à contraceção de emergência (CE), mais conhecida por 

“pílula do dia seguinte”. 36,37,38 
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2. Objetivos 

Ao longo do estágio apercebi-me que o uso da contraceção de emergência é uma realidade 

presente diariamente nas farmácias. Por diversas vezes, me vi confrontada com um pedido de dispensa 

da “pílula do dia seguinte” e senti que as pessoas não estão informadas acerca deste tipo de 

contraceção, usando-a frequentemente de forma incorreta e até mesmo abusiva. Ciente de que muitas 

vezes, ao balcão, esta é uma matéria constrangedora para o utente e até mesmo para o profissional 

de saúde, decidi elaborar um panfleto (anexo IV), com toda a informação que considero essencial, com 

o objetivo de esclarecer os utentes e de apoiar os profissionais de saúde na indicação da CE. 

3. Introdução 

3.1. Gravidez não planeada 

O risco de gravidez depende de vários fatores como a data da ovulação, a fertilidade do casal e o 

uso ou não de contraceção, sendo a conceção mais provável na altura da ovulação e nas 24h 

seguintes. No entanto, o período fértil da mulher é muito variável logo, podemos considerar que o risco 

de gravidez, qualquer que seja o dia do ciclo, nunca é nulo.38  

Uma gravidez não desejada pode ocorrer após uma relação sexual desprotegida ou 

inadequadamente protegida. Em 2010, cerca de 44% das gravidezes na Europa foram não planeadas, 

sendo que dessas, um terço resultou em aborto provocado, um quarto em nascimento, e 11% em aborto 

espontâneo. Em Portugal, foi realizado um estudo em 2011 que apontou para 25% de gravidezes não 

planeadas. Assim, a CE deve ser incluída no aconselhamento pois é a última oportunidade de se evitar 

uma gravidez não desejada e por consequência um aborto provocado.36 

3.2. Contraceção de Emergência 

Podemos definir a CE como o método farmacológico usado para evitar uma gravidez após uma 

relação sexual na qual não foram usados métodos contracetivos ou quando houve falha dos métodos 

utilizados.39 Existem evidências científicas que apontam para a eficácia e segurança deste método para 

todas as mulheres, podendo ser usado sempre que a mulher estiver em risco de uma gravidez 

indesejada. Não é abortivo nem teratogénico, o que significa que, em caso de gravidez, a sua utilização 

não aumenta o risco de aborto nem de malformações fetais.40 

3.3. Indicações para o uso de CE 

A CE deve ser usada apenas em S.O.S não substituindo a contraceção regular, pois é menos eficaz 

que esta e não fornece proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, tal como qualquer tipo 

de contraceção hormonal. Este método é ineficaz após a conceção.39 

Assim, a “pílula do dia seguinte” deve ser indicada nas seguintes situações: 

✓ Relação sexual sem uso de contraceção; 

✓ Falha contracetiva (rotura do preservativo, esquecimento da toma da pílula, atraso na colocação 

do adesivo ou anel vaginal, relação sexual não protegida por método barreira durante o uso de 

medicamentos indutores enzimáticos); 

✓ Crime contra a autodeterminação sexual em mulher que não utilize um método contracetivo (nestes 

casos a CE deve ser sempre dispensada e a utente deve ser encaminhada para os serviços 

competentes).36,38 
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3.4. Tipos de CE 

Em Portugal, existem 3 tipos de contraceção de emergência: o comprimido de 1,5 mg de 

levonorgestrel (LNG), o comprimido de 30mg de acetato de ulipristal (AUP), ambos disponíveis na 

farmácia comunitária, e o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre apenas disponível em unidades de 

saúde assistencial.36 O intervalo de eficácia de cada um dos métodos é apresentado na tabela 3. 

     Tabela 3: CE disponíveis em Portugal (adaptado de 38) 

Método 
Nome 

Comercial 
Mecanismo de 

Ação 
Dose/Via Intervalo de Eficácia 

Levonorgestrel 
(LNG) 

Norlevo® 

Postinor® 
Progestativo 

1,5mg – via 
oral 

Toma única 

Até 72h após a 
relação sexual 

Acetato de 
Ulipristal (AUP) 

EllaOne® 
Modulador dos 
recetores da 
progesterona 

30mg – via oral 
Toma única 

Até 120h após a 
relação sexual 

DIU de Cobre 

 

Tóxico para os 
espermatozóides 

Intrauterino 

Até 120h após a 
relação sexual ou nos 
5 dias a partir da data 

prevista para a 
ovulação. 

A escolha da CE deve basear-se no tempo que decorreu desde da relação sexual desprotegida, 

na eficácia do método e na preferência da mulher.38 

3.5. Mecanismo de ação da CE  

 A evidência científica sugere que a CE hormonal atua, fundamentalmente na fase pré-ovulatória, 

bloqueando temporariamente ou atrasando a ovulação. Não está provado o seu efeito sobre o 

endométrio.36 Assim, o LNG atua na fase pré-ovulatória precoce e vai ao nível da hipófise bloquear o 

pico de LH, levando ao bloqueio da ovulação. O AUP atua na fase pré-ovulatória precoce e tardia pois 

tem efeito ao nível da via de regulação dos recetores da progesterona evitando a rutura do folículo e 

dessa forma bloqueia também a ovulação.41 

Por outro lado, o DIU de cobre atua na fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória impedindo a 

fecundação pela toxicidade do cobre sobre o espermatozóide, para além de que cria condições 

adversas à implantação do ovo no endométrio.38  

3.6. Eficácia da CE  

Quanto à eficácia destes métodos o DIU de cobre revelou-se o mais eficaz, seguido do AUP e por 

fim do LNG. No entanto, como referido anteriormente, qualquer um destes métodos será sempre menos 

eficaz do que a contraceção diária regular.38 As taxas de eficácia estão representadas na tabela 4. 

O DIU de cobre pode ser inserido nos 5 dias após a relação sexual desprotegida, sendo a sua 

eficácia idêntica ao longo das 120h. O AUP pode ser usado até 120h após a relação sexual e a sua 

eficácia não é significativamente dependente do intervalo de tempo entre a relação sexual e a toma.38 

A eficácia do LNG depende do tempo decorrido entre a relação sexual e a toma, devendo a toma ser 

efetuada o mais precocemente possível até um máximo de 72h, após o que já não deve ser 

administrado.39  
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    Tabela 4: Eficácia da CE (adaptado de 38) 

 
Método 

 
Taxa de Eficácia 

Nº de gravidezes 
por 1000 mulheres 

 
Levonorgestrel 

(LNG) 
 

95% (< 24h)  

85% (24-48h) 

58% (49-72h) 

Após a relação sexual 

 
 

10 

 
Acetato de 

Ulipristal (AUP) 
 
 

99,1% (0-24h) 

98,6% (0-72h) 

98,7% (0-120h) 

Após a relação sexual 

 
 
5 
 

 
DIU de cobre 

>99% (nos 5 dias após a relação 
sexual) 

 
1 

3.7. Efeitos Adversos 

Estão descritos alguns efeitos secundários tais como náuseas e vómitos, não sendo recomendada 

a utilização de antieméticos profiláticos por rotina. Além disso, o padrão de hemorragia menstrual pode 

alterar-se ocorrendo pequenas perdas de sangue. Podem ainda verificar-se tonturas, fadiga, cefaleias, 

tensão mamária e dor pélvica. No entanto, estes efeitos adversos são considerados ligeiros, 

transitórios, sem necessidade de terapêutica adicional.36,40 

3.8. Precauções e Cuidados  

Na utilização de um método de CE deve ter-se em consideração determinados aspetos, tais como: 

• A CE não deve ser usada se já tiver sido efetuada uma CE no mesmo ciclo menstrual; 

• Se ocorrerem vómitos nas primeiras 3 horas após a toma da CE oral, esta deve ser repetida; 

• Após o uso da CE, deve ser recomendado o início ou a retoma imediata da contraceção hormonal 

regular, devendo ser aconselhado o uso adicional do preservativo durante 7 dias ou 14 dias, após 

a utilização de LNG ou AUP, respetivamente; 

• Deve ser realizado um teste de gravidez se o fluxo menstrual não surgir até ao 5º dia da data 

prevista, no caso do LNG, ou até ao 7ºdia da data prevista, no caso do AUP; 

• Não está contraindicado na amamentação embora devam ser tomadas algumas precauções como 

a suspensão da amamentação durante algumas horas após a toma da CE; 

• A CE não é 100% eficaz e não previne a gravidez que possa resultar de uma relação sexual 

posterior à sua toma.36,38,39 

3.9. Contraindicações 

De acordo com a evidência científica, a CE pode ser usada com segurança em todas as 

mulheres independentemente do estado de saúde. No caso do LNG, não há restrições médicas ao 

seu uso, devendo apenas ser usado com precaução nas mulheres com hipersensibilidade ao LNG. 

No caso do AUP, deve ser usado com precaução em mulheres com asma não controlada e 

hipersensibilidade ao AUP. Além disso, as contraindicações reconhecidas para os contracetivos 

orais combinados, não se aplicam à CE hormonal.38  
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3.10. Interações 

A terapêutica concomitante com indutores enzimáticos da via do citocromo P450 pode induzir o 

metabolismo da CE levando à redução da sua eficácia. Entre eles estão os fármacos 

anticonvulsivantes, antimicrobianos, antiretrovíricos, e ainda o Hipericão, também conhecido como a 

Erva de S.João (Hypericum perfuratum). Nestes casos, sugere-se a utilização do DIU de cobre.38 

4. Intervenção Farmacêutica 

A dispensa de uma “pílula do dia seguinte” deve ser sempre acompanhada de uma abordagem 

completa da situação por parte do farmacêutico, avaliando a necessidade de dispensa, de 

referenciação ao médico e esclarecendo todas as dúvidas do utente, quanto à posologia, aos efeitos 

adversos e às precauções e cuidados a ter em conta. Desta forma o farmacêutico deve procurar 

atualizar o seu conhecimento e sistematizar o atendimento em quatro passos: identificação do utente 

e da situação, avaliação da situação, dispensa da CE, e por fim o aconselhamento. 

4.1. Identificação do utente e da situação 

A dispensa da CE pode ser desencadeada por uma das seguintes situações: indicação de relação 

sexual não protegida ou falha no método contracetivo; solicitação específica da CE; prescrição médica 

de medicamentos para a CE. 

Nesta situação, o/a utente poderá apresentar alguma ansiedade e constrangimento pelo que a 

intervenção farmacêutica deverá ser o mais compreensiva, objetiva e isenta de juízos de valor, possível. 

A linguagem deve ser simples e exata, adequada ao utente, podendo oferecer-se a possibilidade de 

um atendimento no gabinete. Uma das primeiras preguntas a fazer é “a medicação é para si?”, de forma 

a poder adequar o discurso e direcionar as perguntas. É também importante, numa fase inicial perceber 

há quanto tempo foi a última menstruação de forma a excluir uma eventual gravidez.36  

4.2. Avaliação da situação 

Nesta fase, deve avaliar-se a necessidade de utilização da CE (ocorrência de relação sexual 

desprotegida ou falha na contraceção), averiguar se a utente ainda está dentro do intervalo de tempo 

indicado para o uso de CE (até 72h- AUP ou LNG; entre as 72h e as 120h- AUP), identificar 

hipersensibilidade à substância ativa e excipientes e avaliar possíveis interações com outros 

medicamentos (indutores enzimáticos).36 

4.3. Dispensa da CE 

Depois de avaliada a situação, o farmacêutico deve de forma responsável, decidir se dispensa a 

CE ou se referencia para o médico. No caso da dispensa da CE, o farmacêutico deve apresentar todas 

as possibilidades de CE à utente, informar sobre o intervalo de tempo de atuação, a eficácia e o preço 

de cada uma delas, para que a utente possa exercer a sua livre escolha de forma responsável. 

4.4. Aconselhamento 

Por fim, é importante informar que a CE não é um método contracetivo regular, mas antes um 

recurso, devendo ser usada apenas em S.O.S, e ainda que não é 100% eficaz na prevenção da 

gravidez. Além disso, o farmacêutico deve esclarecer acerca do mecanismo de ação do medicamento, 

da posologia, dos efeitos adversos que são ligeiros e transitórios e de todas as precauções e cuidados 

referidos anteriormente.36 
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5. Conclusão 

Concluído este trabalho, sinto que os objetivos a que me propôs foram cumpridos. É certo que o 

folheto informativo fornecido aos utentes não substitui o aconselhamento farmacêutico ao balcão, no 

entanto ajudou muito na comunicação com os utentes pois estes ficavam de alguma forma, mais 

confortáveis por saber que poderiam consultar e rever toda a informação essencial mais tarde. Além 

disso, a recetividade dos outros profissionais de saúde foi muito positiva pois, revelaram sentir-se mais 

à vontade na indicação farmacêutica da CE com o suporte escrito de apoio. 

Assim, acredito ter contribuído para um maior conhecimento e informação das pessoas sobre este 

tema, para o uso correto e eficaz deste tipo de contraceção e para a prevenção da gravidez não 

planeada e todos os problemas a ela associados. 

Projeto II - Risco Cardiovascular 

1. Enquadramento 

As doenças cardiovasculares (DCV), como o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) e o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), são a principal causa de morte a nível mundial. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), todos os anos 17,9 milhões de pessoas morrem devido às doenças 

cardiovasculares, o que representa 31% de todas as mortes no mundo.42 Em Portugal, apesar do 

progressivo decréscimo do seu peso relativo, as DCV continuam a ser a principal causa de morte no 

país, sendo responsáveis por 29,7% do total de mortes verificadas no ano de 2015 (anexo V).43 

Além disso, a maioria dos eventos cardiovasculares poderia ser prevenido através do controlo dos 

fatores comportamentais de risco, tais como o tabagismo, a alimentação inadequada, a obesidade, o 

sedentarismo e o consumo excessivo de álcool.42 Assim considera-se que as doenças cérebro-

cardiovasculares devem ser mantidas como prioridade na atuação do sistema de saúde.43 

Sendo a farmácia um local tão próximo dos utentes, nela devem ser promovidas ações de 

sensibilização com vista à prevenção da DCV, através da deteção precoce e do controlo dos fatores 

de risco. Nesta linha de pensamento, no mês de maio, mês do coração, a Farmácia Normal decidiu 

realizar um rastreio cardiovascular gratuito à população, onde tive oportunidade de participar. Com o 

objetivo de avaliar o risco cardiovascular (RCV) dos utentes da Farmácia Normal, fiz um inquérito 

(anexo VI) a todos os utentes que participaram no rastreio. 

2. Objetivos 

Os objetivos deste trabalho foram consciencializar os utentes para o impacto que a DCV tem na 

nossa sociedade, sensibilizar para a importância do controlo dos fatores de risco modificáveis, 

esclarecer sobre os valores de colesterol total, tensão arterial e glicémia capilar determinados e avaliar 

o risco cardiovascular da população que visita diariamente a Farmácia Normal. 

3. Introdução 

3.1. Doença Cardiovascular 

A DCV consiste num grupo de distúrbios associados ao coração e aos vasos sanguíneos, que inclui 

a doença cardíaca coronária, a doença cerebrovascular, a doença arterial periférica, a cardiopatia 

congénita, a trombose venosa profunda, entre outras.  
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O EAM e o AVC são eventos agudos provocados por um bloqueio que impede a normal circulação 

sanguínea para o coração e para o cérebro, respetivamente. A razão principal para o desencadeamento 

destes eventos, que muitas vezes se revelam fatais, é a acumulação de depósitos de gordura nas 

paredes internas dos vasos, que se designa de aterosclerose.42 No entanto, a aterosclerose não é uma 

simples obstrução, mas antes um processo inflamatório, em que a placa de aterosclerose, constituída 

por gorduras, células do sangue e elementos da parede vascular, rompe subitamente provocando o 

contacto do sangue com os seus constituintes, a ativação das plaquetas (responsáveis pela 

coagulação) e o desenvolvimento da trombose, com interrupção do fluxo sanguíneo. 

É reconhecido que a doença aterosclerótica tem uma origem multifatorial, estando associada à 

presença de uma combinação de vários fatores que interagem e potenciam-se, aumentando a 

probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular.44 

3.2. Fatores de RCV 

São vários os fatores de risco associados ao desenvolvimento de doença cardiovascular, podendo 

ser classificados em 2 tipos: modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis, tais 

como a idade, o género e a hereditariedade, não são passíveis de intervenção. Já os fatores de risco 

modificáveis são aqueles em que podemos intervir e corrigir, através da adoção de medidas não 

farmacológicas e farmacológicas. Os principais fatores de risco modificáveis são: a Hipertensão 

Arterial, a Dislipidemia, a Diabetes Mellitus, o Tabagismo, o Sedentarismo, e a Obesidade.45 

3.2.1. Hipertensão Arterial 

A HTA é o fator de risco das DCV mais prevalente em Portugal, uma vez que 42% da população 

portuguesa tem HTA, sendo que a maioria dos doentes não está controlado. 

Considerando a pressão arterial como a força que o sangue exerce ao circular sobre a parede das 

artérias, a HTA caracteriza-se por uma elevação persistente, em várias medições e em diferentes 

ocasiões, da pressão arterial sistólica ou máxima (pressão exercida no momento em que o coração 

contrai) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica ou mínima (pressão exercida 

no momento em que o coração relaxa) igual ou superior a 90 mmHg.29,45 

A HTA é uma doença “silenciosa”, que no geral não apresenta sintomas, contudo com o passar 

dos anos, os níveis elevados de PA podem provocar lesões nos vasos sanguíneos, originando 

complicações graves tais como o EAM e o AVC.46 

Um dos fatores determinantes no aumento da PA é o consumo excessivo de sal na alimentação, 

pelo que a redução do consumo de sal é das medidas com melhor relação custo-benefício na 

prevenção da DCV, logo é essencial apostar numa intervenção a este nível.47 

A HTA pode ser classificada em vários graus consoante os valores de PA obtidos (anexo I), 

devendo ser medida com regularidade de forma a manter a doença controlada. 

3.2.2. Dislipidemias 

As dislipidemias designam todas as anomalias quantitativas ou qualitativas dos lípidos ou gorduras 

presentes no sangue, tais como o aumento dos triglicerídeos, o aumento do colesterol total, o aumento 

do colesterol LDL e a diminuição do colesterol HDL. Tendo em conta que constituem um dos principais 

fatores para o desenvolvimento da aterosclerose, estas anomalias lipídicas aumentando o RCV.48 
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Segundo um estudo realizado no Instituto Ricardo Jorge, em 2015, a prevalência da 

hipercolesterolemia na população portuguesa foi de 52% para CT≥190mg/dl e 55% para 

LDLC≥115mg/dl, respetivamente, com cerca de 23% da população medicada com estatinas.49 

São vários os fatores que podem contribuir para níveis anormais de lípidos: a tendência genética; 

a dieta que constitui um fator importante sobretudo quando contém níveis elevados de colesterol, 

gorduras saturadas e álcool; o estilo de vida sedentário; a idade, já que os níveis de colesterol tendem 

a aumentar com a idade; e o género, uma vez que as mulheres apresentam níveis mais reduzidos de 

colesterol, embora aumentem após a menopausa.50 

Assim, o tratamento não farmacológico das dislipidemias passa sobretudo por uma alteração ao 

estilo de vida, ao nível da alimentação e da atividade física, sendo que os níveis de lípidos no sangue 

devem estar de acordo com os valores recomendados no anexo II.48 

3.2.3. Diabetes Mellitus  

Em 2015 a prevalência da Diabetes na população portuguesa com idades entre os 20 e os 79 anos 

(7,7 milhões de indivíduos) foi de 13,3%, o que corresponde a mais de 1 milhão de portugueses. 

Desses, 44% ainda não tinham sido diagnosticados.  

A diabetes caracteriza-se por uma hiperglicemia persistente que pode ocorrer devido à insuficiente 

produção de insulina, à resistência à ação da insulina, ou à combinação de ambos os fatores. A 

manutenção de uma hiperglicemia crónica leva a lesões em “órgãos alvo” tais como os rins, olhos, 

nervos periféricos e sistema vascular.  

Desta forma, a diabetes constitui, atualmente, uma das principais causas de morte, principalmente 

por implicar um risco significativamente aumentado de doença coronária e de AVC.51  

Existem no geral 3 tipos de diabetes: a Diabetes tipo 1, a Diabetes tipo 2 e a Diabetes gestacional. 

Além disso existe ainda a hiperglicemia intermédia, que pode ser classificada em Anomalia de Glicémia 

em Jejum ou Tolerância Diminuída à Glicose. O diagnóstico destas patologias é feito com base nos 

critérios da Direção Geral de Saúde (DGS) (anexo III).31 

Para ajudar a manter a doença controlada é essencial a autovigilância e o autocontrolo através da 

medição da glicémia capilar diariamente, a prática de exercício físico regular, seguir um plano alimentar 

saudável, a perda de peso, se necessário, a adesão à terapêutica e o uso correto dos medicamentos 

e da insulina.51 

3.2.4. Tabagismo 

Dados do relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo revelaram 

que, em 2016, morreram em Portugal mais de 11.800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco.52  

No que diz respeito às doenças cardiovasculares, estas são 2 a 4 vezes mais frequentes nos 

fumadores, pelo que, deixar de fumar será uma medida de prevenção importante para diminuir os riscos 

de angina de peito, doença arterial periférica, EAM e AVC.53 

As estratégias para a prevenção e o controlo do tabagismo passam por: avisar, informar e educar 

sobre os riscos do consumo de tabaco; impor a proibição da publicidade, da promoção e do patrocínio; 

aumentar os impostos sobre os produtos do tabaco; proteger da exposição ao fumo ambiental do 

tabaco; garantir uma adequada cobertura por cuidados de apoio intensivo à cessação tabágica e 

diminuir as barreiras no acesso ao tratamento farmacológico.52 
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3.2.5. Sedentarismo 

A inatividade física foi considerada o 4º principal fator de risco de mortalidade global (responsável 

por 6% das mortes em todo o mundo). Estima-se que a inatividade física seja a principal causa de 30% 

de cardiopatias isquémicas.54 

A prática de atividade física ao longo da vida é um fator protetor da saúde essencial e 

imprescindível, capaz de evitar ou adiar o aparecimento de determinadas patologias, tais como: 

cardiopatias coronárias, AVC, diabetes tipo 2, hipertensão, cancro do cólon e da mama e depressão. 

Além disso, o exercício é fundamental para manter um equilíbrio energético e controlar o peso corporal.  

Desta forma, as recomendações da OMS apontam para, pelo menos 150 minutos por semana de 

atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa nos adultos e, pelo 

menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa diariamente nas crianças e 

adolescentes dos 5 aos 17 anos.55  

Em Portugal, apenas 15-20% dos adultos (e um valor inferior dos adolescentes) cumprem as 

recomendações da OMS para a atividade física, ou seja, apenas cerca de 1 em cada 5 adultos 

portugueses atinge atualmente os valores recomendados de atividade física moderada ou vigorosa.56  

3.2.6. Obesidade 

A OMS define a obesidade como uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada 

pode atingir valores capazes de afetar a saúde. A sua prevalência no mundo é tão elevada que foi 

considerada a epidemia global do século XXI.57 Os dados nacionais apontam para prevalências de 

excesso de peso e obesidade entre os adultos de cerca de 51,5% e de 75% entre os idosos. No que 

diz respeito à obesidade infantil, 32,2% das crianças portuguesas entre os 6 e os 9 anos têm excesso 

de peso, 14,6% são obesas e 17,6% pré-obesas. Assim, Portugal ocupa já o 5.º lugar no ranking dos 

países com maior prevalência de excesso de peso e obesidade.58 

O diagnóstico de pré-obesidade e de obesidade é feito calculando o IMC que se determina dividindo 

o peso (Kg) pela altura (m) elevada ao quadrado (peso/altura2) (anexo VII). 

A obesidade por si só é um fator de risco cardiovascular, no entanto é importante avaliar a 

distribuição da gordura corporal do obeso adulto, uma vez que, a obesidade abdominal/visceral se 

associa a complicações metabólicas como a diabetes tipo 2 e a dislipidemia e a doenças 

cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a doença coronária e a doença vascular cerebral. Assim, 

um alvo terapêutico será reduzir o peso no geral, mas em particular a gordura intra-abdominal.57 

Segundo os critérios consenso, as medidas do perímetro abdominal que determinam a obesidade 

e estão associadas a risco muito aumentado de complicações são: homens ≥102 cm e mulheres ≥ 88 

cm.  O ideal será um valor abaixo dos 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres.57,59 

4. Métodos 

O rastreio cardiovascular foi realizado na Farmácia Normal, em todas as segundas-feiras do mês 

de maio, mês do coração. Os parâmetros determinados de forma gratuita foram a pressão arterial, a 

glicémia capilar e o colesterol total. Durante o rastreio fui pedindo aos utentes que preenchessem um 

inquérito (anexo VI) com o objetivo de estudar o risco cardiovascular da população que visita a 

Farmácia Normal. A amostra total foi de 59 pessoas. Os dados recolhidos foram o género, a idade, o 

peso, a altura, e o perímetro abdominal. Além disso, foram realizadas perguntas acerca do consumo 
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de tabaco, da prática de atividade física, do regime alimentar, do estado de situação no que diz respeito 

às patologias diagnosticadas e à terapêutica realizada e do histórico familiar de DCV.  

5. Resultados e Discussão 

Dos 59 utentes que responderam ao inquérito, 38 eram do sexo feminino e 21 do sexo masculino. 

A amostra incluiu indivíduos com idades entre os 22 e os 88 anos, sendo a faixa etária dos 65 aos 88 

anos a mais prevalente. A população em estudo era maioritariamente idosos do sexo feminino. 

     Figura 4: Caracterização da amostra em estudo (género e idade). 

Através do peso e da altura relatados por cada um dos utentes, calculei o IMC e classifiquei a 

população de acordo com a classificação do IMC no adulto da DGS (anexo VII). Os resultados 

demonstraram que a maioria da população (71%) tem excesso de peso, sendo que 29% são obesos. 

No que diz respeito à obesidade central, medi o perímetro abdominal de cada utente, sendo que 

64% da população tem o perímetro da cintura acima dos valores recomendados (homens ≤102 e 

mulheres ≤88) o que está intimamente relacionado com a resistência à insulina associada ao síndrome 

metabólico que predispõem para a Diabetes e DCV. 

 

Figura 5: Classificação do IMC na amostra em estudo. 

Quanto aos parâmetros determinados, a tensão arterial foi medida através de um tensímetro digital 

de braço e os resultados obtidos foram classificados segundo o algoritmo clínico presente na norma da 
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DGS (anexo I). De realçar que apenas 42% da população tinha valores de tensão arterial ótima ou 

normal, o que significa que mais de metade dos utentes apresentavam algum grau de hipertensão. 

 

Figura 6: Classificação da PA na amostra em estudo, segundo o algoritmo clínico da DGS. 

Quanto ao valor de colesterol total e glicémia capilar, é de referir que a maioria dos utentes não se 

encontravam em jejum, pelo que a análise dos resultados obtidos deve ter em conta esse facto. No que 

diz respeito ao colesterol total, 51% dos indivíduos apresentaram um valor acima do valor recomendado 

(190mg/dl). Neste ponto, seria interessante avaliar ainda os triglicerídeos, o colesterol LDL e o 

colesterol HDL. 

 

Figura 7: Análise dos níveis de Colesterol Total na amostra em estudo. 

 No caso da glicémia capilar, analisei separadamente os indivíduos em jejum (10 utentes) e aqueles 

que não estavam em jejum (49 utentes), considerando, de acordo com a DGS (anexo II): 

Em jejum: <110mg/dl – Níveis de glucose sanguínea normais. 

  ≥110mg/dl e <126mg/dl – Anomalia de Glicémia de Jejum. 

  ≥126mg/dl – Diabetes 

Não Jejum: <140mg/dl – Níveis de glucose sanguínea normais. 

   ≥140mg/dl e <200mg/dl – Tolerância Diminuída à Glicose. 

   ≥ 200mg/dl – Diabetes. 
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De entre a amostra analisada, 2 utentes apresentaram anomalia de glicémia em jejum, 4 revelaram 

tolerância diminuída à glicose e 4 indivíduos obtiveram valores considerados diabetes. Relacionando 

com o perímetro abdominal, dos 10 utentes com valores de glicémia capilar “anormais”, apenas 1 não 

tinha o perímetro abdominal acima do valor normal, o que mostra a relação entre a obesidade central 

e a diabetes e, por conseguinte, o risco aumentado de DCV.  

Quanto às perguntas acerca dos hábitos de vida saudáveis, a maioria da população nunca tinha 

fumado, o que está relacionado com o tipo de população da amostra, maioritariamente idosos do sexo 

feminino. Sobre o número de horas de atividade física por semana, apenas 24% dos inquiridos atingiam 

os valores recomendados pela OMS (150 minutos (2,5h) por semana), no entanto, a maioria considerou 

ser uma pessoa ativa. No que se refere à dieta, 27 pessoas revelaram ter uma dieta equilibrada apenas 

às vezes e 8 assumiram nunca ter cuidado com a alimentação. 

  

  

Figura 8: Análise das respostas dadas às perguntas sobre os hábitos de vida (tabaco, exercício físico, 

sedentarismo e dieta equilibrada). 

Tendo em conta as doenças associadas ao risco cardiovascular como Diabetes Mellitus, 

Hipertensão Arterial, Dislipidemia e DCV, e a terapêutica realizada pelos utentes, dos 59 inquiridos 

apenas 14 indivíduos não tinham nenhuma dessas doenças. A doença mais prevalente foi a HTA (30 

pessoas), seguida da dislipidemia (28 pessoas). Quanto ao tratamento farmacológico, 5 pessoas 

revelaram não tomar nenhuma medicação para as patologias (das referidas anteriormente) que tinham 

e 2 utentes confessaram não aderir à terapêutica. 

Na última pergunta sobre o histórico familiar de DCV, quase metade dos indivíduos revelaram ter 

parentes de 1ºgrau, pais ou irmãos, com DCV. 
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Figura 9: Análise do histórico familiar de DCV na amostra em estudo. 

6. Avaliação do Risco Cardiovascular  

A necessidade de avaliar o risco cardiovascular global baseia-se na natureza multifatorial da 

doença aterosclerótica e no facto dos fatores de risco interagirem, por vezes, de forma exponencial, 

sendo importante para definir estratégias de intervenção farmacológicas e não farmacológicas. 

O cálculo do risco CV global, segundo a tabela SCORE (Systemic Coronary Risk Evalution), permite 

avaliar a probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular fatal em 10 anos, em adultos dos 

40 aos 65 anos (anexo VIII). Esta tabela baseia-se nas variáveis género, idade, fumador ou não 

fumador, PA sistólica e colesterol total (em mmol). Já para a avaliação do risco cardiovascular em 

adultos com idade inferior a 40 anos utiliza-se a tabela de cálculo do risco relativo (anexo IX).60 

Dos 59 participantes, foi possível calcular o risco CV de 24 através da tabela SCORE e de 7 através 

do risco relativo. Para o efeito, considerei os ex-fumadores dentro da classe de fumadores. Os 

resultados obtidos são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 5: Cálculo do Risco Cardiovascular através da tabela SCORE e da tabela de risco relativo. 

46%54%

HISTÓRICO FAMILIAR DE DCV
Sim Não
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De acordo com a avaliação do risco absoluto, 1 utente tem risco cardiovascular elevado, uma vez 

que, a avaliação SCORE é igual ou superior a 5% mas inferior a 10%,  18 utentes têm risco 

cardiovascular moderado, já que a avaliação SCORE é igual ou superior a 1% mas menor que 5% e 5 

utentes apresentam risco cardiovascular baixo, pois a avaliação SCORE é inferior a 1 (anexo X). 

No entanto, a presença de DCV (enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização 

arterial, acidente vascular cerebral isquémico e doença arterial periférica), de Diabetes Mellitus 

associada a 1 ou mais fatores de risco CV ou lesão de órgão alvo, de fatores de risco vascular isolados, 

muito elevados, como hipertensão grau 3 ou dislipidemia familiar, e de doença renal crónica moderada 

a grave, classificam por si só o indivíduo como tendo um RCV alto/muito alto.60 Tendo em conta tudo 

isto, foi possível classificar o RCV de 41 utentes, seguindo o gráfico representado no anexo X. Os 

resultados são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 6: Cálculo do Risco Cardiovascular tendo em conta as doenças dos utentes. 

Analisando a tabela anterior, concluímos que dos 41 utentes em que foi possível classificar o RCV, 

quase metade apresentou risco CV alto / muito alto e apenas 4 utentes apresentaram risco CV baixo. 
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7. Conclusão 

Este pequeno estudo permitiu-me concluir que uma grande percentagem de utentes da Farmácia 

Normal apresenta risco CV elevado, o que deve ser tido em conta diariamente no atendimento ao 

balcão. No entanto, são vários os aspetos que poderiam ser melhorados neste projeto de maneira a 

obter resultados mais fidedignos, nomeadamente: 

• Amostra maior; 

• Jejum obrigatório para todos os participantes; 

• Determinação dos triglicerídeos, do colesterol HDL e do colesterol LDL; 

• Mais do que uma medição, em momentos diferentes, para cada utente. 

• Determinação do peso e altura, em vez dos valores auto-relatados pelos utentes. 

Mesmo assim, apesar destes resultados apresentarem algumas falhas, é evidente a necessidade 

de sensibilizar a população que visita a Farmácia Normal para a importância de promover hábitos de 

vida saudáveis, tais como a prática de exercício físico, uma dieta equilibrada e a cessação tabágica, 

de avaliar os seus parâmetros bioquímicos regularmente, da adesão à terapêutica e do uso correto do 

medicamento, de maneira a prevenir um evento CV que pode ser fatal. O farmacêutico, por ser o 

profissional de saúde mais próximo do utente, tem a responsabilidade de promover a redução do 

número de fatores de risco de cada indivíduo, de maneira a diminuir a incidência da DCV na população. 

Projeto III - Rede de Frio 

1. Enquadramento 

Com a globalização do mercado das empresas farmacêuticas, o circuito dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura passou a ser um grande desafio para a gestão da 

cadeia de frio. Uma interrupção acidental na cadeia de frio pode comprometer a estabilidade, a eficácia 

e a segurança dos medicamentos a um grau variável dependendo das suas características, da 

temperatura máxima ou mínima registada e do tempo a que foram expostos a essa temperatura, 

podendo comprometer os efeitos farmacológicos dos fármacos e causar perdas económicas 

significativas para a farmácia, dado o alto custo de alguns desses medicamentos.61 Assim, é necessário 

o controlo e a monitorização rigorosa das variações de temperatura dos medicamentos de frio em todas 

as etapas, desde o fabrico do medicamento até à chegada ao consumidor.  

2. Objetivos 

Os objetivos deste trabalho passam por descrever toda a logística farmacêutica associada à cadeia 

de frio e perceber de que forma é que esta é monitorizada, de maneira a manter a estabilidade e 

segurança dos medicamentos e produtos farmacêuticos de frio na Farmácia. Além disso, pretendo 

ainda esclarecer acerca do procedimento quando ocorre uma quebra na rede de frio, através da 

descrição de uma situação real que presenciei durante o meu estágio na Farmácia Normal.  

3. Introdução 

3.1. Cadeia de Frio 

A rede de frio é um sistema constituído por profissionais, procedimentos e equipamentos, que, em 

conjunto, contribuem para assegurar a manutenção da temperatura dos medicamentos de frio, 
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garantindo a sua qualidade, segurança e eficácia ao longo de todo o seu percurso, desde do fabrico, 

armazenamento, distribuição e administração.62  

A cadeia de frio dos produtos farmacêuticos é complexa, uma vez que, vários transportadores, 

distribuidores primários e secundários, farmácias e hospitais, podem ter manuseado o produto antes 

da chegada ao consumidor final.63 Assim, é essencial assegurar que são escrupulosamente cumpridas 

as condições de conservação definidas pelo fabricante, de maneira a garantir que o medicamento 

mantém as características iniciais e consequentemente cumpre a função a que se destina. 

3.2. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos de Frio 

Antes de receberem a autorização de introdução no mercado, todos os medicamentos são 

submetidos a ensaios de estabilidade em condições normalizadas e internacionalmente reconhecidas, 

sendo fixado o prazo de validade e as condições de conservação em função dos resultados destes 

ensaios. As condições particulares de conservação constam no folheto informativo dos medicamentos, 

nomeadamente conservação entre 2ºC e 8ºC ou conservação a temperatura inferior a 25ºC ou a 30ºC. 

Alguns medicamentos não possuem menção específica do modo de conservação, pelo que prevalece 

a temperatura ambiente nesses casos.64  

Produtos farmacêuticos, como vacinas, insulinas, alguns colírios, entre outros, são sensíveis à 

temperatura, devendo ser mantidos, no geral, a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, em frigoríficos ou 

câmaras de refrigeração, a fim de evitar danos causados pela exposição ao calor.63 No entanto, apesar 

da temperatura habitual de conservação destes medicamentos de frio ser entre 2ºC e 8ºC, as condições 

de conservação descritas na rotulagem devem ser sempre confirmadas.62 

No caso particular das vacinas, dada a sua composição (substâncias proteicas, agentes infeciosos 

inativados, toxoides, subunidades moleculares purificadas ou agentes infeciosos vivos atenuados), a 

conservação a temperaturas muito baixas pode ser tão prejudicial como a exposição ao calor, já que 

as vacinas podem ser danificadas por congelamento, perdendo assim o seu poder imunológico. 

Algumas vacinas podem ainda ser afetadas pela exposição à luz.62  

3.3. Profissionais 

Numa farmácia, é importante nomear um responsável pela rede de frio e, pelo menos, um seu 

substituto. Esses profissionais, devem dominar os procedimentos relativos à cadeia de frio e conhecer 

bem as consequências clínicas e financeiras de uma eventual quebra na rede de frio. Desta forma, ao 

farmacêutico responsável pela rede de frio compete: 

✓ Verificar, diariamente, a monitorização contínua da temperatura interna dos equipamentos de frio; 

✓ Arquivar os registos dos monitores contínuos das temperaturas dos frigoríficos/câmaras de 

refrigeração, por um período mínimo de um ano; 

✓ Avaliar regularmente o cumprimento dos procedimentos de armazenamento dos produtos de frio; 

✓ Reportar incidentes ocorridos na manutenção da rede de frio, que possam colocar em risco a 

qualidade dos medicamentos.62 

3.4. Procedimentos 

Aquando da receção de medicamentos, deve ser dada prioridade aos medicamentos que exigem 

condições de armazenamento ou de segurança especiais, tais como os medicamentos termolábeis. No 

ato de receção, deve verificar-se se houve um correto acondicionamento e se as condições de 
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manutenção da temperatura foram respeitadas. Caso não se verifique, os produtos devem ser 

devolvidos ao fornecedor.6,7 Até à venda do produto, se houver alguma suspeita de que o medicamento 

de frio se encontra alterado ou se existirem dúvidas acerca do seu estado e qualidade de conservação, 

deverá ser imediatamente retirado do stock e devolvido ao fornecedor ou destruído.6  

Durante o meu estágio, todos os dias eram rececionados produtos de frio, que eram transportados 

pelos distribuidores em banheiras térmicas específicas. Mal chegavam à farmácia esses produtos eram 

colocados de imediato no frigorífico numa zona própria destinada aos medicamentos pendentes de 

receção. Após a receção informática da encomenda, esses produtos eram arrumados devidamente nos 

respetivos lugares no frigorífico. No ato de entrega do produto de frio ao doente, era fornecido um saco 

térmico de maneira a manter a temperatura do medicamento, temporariamente, até que pudesse voltar 

novamente ao frigorífico ou ser administrado. 

3.5. Equipamentos 

Durante o armazenamento e o transporte dos produtos de frio, são necessários vários 

equipamentos que permitam manter a estabilidade térmica do medicamento, tais como: sistemas 

alternativos de alimentação energética; câmaras frigoríficas e frigoríficos; caixas ou malas térmicas; 

acumuladores térmicos; e monitores de temperatura. 

Os sistemas alternativos de alimentação energética, como por exemplo os geradores, asseguram 

o abastecimento de energia às câmaras de refrigeração, frigoríficos e arcas congeladoras, com a 

finalidade de manter a operacionalidade continuada da rede de frio. 

As câmaras frigoríficas e os frigoríficos, devem ser específicos para armazenamento de produtos 

termolábeis, sendo que a refrigeração deve ser homogénea e constante, com capacidade de repor as 

condições de frio no menor tempo possível, de maneira a reduzir ao mínimo as variações de 

temperatura a que os medicamentos estão expostos. Os dispositivos de monitorização da temperatura 

devem ser colocados estrategicamente nos pontos críticos (mais quentes e mais frios) do equipamento. 

As temperaturas dentro destes equipamentos não devem variar além do intervalo de 2ºC a 8ºC, 

pelo que deve existir um sistema de monitorização contínua da temperatura interna (termógrafo/registo 

gráfico ou “Data logger”), um visor digital exterior e um sistema de alerta, permanentemente ativado, 

para avisar sempre que ocorra uma alteração anormal da temperatura. Além disso, os frigoríficos e 

câmaras de refrigeração devem estar ligadas a um circuito elétrico independente, com disjuntor próprio 

e tomada exclusiva, para evitar que sejam acidentalmente desligados. 

As caixas e malas térmicas são contentores de material isolante que se destinam à manutenção 

da temperatura adequada por um tempo limitado, por exemplo durante o transporte do produto de frio. 

No seu interior, levam acumuladores térmicos (recipiente de plástico, estanque, cheio de matéria 

congelante), que depois de previamente congelados, servem de fonte de frio para a conservação dos 

medicamentos transportados. No entanto, o contacto direto dos acumuladores térmicos com os 

produtos termolábeis deve ser evitado, de maneira a evitar que ocorra a congelação. 

O registo das temperaturas só é possível através de instrumentos próprios, como: os termómetros 

simples ou de máximas e mínimas; as tiras indicadoras de temperatura que mudam de cor quando 

expostas a temperaturas elevadas; os registadores gráficos capazes de registar continuamente a 

temperatura interna, permitindo a visualização/impressão gráfica da variação da temperatura ao longo 
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do tempo; e o sistema “Data logger” que permite medir, registar e guardar os valores de temperatura e 

humidade, possibilitando a transferência da informação para um equipamento informático. Este sistema 

pode ainda emitir um sinal de alarme, e enviar email ou SMS, sempre que forem ultrapassados os 

limites de temperatura pré-estabelecidos. 

Os monitores de temperatura devem ser devidamente calibrados, de preferência anualmente.62 

4. Quebra na rede de frio 

Sempre que, na farmácia, ocorra uma anomalia nas condições de armazenamento dos 

medicamentos de frio, estes devem ser colocados de imediato em quarentena, de preferência num 

equipamento de frio alternativo, e não podem ser vendidos até à obtenção de um parecer final 

dependente da informação fornecida pela empresa farmacêutica detentora da autorização de 

comercialização dos respetivos medicamentos.62 Deve ser feito um registo detalhado que inclua a 

descrição do incidente, a duração do mesmo e as temperaturas máximas e mínimas atingidas. Devem 

ainda ser registados os medicamentos afetados, bem como o laboratório fabricante, lote, data de 

validade, número de embalagens e o parecer final de cada um deles.61 Por fim, devem ser contactados 

todos os laboratórios responsáveis pelos medicamentos atingidos, devendo ser notificados do incidente 

ocorrido e deve ser enviada uma cópia do registo das temperaturas atingidas no frigorífico.65 

5. Situação-Problema 

No dia 17 de março, na Farmácia Normal, ocorreu um incidente ao nível do sistema de frio, tendo 

o frigorífico sido acidentalmente desligado. Esse problema só foi detetado no dia seguinte, 18 de março, 

sendo imediatamente restabelecidas as condições de conservação adequadas dos produtos de frio. 

Mesmo assim, durante o período entre as 19h12min (7,7ºC) do dia 17 de março e as 12h28min (7,8ºC) 

do dia 18 de março, os medicamentos armazenados no frigorífico ficaram sujeitos a temperaturas acima 

do intervalo de temperaturas de conservação adequado para estes medicamentos, entre 2ºC e 8ºC. 

Durante este período de mais de 17h, a temperatura máxima atingida no frigorífico foi de 18ºC (anexo 

XI). No entanto, o frigorífico nunca foi aberto até ao momento em que foi detetado o problema. O gráfico 

com o registo contínuo da temperatura desse período está representado abaixo.  

 

 Figura 10: Registo contínuo da temperatura do frigorífico nos dias 17 e 18 de março. 

Após a deteção do incidente com o frigorífico, o mesmo foi de imediato ligado, e todos os 

medicamentos nele contidos foram colocados em quarentena, sendo avisado todo o pessoal da 

farmácia que, até ordem em contrário, não se podiam vender os medicamentos do frio. Sempre que 

solicitados pelos clientes, estes deveriam ser encomendados.  
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De seguida tentou perceber-se o que é que teria acontecido e rapidamente se concluiu que houve 

confusão com o botão da luz (que se encontra ao lado do botão de ligar/desligar) e, involuntariamente, 

em vez de apagarem a luz do frigorífico, desligaram o mesmo. Desde logo, de maneira a impedir que 

a mesma situação se volte a repetir, bloqueou-se o botão de ligar/desligar do frigorífico. 

Depois, após a temperatura do frigorífico ter estabilizado, obteve-se a impressão gráfica da 

variação da temperatura ao longo do tempo, através do monitor que regista continuamente a 

temperatura interna do frigorífico (HL-4000 Hanwell®), analisando-se a temperatura máxima atingida e 

o intervalo de tempo em que a temperatura esteve acima dos 8ºC. Foi feito o registo detalhado do 

problema ocorrido. 

O incidente foi comunicado à farmacêutica responsável pela rede de frio que começou por registar 

todos os medicamentos que estavam no frigorífico naquele momento, bem como, informação acerca 

do fabricante, do lote, da validade e do número de embalagens, de cada um deles. O passo seguinte, 

foi contactar todos os laboratórios, via telefónica e por e-mail, reportando a situação detalhadamente, 

referindo quais foram os produtos afetados e a que condições estiveram sujeitos. Por fim, restou 

aguardar o parecer final de cada laboratório acerca da viabilidade dos medicamentos. 

6. Estabilidade dos Medicamentos de Frio 

Após a análise das respostas dos laboratórios, foi criada uma tabela com o veredito final do 

fabricante para cada um dos medicamentos e foi decidido o destino final dos mesmos. No caso dos 

medicamentos em que foi garantida a estabilidade pelo laboratório, foram devolvidos ao stock para 

serem vendidos. Aos produtos em que o laboratório não garantiu a estabilidade, fez-se uma quebra de 

stock. No caso de o laboratório garantir a estabilidade apenas por um período de tempo, tentou-se 

vender os medicamentos até à data em que era garantida a sua estabilidade e a partir daí fez-se quebra 

do stock. E houve ainda dois medicamentos que estavam a expirar o prazo de validade, nesse caso, 

fez-se devolução ao fornecedor por data.  

A tabela criada com todos os medicamentos de frio presentes na farmácia no momento do 

incidente, com o parecer dado por cada laboratório acerca das condições a que os mesmos estiveram 

expostos e com o destino final de cada medicamento é apresentada no anexo XII. 

7. Conclusão 

Concluído este trabalho, a ideia-chave que prevalece é a de que o controlo da temperatura no 

armazenamento e no transporte dos produtos farmacêuticos de frio é essencial para manter a sua 

qualidade, segurança e eficácia. Uma falha na rede de frio pode ter um grande impacto na saúde 

pública, uma vez que as vacinas, por exemplo, se não forem devidamente conservadas, podem perder 

o seu poder imunológico. Por outro lado, a nível económico, o prejuízo pode ser muito elevado, dados 

os custos associados a este tipo de medicamentos. 

 Assim sendo, é crucial que o farmacêutico, enquanto perito do medicamento, conheça e respeite 

toda a logística da rede de frio e saiba como agir perante uma situação de quebra semelhante à que 

ocorreu durante o meu estágio na Farmácia Normal.  
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Considerações Finais 

Concluída mais uma etapa da minha vida, sinto que a vivenciei ao máximo, tentando sempre 

aprender cada vez mais e superar-me dia após dia.  

O estágio curricular na Farmácia Normal permitiu-me aplicar e consolidar todos os conhecimentos 

que me foram transmitidos durante os 5 anos de estudo na Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, tornando-me sem dúvida uma melhor profissional no futuro, pronta a abraçar novos desafios. 

Na FN aprendi toda a logística de funcionamento de uma farmácia e todas as tarefas que lhe estão 

associadas, desde a receção de encomendas, armazenamento de medicamentos, atendimento ao 

balcão, medição de parâmetros bioquímicos, receituário e faturação, entre muitas outras atividades que 

me enriqueceram enquanto profissional. Além disso, os projetos que realizei contribuíram para 

aprofundar o meu conhecimento a nível científico, acerca dos temas abordados. 

Por fim, ser Farmacêutico é muito mais que vender medicamentos ao balcão. O farmacêutico tem 

um papel de grande importância e responsabilidade ao nível do SNS, devendo primar pelo 

profissionalismo, e contribuir acima de tudo para a saúde e o bem-estar dos utentes. Por isso, no 

exercício da minha profissão, tentarei sempre honrar o bom nome da profissão farmacêutica e de todos 

aqueles que fizeram parte do meu percurso académico e que tanto me ensinaram. 
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Anexos 

 

 

Anexo I: Classificação da Pressão Arterial em Adultos, segundo a DGS. 
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Anexo II: Valores de referência de colesterol e triglicerídeos, de acordo com a DGS. 

 

Perfil lipídico Valores de referência 

Colesterol Total < 190 mg/dl 

Colesterol LDL < 115 mg/dl 

Colesterol HDL 
> 40 mg/dl (homem) 
> 45 mg/dl (mulher) 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 
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Anexo III: Critérios de classificação da Diabetes Mellitus, segundo a DGS. 

 

Os critérios de diagnóstico de Diabetes, de acordo com a Norma DGS N.º 2/2001, de 

14/01/2011, são os seguintes: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou  

b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 

mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; ou  

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 % 

 

Os critérios de diagnóstico da Hiperglicemia Intermédia ou de identificação de categorias de 

risco aumentado para Diabetes são, de acordo com a Norma DGS N.º 2/2011, de 14/01/2011, 

os seguintes:  

a) Anomalia da Glicemia em Jejum (AGJ) − Glicemia em jejum ≥ 110 mg/dl e < 126 mg/dl (ou 

≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l);  

b) Tolerância Diminuída à Glicose (TDG) − Glicemia às 2 horas após a ingestão de 75g de 

glicose ≥ 140 mg/dl e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l). 
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Anexo IV: Panfleto sobre o tema: Contraceção de Emergência. 
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Anexo V: Evolução da proporção de óbitos pelas principais causas de morte no total das causas de 

morte em Portugal (%) | 1988 a 2015. 
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Anexo VI: Inquérito para avaliação do Risco Cardiovascular. 
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Anexo VII: Classificação do IMC no adulto. 
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Anexo VIII: Avaliação do Risco Cardiovascular em adultos entre os 40 e os 65 anos. 
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Anexo IX: Avaliação do Risco Cardiovascular em adultos com idade inferior a 40 anos. 
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Anexo X: Risco Cardiovascular global. 
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Anexo XI: Representação gráfica do incidente de frio. 
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Anexo XII: Medicamentos de frio e veredito final do laboratório. 
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Resumo 

Este estágio profissionalizante é o culminar de um ciclo de estudos de cinco anos e 

oferece-nos a oportunidade de contactar com a realidade da profissão farmacêutica mesmo 

antes da entrada para o mercado de trabalho. No que diz respeito à Farmácia Hospitalar, o 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde é um dos locais que nos proporciona essa 

oportunidade e onde tive o gosto de estagiar. 

O presente relatório, realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

tem como objetivo a descrição das atividades que tive oportunidade de acompanhar, de 15 

de janeiro a 28 de fevereiro, nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Póvoa de 

Varzim-Vila do Conde. 

Ao longo do relatório são apresentados os Serviços Farmacêuticos do CHPVVC, a forma 

como se organizam, o seu funcionamento, a equipa que integram e as suas funções e 

responsabilidades. Aborda-se também o circuito do medicamento, desde da seleção, 

aquisição, receção, armazenamento e distribuição para os serviços clínicos e descreve-se 

ainda a produção, reembalagem e o controlo dos medicamentos. O desempenho destas 

atividades, com inteira responsabilidade e compromisso, é crucial para o bom funcionamento 

do CHPVVC e para a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes.  
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GCL-PPCIRA: Grupo de Coordenação Local e Programa de Prevenção e Controlo da Infeção 

e das Resistências a Antimicrobianos  

HS-SGICM: Healthcare Solutions-Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento  

INCM: Instituto Nacional da Casa da Moeda  

INFARMED: Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

LASA: Look Alike - Sound ALike 

SC: Serviços Clínicos  

SF: Serviços Farmacêuticos  

SGSI: Serviço de Gestão de Sistemas Informáticos  

SIE: Serviço de Instalações e Equipamentos  

SIM: Serviço de Informação de Medicamentos  

SIV: Suporte Imediato de Vida  

SPMS: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

SU: Serviço de Urgência  

TSDT: Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica  
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UCA: Unidade de Cirurgia de Ambulatório  

ULSM: Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
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1. Introdução 

1.1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde 

O CHPVVC é constituído por uma unidade hospitalar localizada na Póvoa de Varzim e 

outra em Vila do Conde. Surgiu a 27 de abril de 2000 através da Portaria nº235/2000 como 

resultado da fusão entre os dois antigos hospitais, S. Pedro Pescador e Distrital de Vila do 

Conde, por estes serem de pequena dimensão, terem pouca capacidade de prestação de 

cuidados de saúde e estarem situados na mesma região geográfica a uma curta distância de 

3Km.1 Desta forma, foram feitas várias obras de remodelação com o objetivo de atingir uma 

maior rentabilidade e eficácia na prestação de cuidados de saúde. A distribuição de serviços 

por cada unidade foi realizada de acordo com as características estruturais, adaptando-se a 

estrutura ás funções a realizar. No entanto, procurou-se garantir que a oferta ao nível do 

ambulatório fosse semelhante nas duas unidades de modo a satisfazer a relação de 

proximidade com os utentes.2 

Esta instituição constituiu, desde então, uma referência para o Agrupamento de Centros 

de Saúde (ACES) da Póvoa de Varzim-Vila do Conde. A sua área de influência abrange os 

municípios da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, mas também freguesias vizinhas de outros 

municípios, nomeadamente Esposende, Barcelos e Famalicão, servindo uma população 

residente de aproximadamente 150 000 habitantes, valor que aumenta consideravelmente 

com a sazonalidade, no Verão. 

Este centro hospitalar referencia para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), 

o Centro Hospitalar de S. João, o Instituto Português de Oncologia, o Hospital Magalhães de 

Lemos e o Centro Hospitalar do Porto de acordo com as regras definidas pela Administração 

Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

Os cuidados de saúde prestados integram um leque de 16 especialidades: anestesiologia, 

cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, imunoalergologia, imunohemoterapia, medicina física 

e de reabilitação, medicina interna, neonatologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, 

pneumologia e psiquiatria. A lotação do CHPVVC é de 143 camas, pertencendo 91 à unidade 

da Póvoa de Varzim e 52 à unidade de Vila do Conde, para além das 15 camas na unidade 

de recobro, 12 camas para doentes em observação e 15 camas de berçário, como se encontra 

ilustrado no anexo I.1  

A Unidade da Póvoa de Varzim é composta por 3 pisos e um sótão. No piso zero situa-

se a consulta externa, o serviço de urgência (funciona durante 24h e divide-se em urgência 

geral e urgência pediátrica), o serviço de patologia clínica e imunohemoterapia, a imagiologia, 

os serviços farmacêuticos, a esterilização, o gabinete do utente, a secretaria-geral, uma sala 

para o voluntariado e a capela. No primeiro piso encontram-se os internamentos de ortopedia, 

obstetrícia e ginecologia assim como o bloco de partos e o bloco operatório, e ainda o 
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conselho de administração e a copa. Por sua vez, no segundo piso localizam-se os 

internamentos de pediatria, neonatologia e cirurgia geral e a consulta externa de pediatria. 

Por fim, no sótão estão situados a biblioteca, o auditório, a sala de formação, a telefonista e 

alguns gabinetes. Acoplado ao edifício principal existe um corpo novo com quatro pisos, 

localizando-se no rés-do-chão o aprovisionamento e o armazém, no primeiro piso, o bar e o 

serviço de nutrição, no segundo piso está situado o vestiário central, alguns gabinetes e o 

serviço de medicina do trabalho e no terceiro piso encontra-se o serviço de medicina física e 

de reabilitação. No logradouro situa-se a central de gases medicinais, o armazém de resíduos 

e a casa mortuária. Separados por uma rua, no edifício de um antigo quartel, encontra-se o 

arquivo clínico, o Serviço de Gestão de Sistemas Informáticos (SGSI), o Serviço de 

Instalações e Equipamentos (SIE), os armazéns de soros e inflamáveis e a rouparia. 

A Unidade de Vila do Conde é constituída por 2 corpos. O corpo principal do edifício é 

composto por dois pisos e um sótão. No piso zero encontram-se instalados os serviços 

administrativos, a consulta externa, a imagiologia, o gabinete do utente, uma sala de 

voluntariado e a capela. No primeiro piso encontra-se a Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

(UCA) e o internamento dos serviços de medicina interna homens e medicina interna 

mulheres. No sótão localiza-se uma sala de reuniões e o auditório. No corpo anexo ao 

principal estão instaladas algumas unidades de apoio como o arquivo administrativo, a 

rouparia, as oficinas e a casa mortuária.3 

Consultar anexo II que diz respeito ao organograma hierárquico do CHPVVC. 

1.2. Serviços Farmacêuticos do CHPVVC 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma estrutura essencial para a 

prestação de cuidados de saúde em ambiente hospitalar, sendo, de acordo com o Manual de 

Farmácia Hospitalar do Ministério da Saúde, “o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação 

científica e de ensino”.  

Desta forma, são funções dos Serviços Farmacêuticos do CHPVVC: a seleção e aquisição 

de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; o aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição dos medicamentos bem como a sua produção; a análise de 

matérias-primas e produtos acabados; a participação em Comissões Técnicas; a colaboração 

na elaboração de protocolos terapêuticos; a informação de medicamentos e o 

desenvolvimento de ações de formação; entre outras.4 

1.2.1. Localização 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, os Serviços Farmacêuticos (SF) devem 

obedecer, sempre que possível, a determinadas regras de localização: devem ser de fácil 
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acesso externo e interno; todas as áreas de trabalho devem localizar-se no mesmo piso; o 

setor de distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório deve situar-se numa zona 

onde circulam normalmente este tipo de utentes; devem estar próximos dos sistemas de 

circulação vertical, como os elevadores.4 

Assim, os Serviços Farmacêuticos do CHPVVC, situados no piso 0 do edifício A da 

Unidade da Póvoa de Varzim, cumprem as regras estabelecidas.  

1.2.2. Horário de funcionamento 

Os SF funcionam de segunda-feira a sexta-feira das 9:00h até às 16:00h. 

1.2.3. Recursos humanos  

Os recursos humanos são a base essencial dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, 

existindo um número mínimo indispensável de profissionais necessários para o bom 

funcionamento de cada uma das áreas de trabalho.4 A equipa multiprofissional do CHPVVC 

é constituída por quatro Farmacêuticas, cinco Técnicas Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica (TSDT), duas Assistentes Técnicas (AT) e duas Assistentes Operacionais (AO), 

tal como mostra o anexo III.1 

A farmacêutica responsável, Dra. Rosa Armandina, tem a responsabilidade de: 

 Gerir, coordenar e planificar os SF; 

 Elaborar o plano e o relatório de atividades anual; 

 Participar nas aquisições e concursos de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos; 

 Integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a 

Saúde (CES) e outras; 

 Gerir o stock de medicamentos; 

 Elaborar registos mensais de entradas e saídas de estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas controladas pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

Farmacêuticos, INFARMED; 

 Registar o fornecimento de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas aos 

vários Serviços Clínicos (SC); 

 Realizar pedidos de Autorização de Utilização Excecional (AUE) de medicamentos ao 

INFARMED; 

As farmacêuticas assistentes, Dra. Irene Coelho, Dra. Olinda Melo e Dra. Ana Salgueiro, 

também desempenham algumas funções específicas como: 

 Substituir a farmacêutica responsável; 

 Integrar a CFT e outras comissões; 

 Fornecer informação sobre os medicamentos; 

 Colaborar nos estágios de pré-licenciatura; 
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 Validar as prescrições “online” dos SC que lhe estão atribuídos; 

 Elaborar os pedidos de reposição semanal nos SC que lhe estão atribuídos; 

 Controlar os movimentos dos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas; 

 Controlar os hemoderivados; 

 Controlar os medicamentos consumidos por serviço. 

Por uma questão de funcionalidade e eficácia, os serviços de cirurgia, urgência e 

neonatologia foram atribuídos à Dra. Irene Coelho, os serviços de ginecologia, obstetrícia e 

medicina interna homens são da responsabilidade da Dra. Olinda Melo e os serviços de 

ortopedia, pediatria e medicina interna mulheres ficaram a cargo da Dra. Ana Salgueiro. 

Para além das farmacêuticas, existem ainda as TSDT que, entre muitas outras funções, 

preparam a medicação para os doentes, rececionam os produtos farmacêuticos e fazem a 

reposição de stocks, as AT que fazem o trabalho administrativo relativo aos SF e as AO que 

estão responsáveis pela limpeza diária, entrega da medicação aos SC, reembalagem de 

medicamentos e transporte dos carros de medicação, entre outras.5 

1.2.4. Participação em Comissões Técnicas  

Uma das responsabilidades das farmacêuticas integrantes da equipa dos SF é a 

participação em comissões técnicas e grupos de trabalho. No CHPVVC, existe a Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde (CES), a Comissão de 

Tratamento de Feridas (CTF), a Comissão de Formação (CF), a Comissão de Qualidade e 

Segurança do Doente (CQSD) e o Grupo de Coordenação Local e Programa de Prevenção e 

Controlo das Infeções e Resistências a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

Comissão de Farmácia e Terapêutica: No CHPVVC, a CFT é constituída por três 

farmacêuticas, nomeadamente a Dra. Rosa, Dra. Irene e Dra. Olinda, três médicos e é 

presidida pelo Diretor Clínico do hospital. Compete à CFT: 

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF; 

 Elaborar as adendas privativas de aditamento ou exclusão ao Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM); 

 Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a incluir ou a excluir 

no FHNM, que serão enviados trimestralmente ao INFARMED; 

 Verificar o cumprimento do FHNM e suas adendas; 

 Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando 

solicitado pelo seu presidente, sem incumprimento das normas deontológicas; 

 Avaliar, junto de cada SC, os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 

submetidas, após emissão de parecer obrigatório pelo responsável dos SF.6 
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Comissão de Ética para a Saúde: No CHPVVC, a CES é constituída por uma 

farmacêutica, nomeadamente a Dra. Rosa Armandina, um TSDT, uma médica pediatra, um 

assistente social e um enfermeiro.  

À CES compete zelar pela aplicação de padrões de ética no exercício das ciências 

médicas, de forma a proteger e a garantir a dignidade e integridade humanas, 

procedendo à análise e reflexão sobre os temas da prática médica que envolvem 

questões de ética. Esta deve promover a divulgação dos princípios gerais de bioética.7 

Comissão de Tratamento de Feridas: No CHPVVC, a CTF é constituída por uma equipa 

multidisciplinar que inclui uma farmacêutica, nomeadamente a Dra. Olinda Melo. O objetivo 

principal desta comissão é uniformizar os critérios de atuação no tratamento de feridas. Sendo 

assim, à CTF compete: 

 Propor, divulgar e alterar protocolos de atuação para todo o tipo de feridas; 

 Criar protocolos de articulação com os diversos serviços e comissões; 

 Avaliar os custos do material de penso; 

 Definir formação na área do tratamento de feridas.8 

Comissão de Formação: A CF tem como objetivo definir as necessidades de formação 

de todos os grupos profissionais da instituição, assim como planificar e realizar cursos e 

atividades formativas diversas. É composta por um presidente e um representante dos vários 

grupos profissionais, até um máximo de 6 elementos, sendo a farmacêutica representante a 

Dra. Irene Coelho. Compete à CF: 

 Promover a aquisição e melhoria das competências profissionais adquiridas; 

 Incentivar a participação dos funcionários nas ações desenvolvidas; 

 Avaliar a qualidade das formações; 

 Organizar atividades relacionadas com o ensino pré e pós-graduado, em articulação 

com entidades que tenham estabelecido relações de parceria com o Hospital; 

 Promover a integração dos novos profissionais no Centro Hospitalar.9 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente: De acordo com o Programa do XIX 

Governo Constitucional, o principal objetivo na área da saúde é a contínua melhoria da 

qualidade e do acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Assim sendo a CQSD tem como 

prioridades o desenvolvimento de medidas para a melhoria da qualidade clínica, a 

transmissão transparente de informação ao cidadão, a segurança do doente, a qualificação e 

acreditação nacional de unidades de saúde, a gestão integrada da doença e ainda a avaliação 

e orientação de reclamações e sugestões dos cidadãos. Faz parte desta comissão a Dra. 

Olinda Melo.10 

Grupo de Coordenação Local e Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e das 

Resistências a Antimicrobianos: Esta comissão é responsável pelo estudo e análise dos 
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dados de incidência e prevalência da infeção hospitalar, assim como pela discussão de 

propostas de intervenção. 

 Tem como objetivo reduzir a taxa de infeções relacionadas com os cuidados de saúde 

hospitalares e da comunidade, assim como, a taxa de resistências aos antimicrobianos e é 

constituída por uma equipa multidisciplinar, estando os SF representados pela Dra. Olinda 

Melo. Assim compete ao GCL-PPCIRA: 

 Propor normas de prevenção e controlo da infeção e respetiva monitorização; 

 Fornecer informação relativa a microrganismos isolados e resistência a agentes 

microbianos a diversos serviços; 

 Colaborar na definição da política de antibióticos, antisséticos, desinfetantes e 

esterilização; 

 Definir e implementar normas para divulgar casos de infeção em utentes e 

funcionários; 

 Definir e monitorizar um sistema de vigilância epidemiológica para situações de maior 

risco;11 

1.2.5. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

O espaço físico dos SF (figura 1) subdivide-se em diversas áreas de atividade: 

 

Figura 1- Planta dos SF do CHPVVC12 

1. Zona de validação da prescrição; 

2. Gabinete da responsável pelos SF; 

3. Gabinete dos serviços administrativos; 

4. Zona de farmacotecnia; 

5. Zona de receção de encomendas; 

6. Zona de armazenamento de medicamentos de grande volume e armário rotativo 

(medicamentos organizados por Denominação Comum Internacional (DCI)); 

7. Zona de atendimento ao público; 

8. Zona de Distribuição em Dose Unitária (DU); 

9. Zona de Distribuição Clássica (DC); 12 
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1.2.6. Sistema informático 

O sistema informático utilizado nos SF do CHPVVC é o Healthcare Solutions-Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (HS-SGICM). Este veio reduzir os erros 

associados à medicação já que permite analisar todo o perfil farmacoterapêutico dos doentes 

e, além disso, permite ainda a utilização racional dos medicamentos através de um melhor 

controlo dos stocks e custos.13 

À parte do SGICM, existe ainda outro software, o SClínico 
® hospitalar, que permite o 

acesso ao processo clínico de cada doente, possibilitando ao farmacêutico consultar 

informação sobre diagnósticos, relatórios médicos, resultados de meios complementares de 

diagnóstico, o que auxilia no processo de validação de prescrições levando a uma melhor 

adequação da terapêutica a cada doente em particular.14 

2. Circuito do medicamento  

No CHPVVC os medicamentos e outros produtos farmacêuticos, desde da seleção, 

aquisição, receção, armazenamento e distribuição, seguem um circuito rigorosamente 

controlado pelos profissionais de saúde, de modo a satisfazer as necessidades dos utentes 

em quantidade e qualidade. Ver fluxograma do circuito dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos no anexo IV.  

2.1. Seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos a adquirir pelo hospital é da responsabilidade da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica e deve basear-se no FHNM e ainda nas necessidades terapêuticas 

dos doentes do hospital, na melhoria da qualidade de vida dos utentes e em critérios fármaco-

económicos.4 

2.2. Aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é da responsabilidade dos 

farmacêuticos hospitalares. Este procedimento tem como objetivo garantir a existência de 

stocks por um período médio de um mês, para que a rutura nunca seja atingida e não haja 

um excesso de medicamentos em stock.1 

Para tal utiliza-se o Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), comparando os preços e as características dos 

medicamentos. No geral, o medicamento selecionado é o economicamente mais vantajoso. 

Em alguns casos, é realizado um concurso público para a aquisição de gases medicinais, 

dietas lácteas, dietas entéricas e reagentes de química seca, imunohemoterapia e patologia 

clínica. Para além disso, a aquisição de manipulados ou medicamentos de uso esporádico 

para um determinado doente é feita diretamente numa farmácia comunitária, após a 

autorização prévia do Conselho Administrativo (CA). 
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Desta forma, sempre que há necessidade de encomendar medicamentos, as TSDT 

apontam no “livro de faltas” que é posteriormente validado pela farmacêutica responsável dos 

SF que cria um pedido de compra duas vezes por semana, à terça-feira e quinta-feira. Por fim 

as AT enviam ao fornecedor a respetiva nota de encomenda. 

O suporte documental das aquisições deve ser devidamente arquivado, devendo ser 

registados os seguintes dados mínimos: data e número do pedido; descrição do fornecedor; 

enumeração e identificação dos produtos e respetivas quantidades.  4 

2.2.1. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Devido às características particulares desta classe de medicamentos, a aquisição de 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas é um processo em tudo semelhante aos 

outros medicamentos, porém difere na obrigatoriedade do preenchimento e envio do modelo 

nº1506 do Instituto Nacional da Casa da Moeda (INCM) por correio ao fornecedor (anexo V).1 

2.3. Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar do Ministério da Saúde, a receção de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos implica: 

 Conferência qualitativa e quantitativa; 

 Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda; 

 Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador; 

 Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de análise); 

 Registo de entrada do produto; 

 Envio do original da guia de remessa para o Serviço de Aprovisionamento; 

 Envio dos produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios técnicos 

(condições especiais de armazenamento, segurança especial de medicamentos).4 

Assim, no CHPVVC, os medicamentos e outros produtos farmacêuticos são rececionados 

numa zona apropriada para tal (figura 2), pelas TSDT, com o apoio das AO. Faz-se a 

comparação entre a nota de encomenda e a fatura, guia de transporte ou guia de remessa de 

modo a averiguar se o produto e a quantidade correspondem ao pedido. Posteriormente, 

verifica-se se o produto rececionado se encontra em bom estado e regista-se o lote e o prazo 

de validade na nota de encomenda que é datada e assinada por uma TSDT. A fatura ou guia 

é anexada à nota de encomenda e entregue às AT que procedem à entrada do produto no 

sistema informático juntamente com o registo de lotes e datas de validade.  

2.3.1. Hemoderivados 

No caso dos hemoderivados (medicamentos derivados do plasma humano), para além da 

quantidade, dosagem, lote e prazo de validade, é também importante conferir o Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL) do INFARMED. Posteriormente, o TSDT regista o 

tipo de medicamento, lote, prazo de validade, laboratório fornecedor e o certificado do 
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INFARMED em folha própria e esses documentos são arquivados em pasta própria. Para a 

Albumina Humana, é também registada a sua entrada na ficha de prateleira (anexo VI).1  

2.3.2. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

No que diz respeito aos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, aquando da 

entrada e armazenamento destes medicamentos nos SF, é realizado um registo em ficha de 

prateleira e o duplicado da fatura é arquivado em pasta própria.1 

 

Figura 2 - Zona de receção de encomendas 

2.4. Armazenamento de medicamentos  

O armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos deve garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. Por isso, esta 

atividade deve obedecer a determinadas normas e procedimentos: 

 Monitorização contínua da temperatura e humidade; 

 A arrumação dos medicamentos em prateleiras ou gavetas (nunca em contacto direto 

com o chão) deve permitir a circulação de ar entre eles; 

 Todos os medicamentos devem ser devidamente rotulados e arrumados segundo a 

classificação do FHNM ou por ordem alfabética; 

 Os prazos de validade devem ser devidamente controlados, preferencialmente por via 

informática; 

 Os medicamentos devem ser armazenados pelo princípio do FEFO, First Expired-First 

Out.4  

No caso do CHPVVC, todos os medicamentos são armazenados, por ordem alfabética da 

DCI e de acordo com a regra FEFO (First Expired First Out) no respetivo armazém.  

Os medicamentos preparados para DU são ainda rotulados: com a designação LASA, 

“Look Alike”-“Sound ALike”, (fármacos com ortografia e/ou fonética semelhante e/ou cuja 

apresentação é visualmente semelhante, o que pode dar origem a erros de dispensa ou de 

administração, pondo em risco a segurança do doente)15; com sinal de perigo, no caso dos 
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medicamentos de alto risco, com rótulo vermelho no caso de ser necessário diluir antes de 

administrar e ainda um símbolo específico para aqueles que não podem ser triturados (não 

podem ser administrados por sonda). Os de validade mais curta são colocados no interior de 

um saco com indicação de “gastar em primeiro lugar”.  

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos são armazenados de acordo 

com as suas características nas seguintes zonas: 

 Armazéns Centrais: constituídos por um armário metálico móvel com prateleiras 

deslizantes e um módulo de prateleiras fixas (figura 3). Neste armário estão 

armazenados a maioria dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos (pensos 

e dietas), sendo que os de maior volume e/ou peso são armazenados nas prateleiras 

fixas.  

 Armazéns Periféricos: correspondem a compartimentos exteriores aos SF 

localizados no logradouro do hospital onde se armazenam os gases medicinais, e no 

edifício do antigo quartel onde são armazenados os inflamáveis e os corretivos de 

volémia. 

 Módulo de Gavetas: diz respeito a um conjunto de gavetas de plástico, rotuladas 

segundo a DCI e encaixadas numa estrutura metálica, destinadas à preparação da DU 

(figura 4).  

 Cofre: armário fechado à chave que se destina ao armazenamento de 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 

 Frigoríficos: com temperatura controlada entre os 2ºC e os 8ºC, destinados ao 

armazenamento de produtos de frio. 

 Arca Congeladora: com temperatura controlada entre os -15ºC e -20ºC, destinada ao 

armazenamento de produtos de frio.1 

                

      Figura 3- Armazém Central             Figura 4- Módulo de Gavetas 
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2.4.1. Hemoderivados 

No armário metálico móvel é armazenada a albumina, as imunoglobulinas são 

armazenadas no frigorífico (figura 5). No serviço de urgência e no serviço de medicina 

mulheres encontram-se armazenados, em frigoríficos fechados, alguns hemoderivados para 

consumo durante o período de encerramento dos SF, sendo a posse das chaves da 

responsabilidade do chefe de equipa da urgência na unidade da Póvoa de Varzim e do médico 

de serviço na unidade de Vila do Conde.1  

2.4.2. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas  

Nos SF, estes medicamentos são armazenados num cofre grande (figura 6).  

Nos SC estes medicamentos são armazenados num cofre ou gaveta fechados com stock 

definido qualitativa e quantitativamente. A chave dos respetivos cofres ou sacos fica a cargo 

do enfermeiro chefe ou seu legal substituto.1  

                   

    Figura 5- Frigorífico dos SF do CHPVVC   Figura 6- Cofre dos SF do CHPVVC 

2.5. Distribuição de medicamentos 

O objetivo primordial da distribuição de medicamentos é garantir a chegada dos 

medicamentos aos SC, de forma segura e eficaz. Para além disso, a distribuição permite 

ainda: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 

 Diminuir os erros relacionados com a medicação; 

 Monitorizar a terapêutica; 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Ana Ferreira 

 
12 

 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica.4 

Assim, no CHPVVC existem diferentes tipos de distribuição: a distribuição clássica de 

medicamentos, a reposição de stocks fixos, a distribuição individual diária em dose unitária, a 

distribuição de medicamentos em regime de ambulatório, a distribuição de medicamentos 

controlados, e a distribuição de gases medicinais. 

2.5.1. Distribuição clássica de medicamentos  

Consiste no fornecimento de medicamentos para reposição das quantidades previamente 

estabelecidas para cada SC, tais como: soluções e suspensões orais, pomadas e cremes, 

material de penso, antisséticos e desinfetantes, reagentes de diagnóstico rápido e soluções 

injetáveis de grande volume (anexo VII). Nos serviços que não possuam dose unitária, este 

tipo de distribuição aplica-se num dia específico para cada SC. 

Sendo assim, cada serviço tem um stock específico, previamente estabelecido e acordado 

entre o Diretor de Serviço, o Enfermeiro Chefe e o Responsável dos SF. O Enfermeiro Chefe 

de cada serviço ou o seu legal substituto requisita informaticamente os medicamentos de que 

necessita até às 10:30h (casos especiais podem ser realizados com prévia chamada 

telefónica), de acordo com o perfil do seu stock. Posteriormente nos SF, a TSDT faz uma 

impressão da requisição (anexo VIII) e procede à sua preparação. Por fim, é feito o abate ao 

stock informaticamente. Outra TSDT valida toda a medicação preparada e o transporte para 

os SC é realizado pelas AO. 

Quando o medicamento carece de uma justificação clínica (anexo IX), esta deve ser 

enviada aos SF para análise, autorização e posterior fornecimento.5 

2.5.2. Distribuição por reposição de stocks fixos 

Este procedimento tem como objetivo o fornecimento de medicamentos pelos SF, após 

verificação do seu consumo, em quantidades que se destinam a repor o stock previamente 

estipulado para esse serviço. 1  

2.5.2.1. Reposição sem registo de administração 

No bloco de partos, bloco operatório, unidade de cirurgia de ambulatório e urgência 

pediátrica, a reposição é feita sem recorrer ao registo de administrações. Assim, em dias 

estipulados uma TSDT vai ao serviço verificar as quantidades a repor. Posteriormente, nos 

SF, uma TSDT procede ao aviamento do stock a repor, regista no sistema informático as 

quantidades fornecidas, outra TSDT valida e uma AO transporta os medicamentos até ao 

serviço.1 
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2.5.2.2. Reposição segundo registo de administração 

 No caso da pediatria, neonatologia, obstetrícia/ginecologia e urgência, a reposição é feita 

recorrendo ao registo de administrações. Desta forma, no dia estipulado, o farmacêutico 

imprime o mapa de registo de administrações, faz a contagem das quantidades de 

medicamento a repor e elabora um pedido informático que é por fim aviado, satisfeito e 

conferido por uma TSDT.1 

2.5.3. Distribuição individual diária em dose unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na dispensa dos 

medicamentos necessários para cada doente, sempre que possível em dose unitária, por um 

período de 24h (entre as 15h até às 14h do dia seguinte), após validada e conferida pela 

farmacêutica. Cada medicamento deverá ser identificado pela DCI, dosagem, prazo de 

validade, lote de fabrico e nomenclatura LASA. Este sistema de distribuição abrange os 

serviços de cirurgia, medicina interna homens, medicina interna mulheres e ortopedia.1 

2.5.3.1. Procedimento diário 

A prescrição médica é feita online. No início da manhã e durante o horário de 

funcionamento dos SF, cada farmacêutico responsável pelos seus SC, faz a validação das 

prescrições médicas. Esta validação compreende a avaliação dos medicamentos, doses, 

frequências, incompatibilidades, vias de administração, justificações e duração de tratamento. 

Sempre que se verifique alguma não conformidade, o farmacêutico deve contactar o médico 

prescritor dando o seu parecer técnico como farmacêutico clínico. 

Depois de tudo validado, o farmacêutico gera um mapa de alterações (anexo X) e entrega-

o ao respetivo TSDT para este fazer as alterações nas gavetas. Estes mapas incluem ainda 

as altas e as transferências de serviços e de camas. Posteriormente, o farmacêutico confere 

as alterações efetuadas nas gavetas (figura 7). Cada gaveta deve estar identificada com o 

nome do doente, a data de nascimento, o número de cama e o número do processo clínico.  

Este procedimento repete-se durante a manhã até às 13:30h, hora em que o farmacêutico 

gera as últimas alteradas que devem ser devidamente atualizadas nas gavetas de DU e 

conferidas. Por fim, procede-se à saída informática da medicação e os carros são enviados 

para os SC (figura 8).  

 

Figura 7- Gaveta de DIDDU 
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Figura 8: Mala de DIDDU 

Para além disso, gera também o mapa geral (anexo XI) para o próximo dia. A partir daí, 

as TSDT começam a preparar as gavetas de DU para as próximas 24h, tendo em conta o 

mapa geral. No final, o farmacêutico confere a medicação preparada. 

Estes procedimentos devem ser sempre assinados, datados e registada a hora a que 

foram realizados, tanto pelo TSDT que prepara como pelo farmacêutico que confere (dupla 

verificação).  

No final da manhã, as gavetas de DU, do dia anterior, são devolvidas aos SF e uma TSDT 

faz a devolução de toda a medicação que não foi administrada, com exceção dos 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas que são obrigatoriamente revertidos por um 

farmacêutico. 

Quando for necessário fazer administrações imediatas, o enfermeiro pode usar o armário 

de recurso dos SC, preenchendo posteriormente uma requisição para a reposição dos 

medicamentos (anexo XII). Se o medicamento não estiver disponível no armário de recurso, 

o enfermeiro deve contactar os serviços farmacêuticos, preencher uma requisição e enviá-la 

pela AO (por email na unidade de Vila do Conde). 1 

2.5.4. Distribuição em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, resulta da necessidade de um maior controlo e vigilância em 

determinadas terapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves, necessidade de 

assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e pelo facto de a comparticipação de certos 

medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos SF Hospitalares.4 

Consiste no fornecimento de medicamentos a doentes de imunoalergologia, segundo 

deliberação da CFT e dispensa de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos aos utentes 

da UCA, de acordo com o Decreto-Lei nº75/2013. Contempla, ainda, a dispensa gratuita de 

medicamentos biológicos a doentes abrangidos por legislação própria (Portaria nº48/2016).  

A validação e fornecimento destes medicamentos é da responsabilidade de um 

farmacêutico, sendo que, no que diz respeito aos utentes de imunoalergologia e da UCA, a 
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distribuição pode ser partilhada pelas TSDT. Ao contrário, nos medicamentos biológicos, todo 

o processo, desde da verificação, validação, informação e cedência, é da responsabilidade 

unicamente dos farmacêuticos. 

Os medicamentos biológicos provêm de organismos vivos, modificados com recurso à 

biotecnologia, para que produzam a substância ativa do medicamento biológico. A prescrição 

destes medicamentos é feita por médicos externos, com consulta certificada na DGS, em 

suporte papel e entregue nos SF pelo utente. Após validação, é elaborada a nota de 

encomenda e, quando o medicamento é rececionado, o doente é contactado telefonicamente 

por uma AT dos SF para avisar que o medicamento já se encontra disponível. No momento 

da dispensa são fornecidas ao doente algumas informações importantes como a via de 

administração, a posologia e o modo de conservação. 

A prescrição da medicação para os utentes de imunoalergologia e da UCA é realizada em 

suporte papel pelo responsável da especialidade e enviada com uma semana de 

antecedência aos SF, onde é preparada, identificada e conferida pelas TSDT. Posteriormente, 

a medicação é enviada ao SC acompanhada de alguma informação sobre a posologia e 

frequência de administração.1 

2.5.5. Distribuição de medicamentos controlados  

2.5.5.1. Hemoderivados  

Os hemoderivados são proteínas com ação terapêutica, obtidas a partir do plasma de 

dadores humanos, uma vez que não podem ser obtidas por síntese química. Assim, o risco 

de transmissão de doenças infeciosas através destes componentes sanguíneos é grande, daí 

que seja necessário um controlo apertado. Desta forma, existem ficheiros hospitalares que 

registam rigorosamente, a identificação dos lotes, fabricantes e distribuidores destes 

medicamentos e dos doentes aos quais são administrados, a fim de se poder investigar uma 

possível relação causal entre a administração terapêutica destes medicamentos e uma 

doença infeciosa transmissível pelo sangue. 

A requisição destes medicamentos tem que ser feita pelo médico prescritor, 

informaticamente e preenchendo uma requisição com duas vias, via serviço (anexo XIII) e via 

farmácia (anexo XIV). A via farmácia fica arquivada nos SF e a via serviço acompanha o 

medicamento, para ser feito o registo das administrações e será posteriormente arquivada no 

processo do doente. Nessas requisições deve constar o nome do medicamento, a dose, o 

lote, a quantidade, o fornecedor e o número do certificado do INFARMED. Para além disso, 

deve ainda existir informação acerca da duração do tratamento, a justificação clínica, o nº de 

registo (atribuído pelo farmacêutico), o nome do médico e a sua assinatura. 

A albumina também pode ser prescrita em DU, sendo necessário o preenchimento de um 

impresso (anexo XV) com o laboratório, a data, o medicamento, a quantidade diária, o lote, o 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Ana Ferreira 

 
16 

 

fornecedor, o número do certificado do INFARMED, o nome do doente, o número da cama e 

o registo sequencial. As unidades de albumina seguem, posteriormente para os SC, sendo 

identificadas com o nome do utente, cama, serviço e condições de armazenamento. Ambas 

as vias são enviadas para os SC e, após a assinatura do enfermeiro, a via farmácia é 

devolvida aos SF. No final do tratamento, a via serviço é enviada aos SF para validação do 

registo dos lotes enviados, e de novo para o SC, para arquivo no processo clínico do doente. 

Assim que termine o tratamento, o enfermeiro é responsável por proceder á devolução 

das restantes unidades aos SF. 

Nos serviços de urgência e medicina interna mulheres, existe um frigorifico fechado à 

chave com um stock definido, onde só o chefe de equipa ou o médico de serviço têm acesso. 

Estes devem ser usados apenas nos horários em que os SF estão encerrados, sendo as 

farmacêuticas responsáveis pela sua reposição.1  

2.5.5.2. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas podem levar a intoxicações 

crónicas, dependência física e psíquica, em consequência da sua administração repetida. 

Assim, o controlo e registo dos movimentos de entradas e saídas destas substâncias revela-

se essencial.  

À exceção dos injetáveis e dos prescritos em SOS, os estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas são dispensados nas gavetas da DU. As saídas destes são dadas 

automaticamente, por doente, no sistema informático, e também são registadas nas fichas de 

prateleira pela farmacêutica responsável pelo controlo destes medicamentos.  

Nas enfermarias dos SC, também existe um cofre fechado da responsabilidade do 

enfermeiro chefe ou seu legal substituto, com um stock previamente definido. Sempre que o 

SC necessite de repor o seu stock, os enfermeiros chefes enviam requisições (anexo XVI) 

aos SF, até às 10:30h. A farmacêutica responsável verifica se as requisições estão 

devidamente preenchidas e satisfaz o pedido, debitando a saída na respetiva ficha de 

prateleira e no sistema informático por doente. Após conferência por outra farmacêutica, os 

medicamentos, na Unidade da Póvoa de Varzim, são transportados pelas AO dos SF que os 

entregam diretamente ao enfermeiro chefe ou seu legal substituto. Este confere, assina e 

devolve o original da requisição aos SF. No caso da Unidade de Vila do Conde, o transporte 

é feito em cofre fechado pelos motoristas, sendo que apenas a farmácia e o enfermeiro 

responsável possuem a respetiva chave.  

As requisições rececionadas após a hora estabelecida são fornecidas no dia seguinte.1 
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2.5.6. Distribuição de gases medicinais 

Os gases medicinais são gases utilizados para fins terapêuticos e com indicações 

precisas, sendo que no CHPVVC existem: o oxigénio, o ar respirável (produzido no CHPVVC), 

o dióxido de carbono medicinal e o protóxido de azoto.  

A distribuição de gases medicinais envolve os Serviços Farmacêuticos, Serviços Clínicos, 

Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e Serviço de Instalação e Equipamentos (SIE) 

do CHPVVC. 

Existem duas centrais de gases medicinais, uma na Unidade da Póvoa de Varzim e outra 

na Unidade de Vila do Conde, constituídas por várias rampas. Sempre que necessário, as 

garrafas são substituídas por um AO que verifica a pressão das botijas. Fora do horário de 

funcionamento dos SF, toca um alarme no Serviço de Urgência (SU) e um AO procede à sua 

substituição. Na unidade de Vila do Conde, é um funcionário do SIE que procede à 

substituição das botijas e na ambulância de SIV é um enfermeiro. 

As botijas de pequenas dimensões são enviadas para os serviços em distribuição clássica.  

Além disso, o registo de consumos nas duas unidades é da responsabilidade de uma 

farmacêutica, ficando a verificação de stocks a cargo das TSDT que comunicam às AT as 

quantidades a encomendar.1 

3. Produção de medicamentos 

Este procedimento tem como objetivo a preparação de algumas formas farmacêuticas em 

doses adequadas às necessidades do centro hospitalar. 

No CHPVVC, a área de preparação de medicamentos inclui uma zona de pesagem, uma 

zona de preparação de soluções extemporâneas e fracionamento de comprimidos e, por fim, 

uma zona de lavagem do material. Dispõe, ainda, de equipamentos como uma balança 

monoprato, uma máquina de selar plástico e variado material de laboratório. 

Os manipulados que são preparados nas instalações dos SF do CPPVVC são o álcool a 

50º, papeis de bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio e sulfato de sódio. Os restantes 

manipulados necessários são adquiridos numa farmácia comunitária. A sua preparação deve 

assentar nas Boas Práticas de Fabrico e garantir sempre a segurança e qualidade do produto 

acabado. Por isso, a TSDT que prepara o manipulado deve utilizar luvas, máscara e touca e 

deve verificar o estado e a limpeza de todo o material necessário. 

Cada fórmula farmacêutica requer dois tipos de fichas: 

Ficha de Preparação: Contem toda a informação necessária ao processo de fabrico nas 

condições pré-estabelecidas como o nome do medicamento, a forma farmacêutica, o número 

de lote de fabrico, a data de fabrico, a composição quantitativa e qualitativa, as matérias-

primas, o número de unidades obtidas, o prazo de validade, a identificação do profissional 

que preparou e do farmacêutico que validou (anexo XVII).  
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Ficha Técnica: Indica a fórmula farmacêutica e os procedimentos para a sua preparação, 

assim como algumas informações específicas e a bibliografia (anexo XVIII).  

As soluções preparadas são validadas e, posteriormente, enviadas aos serviços no 

mesmo dia em que são requisitadas.1 

3.1 Reembalagem e etiquetagem de medicamentos 

A reembalagem e etiquetagem de medicamentos tem como objetivo o fornecimento de 

medicamentos em condições que garantam uma administração correta, na dose prescrita e 

no momento indicado. Este procedimento exige uma série de requisitos, tais como: 

 Conter uma quantidade de medicamento destinado a uma só toma ou conter uma só 

unidade de dosificação; 

 Proporcionar uma adequada proteção do conteúdo frente aos agentes ambientais (luz, 

humidade, calor); 

 Permitir uma identificação fácil, precisa e completa; 

 Garantir uma embalagem de abertura fácil, rápida e segura. 

Sendo assim, devem ser reembaladas (figura 9) todas as formas farmacêuticas sólidas 

orais, quando não é possível adquiri-las com apresentação e identificação adequadas à 

distribuição em DU (ex. medicamentos “a granel” e blister sem identificação por comprimido) 

e, ainda, todas as formas farmacêuticas sólidas orais que necessitem de fracionamento (ex. 

a dose a administrar é metade ou um quarto do comprimido).  

Por outro lado, devem ser etiquetadas todas as formas farmacêuticas sólidas orais que 

não têm identificação adequada á distribuição por DU mas as suas dimensões permitem a 

identificação com rótulo legível. No caso das ampolas, a etiquetagem tem a vantagem de 

poder ser útil para transmitir algumas informações aos enfermeiros acerca de diluições e 

quantidades a administrar (figura 10).5  

                         

                 Figura 9- Medicamento reembalado        Figura 10- Medicamento com etiqueta 
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Para o fracionamento dos comprimidos utilizam-se os bisturis, para a reembalagem 

recorre-se a um método semi-automático usando uma máquina de embalagem em tira 

contínua (figura 11) e para a etiquetagem usam-se etiquetas autocolantes. 

Quando é necessário reembalar um medicamento, a TSDT faz chegar à AO o pedido 

acompanhado dos medicamentos a reembalar. A AO que vai satisfazer o pedido tem que usar 

obrigatoriamente avental, máscara, luvas e touca durante a reembalagem. Esta procede à 

introdução no computador das informações que vão constar no rótulo (DCI, dose, nº de lote e 

prazo de validade), sendo depois validadas pela TSDT. Seguidamente os comprimidos são 

colocados manualmente no prato da máquina e são selados pela ação do calor.  

Quanto á validade destes medicamentos, se o medicamento não for retirado do blister, o 

prazo de validade será igual ao prazo de validade da embalagem original, por outro lado, se 

o medicamento for violado, o prazo de validade será 25% do tempo compreendido entre a 

data de reembalagem e o prazo de validade original, nunca ultrapassando os 6 meses.5 

 

Figura 11- Máquina semiautomática em tira contínua 

4. Controlo de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Este procedimento consiste na verificação das movimentações dos medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos entre os SF e os SC pertencentes ao CHPVVC. É da 

responsabilidade dos farmacêuticos: 

 O controlo mensal das entradas e saídas gerais dos medicamentos; 

 O controlo mensal das saídas de medicamentos e outros produtos farmacêuticos para 

os SC; 

 O controlo regular dos medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados nos SC; 
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 O controlo das quantidades de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em 

armazém.5 

Para além disso, semanalmente um farmacêutico efetua o controlo das existências dos 

hemoderivados nos SF e diariamente no serviço de urgência. 

 O controlo de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas é feito três vezes por 

semana (segunda, quarta e sexta) e conferido informaticamente. Mensalmente, é enviado ao 

INFARMED um ficheiro onde constam todos os movimentos de entradas e saídas destes 

medicamentos.  

O controlo mensal de prazos de validade, o registo de medicamentos a 

encomendar e a sua respetiva verificação bissemanal são funções das TSDT. 

O enfermeiro chefe de cada SC fica responsável por controlar as quantidades e os 

prazos de validade dos medicamentos presentes no armário de recurso, bem como informar 

os SF dos medicamentos cuja validade expira nos próximos 3 meses. 

Antes do fecho do mês são retiradas do sistema informático listagens de consumos por 

centro de custo/valência, sendo que os farmacêuticos verificam se as saídas foram 

corretamente debitadas em qualidade e quantidade. 

Após o fecho do mês, são elaborados mapas comparativos de consumos por centro de 

custo/valência, analisados pela responsável dos SF e enviados, posteriormente, aos Diretores 

de Serviço e CA.1 

5. Fornecimento de informação sobre medicamentos 

O Serviço de Informação de Medicamentos (SIM) destina-se a proporcionar 

conhecimentos científicos e técnicos dos medicamentos, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos que permitam o seu uso adequado e a resolução de problemas 

específicos. O fornecimento de informação sobre os medicamentos deverá ser sempre 

objetiva, verdadeira, imparcial e clara em tempo útil.  

A solicitação da informação pode ser feita por escrito, por telefone ou pessoalmente e 

é necessário identificar o consultante (médico, enfermeiro, utente), obtendo todos os dados 

necessários, a fim de estabelecer prioridades. Todos os pedidos de informação são registados 

num formulário (anexo XIX) onde deve constar: o número do pedido de informação, a data e 

hora do pedido e da resposta, a identificação do consultante, a pergunta e o farmacêutico que 

responde.  

O farmacêutico deve clarificar a pergunta, de modo a selecionar rapidamente as fontes 

disponíveis, a informação obtida deve ser analisada criticamente e a resposta deve ser 

fornecida verbalmente e em seguida por escrito. Todas as solicitações são, posteriormente, 

arquivadas.1 
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Conclusão 

O estágio profissional na Farmácia Hospitalar, revelou-se, para mim, uma experiência 

bastante enriquecedora e considero que é uma mais valia para todos os estudantes de 

Ciências Farmacêuticas, uma vez que se trata de uma área pouco abordada ao longo do 

curso e desconhecida por muitos. 

Neste estágio aprendi que o papel do farmacêutico hospitalar, embora estabeleça um 

contacto direto reduzido com os doentes, é trabalhar sempre com foco neles e na sua saúde, 

garantindo o uso correto, eficaz e seguro dos medicamentos.  

Com efeito, tive a oportunidade de, durante um mês e meio, fazer uma visita guiada ao 

hospital, acompanhar e realizar a validação das prescrições dos serviços de medicina interna 

mulheres, pediatria e ortopedia, preparar e verificar as gavetas da DU para os serviços de 

ortopedia e medicina interna mulheres, gerar mapas de alteradas e mapas gerais, dar saída 

informática dos medicamentos, observar a contagem e fazer a devolução de Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas, participar na correção dos stocks dos serviços, satisfazer 

os pedidos da DC, fazer a reposição por stock fixo do Paracetamol Injetável e do serviço de 

Pediatria, ver como se processa a reembalagem, observar a distribuição de medicamentos 

biológicos ou biossimilares em regime de ambulatório, ver o controlo dos hemoderivados e o 

armazenamento dos gases medicinais. 

Além disso, tive ainda a possibilidade de participar numa ação de formação intitulada 

“Prevenção e Controlo das Infeções e Resistências a Antibióticos” que me permitiu rever e 

atualizar conceitos (anexo XX). 

Assim, o contacto com a Farmácia Hospitalar do CHPVVC, possibilitou-me a aquisição de 

novos conhecimentos e competências profissionais que certamente me serão uteis para o 

futuro. 
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Anexos 

 

 

Anexo I: Tabela do Nº de Camas por Serviço 
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Ginecologia 4 

Obstetrícia 15 

Ortopedia 25 

Pediatria 8 

Neonatologia 7 

Berçário 15 
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Medicina 

Mulheres 
26 

Medicina 

Homens 
26 
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Anexo II: Organograma Hierárquico do CHPVVC 
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Anexo III: Organograma dos Serviços Farmacêuticos 
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Anexo IV: Fluxograma do Circuito dos Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos 
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Anexo V: Modelo nº1506 da INCM 
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Anexo VI: Ficha de Prateleira 
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Anexo VII: Pedido do Enfermeiro por DC 
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Anexo VIII: Satisfação do Pedido por DC 
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Anexo IX: Justificação para requisição de medicamentos fora do FHNM 
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Anexo X: Mapa de Alterações 
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Anexo XI: Mapa Geral 
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Anexo XII: Pedido de Reposição de Stock 
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Anexo XIII: Via Serviço 
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Anexo XIV: Via Farmácia 
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Anexo XV: Registo de consumos de albumina humana 
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Anexo XVI: Modelo nº1509 da INCM 
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Anexo XVII: Ficha de Preparação 
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Anexo XVIII: Ficha Técnica 
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Anexo XIX: Pedido de Informação e Respetiva Resposta 
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Anexo XIX: Pedido de Informação e Respetiva Resposta 
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 Anexo XX: Declaração de participação na formação sobre “Prevenção e Controlo das 

Infeções e Resistências a Antibióticos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Ana Ferreira 

 
44 

 

 

 2018 - 2019
 


	Declaração de Integridade
	Agradecimentos
	Resumo
	1. Introdução
	1.1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde
	1.2. Serviços Farmacêuticos do CHPVVC
	1.2.1. Localização
	1.2.2. Horário de funcionamento
	1.2.3. Recursos humanos
	1.2.4. Participação em Comissões Técnicas
	1.2.5. Organização dos Serviços Farmacêuticos
	1.2.6. Sistema informático


	2. Circuito do medicamento
	2.1. Seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
	2.2. Aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
	2.3. Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
	2.4. Armazenamento de medicamentos
	2.5. Distribuição de medicamentos

	3. Produção de medicamentos
	3.1 Reembalagem e etiquetagem de medicamentos
	4. Controlo de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
	5. Fornecimento de informação sobre medicamentos

	Conclusão
	Referências
	Anexos

