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RESUMO 

 

Este relatório representa o culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

descrevendo a última fase do mesmo, o estágio profissionalizante, no qual se coloca em 

prática o conhecimento adquirido ao longo do curso. 

O documento que se segue encontra-se dividido, essencialmente, em 2 partes distintas: na 

primeira, intitulada “Farmácia do Campo”, descrevo a organização da farmácia onde estagiei, 

a sua gestão, a dispensa de medicamentos, os serviços prestados, referindo as tarefas 

desenvolvidas por mim. Na segunda parte, “Temas desenvolvidos ao longo do estágio”, 

descrevo os 2 projetos que desenvolvi, evidenciando os objetivos que estão no seu core, os 

métodos utilizados e, findando com uma conclusão geral do projeto. Estes pretendem abordar 

o consumo de psicofármacos e a atividade física. A escolha destes temas baseou-se na 

atualidade do assunto e a problemática inerente. 
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 PARTE I – A FARMÁCIA 
1. FARMÁCIA DO CAMPO 

1.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia do Campo localiza-se na Praça da República, n.º 119, na freguesia de 

Cedofeita, concelho do Porto. Sendo esta uma zona histórica da cidade, encontra-se rodeada 

de diversas residências, o que justifica os utentes fidelizados da farmácia, na sua maioria 

idosos e acostumados a esta instalação. Este facto permite uma elevada proximidade com os 

profissionais e um consequente acompanhamento farmacoterapêutico constante. Além disso, 

possui nas suas imediações o Hospital da Irmandade da Lapa e o Centro de Apoio a 

Toxicodependentes (CAT). 

A FdC é associada do grupo comercial das Farmácias Holon, que tem como pilar o 

atendimento personalizado e focado no utente, produtos de marca própria e uma diversidade 

de serviços. Dentro do leque dos serviços Holon, a FdC tem disponível o Serviço de Nutrição, 

Serviço de Cessação Tabágica, Consulta Farmacêutica e Preparação Individualizada da 

Medicação, além de todas as campanhas a que adere ao longo do ano1. 

A FdC encontra-se em funcionamento de segunda-feira a sexta-feira das 9:00h às 19:30h 

e aos sábados das 9:00h às 13:00h. 

1.2. Recursos humanos 

A FdC possui na sua equipa duas farmacêuticas, Diretora Técnica (Dra. Inês Marques) e 

Farmacêutica Adjunta (Dra. Vanessa Azevedo); dois Técnicos Auxiliares de Farmácia (Paulo 

Sousa e Emanuel Caetano) e uma auxiliar (Bertila Oliveira). 

A FdC cumpre assim com os requisitos referidos no regime jurídico das farmácias de 

oficina, que estabelece que “as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de 

outro farmacêutico”2.  

1.3. Instalações e Equipamentos  

A FdC está situada ao nível da rua, com acesso sem obstáculos e com rampa para facilitar 

a entrada aos utentes com mobilidade reduzida. As instalações são facilmente identificáveis 

pela inscrição “Farmácia” e o símbolo “cruz verde”, além de uma placa com o nome da 

farmácia e da Diretora Técnica, e ainda informação sobre o horário de funcionamento. 

Encontra-se também exposta a informação atualizada sobre as farmácias do município que 

se encontram em regime de serviço permanente, a sua localização e a forma de contactar o 

farmacêutico responsável2,3.  

A FdC divide-se em duas áreas distintas: zona de atendimento ao público e zona de 

acesso restrito aos funcionários.  

A zona de atendimento é composta por três balcões, equipados com computador, 

impressora, leitor ótico e caixa registadora; é caracterizada por pontos de marketing 
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farmacêutico, que vai sendo adequado à época do ano, tipo de utentes da farmácia e 

campanhas promocionais existentes, estando, por isso, dispostos diversos produtos, como 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e OTCs, nomeadamente produtos 

de dermocosmética e capilares, produtos de higiene oral, multivitamínicos, dietéticos, 

produtos de puericultura e produtos de ortopedia.  

A segunda zona destina-se ao arquivo de todos os documentos referentes a faturas de 

encomenda, notas de devolução e crédito, para posterior envio à contabilidade. A zona é 

equipada com computadores, impressoras, uma impressora de etiquetas, um fax e um leitor 

ótico. Esta zona inclui, ainda, um gabinete para consultas farmacêuticas, medição dos 

parâmetros bioquímicos e consultas de nutrição. 

A disposição dos MSRM de marca comercial registada é feita por ordem alfabética em 

prateleiras, estando a sua maioria na zona de atendimento, mas protegidos do acesso direto 

do utente. Por outro lado, os MSRM genéricos ordenados por ordem alfabética de princípio 

ativo estão armazenados na zona de acesso restrito, à semelhança dos medicamentos com 

condições especiais de conservação no frigorífico, ou seja, mantidos a uma temperatura entre 

os 2-8ºC. De referir que, algumas classes de medicamentos têm um local específico de 

armazenamento, como é o caso dos psicotrópicos. 

Relativamente ao equipamento, a FdC possui um aparelho para medição da Pressão 

Arterial e frequência cardíaca, um aparelho para medição do colesterol total e triglicerídeos, 

um para medição da glicémia, equipamentos básicos necessários ao normal funcionamento 

de uma farmácia, como computadores, fotocopiadora, impressora, fax e telefones. Possui, 

ainda, equipamento que indica a temperatura e a humidade, quer na zona de atendimento ao 

público, quer na zona de acesso exclusivo aos funcionários, as quais são registadas duas 

vezes por dia, a fim de detetar qualquer discrepância. Pela mesma razão, os dados do 

termohigrómetro do frigorífico são transferidos para o computador uma vez por semana.  

1.4. Fontes de informação  

A Farmácia Comunitária deve possuir documentos que permitam obter informação fiável 

sobre os medicamentos, pelo que a FdC dispõe da Farmacopeia Portuguesa (formato CD), o 

Formulário Galénico Português. Além disso, é recorrente o uso de fontes eletrónicas, como o 

Infomed, a fim de esclarecer indicações terapêuticas, contraindicações, interações, posologia 

e precauções com a utilização de medicamentos3.  

2. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Uma boa gestão garante a sustentabilidade de qualquer farmácia comunitária, pois além 

de um espaço de saúde, é também um estabelecimento comercial. Esta dualidade foi exigindo 

uma mudança de paradigma, onde, cada vez mais, o farmacêutico se torna num gestor que 
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garante, quer toda a ética e qualidade científica inerente ao medicamento, quer a rentabilidade 

da farmácia. 

2.1. Grupo de compras 

Tendo em conta a realidade acima referida e visando colmatar dificuldades financeiras, 

diversas farmácias fazem parte de grupos de compras, que permitem melhores condições 

comerciais face às individuais. Neste sentido, a FdC pertence ao grupo das Farmácias Holon, 

possuindo descontos em produtos que constem no portefólio. Este, por sua vez, é criado 

consoante acordos entre o grupo e os laboratórios e, posteriormente disponibilizado em 

armazenistas, como Udifar e OCP, responsáveis pela sua distribuição pelas farmácias. A 

maior vantagem deste desconto é ser feito à unidade e a sua encomenda feita mediante as 

necessidades da farmácia, permitindo uma maior gestão de stock e a diminuição do valor 

parado em stock. 

Em contrapartida, as farmácias do grupo passam a ter objetivos de vendas, a fim de 

justificar o acordo feito. 

2.2. Sistema informático 

O sistema informático utilizado em todos os computadores da FdC é o Sifarma 2000®, 

que pertence à empresa Glintt®. Este sistema é fulcral nos processos de gestão quotidianos 

da Farmácia Comunitária: gestão da receção de encomendas, gestão de devoluções, gestão 

de utentes, controlo de prazos de validade, controlo de stock, entre outros. É de realçar a sua 

utilidade no ato da dispensa, pois permite consultar informações técnico-científicas sobre o 

produto, como por exemplo, indicações, posologia, contraindicações, reações adversas e 

interações medicamentosas, e ainda facilita o acompanhamento farmacoterapêutico pelo 

registo da ficha do utente. 

A FdC usa, em simultâneo, o novo módulo de atendimento do Sifarma®, que a meu ver é 

mais rápido e intuitivo, fornecendo a mesma informação que o modelo anterior. Contudo, pelo 

facto de ser um programa piloto, acarreta desvantagens como erros de sistema e a 

necessidade de recorrer ao outro modelo em algumas situações. 

Todos os funcionários da FdC tem acesso ao sistema através de um código específico e 

distinto entre funcionários, permitindo uma melhor rastreabilidade das atividades diárias. 

2.3. Gestão de stock  

A gestão de stock é um processo importante que garante a satisfação das necessidades 

dos utentes e, simultaneamente, a sustentabilidade da farmácia. A gestão de stock inclui 

diferentes procedimentos como a encomenda, a receção, o armazenamento e a dispensa dos 

produtos e tem em consideração o poder de compra, a rotação e sazonalidade dos produtos.  

O Sistema Informático Sifarma® constitui uma ferramenta essencial pela indicação do stock 

existente de cada produto, definição dos stocks mínimo e máximo de cada produto, a qual 
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gera automaticamente uma encomenda ao atingir o stock mínimo. Não obstante, a contagem 

física do stock é imprescindível, uma vez que existem erros na receção de encomendas, 

dispensa ou mesmo perdas por furto. 

2.4. Encomendas 

As encomendas podem ser feitas quer aos armazenistas de distribuição grossista quer 

diretamente aos laboratórios. A FdC tem como principais e diários fornecedores a OCP e a 

Udifar, podendo recorrer, em alguns casos, à Alliance Healthcare, Empifarma e Maciel & 

Ferreira. Devido ao grupo deter marca própria, periodicamente são efetuadas encomendas 

diretamente à Holon Distribuição. A maioria das encomendas da FdC são feitas aos 

armazenistas, sendo que existem três encomendas diárias à OCP (manhã, início e fim da 

tarde) e uma encomenda diária à Udifar (ao início da manhã). As encomendas podem ser 

feitas através do Sifarma®, através de plataformas online ou por telefone. As encomendas 

feitas pelo Sifarma® podem ser manuais, diárias ou instantâneas.  

As encomendas diárias baseiam-se nos produtos que atingiram o ponto de encomenda, 

isto é, que atingiram o stock mínimo estipulado no Sifarma®, o qual cria automaticamente 

uma lista de todos os produtos que satisfazem esta condição, assim como produtos 

associados a reservas. Esta lista, por sua vez, é analisada pelo farmacêutico ou técnico de 

farmácia responsável que pode acrescentar ou retirar produtos consoante as necessidades 

da farmácia. 

As encomendas instantâneas, a partir do Sifarma® ou de plataformas online, permitem 

satisfazer a procura de produtos em situações pontuais e dos quais a farmácia não dispõe de 

stock. É de referir o “Projeto Via Verde do Medicamento” que possibilita a aquisição de 

determinados medicamentos rateados, quando a farmácia se encontra sem stock dos 

mesmos.  

Podem ainda ser efetuadas encomendas por via telefónica, as quais carecem de registo 

no sistema informático, pelo que é necessário proceder à criação de uma encomenda manual 

e envio para papel, de forma a que fique disponível para receção no Sifarma®. 

Por fim, existe ainda a possibilidade de encomendar diretamente aos laboratórios, através 

dos delegados de informação médica que visitam a farmácia. Contudo, esta situação não é 

muito recorrente na FdC, uma vez que implica a encomenda de elevadas quantidades de 

produto que não são justificáveis, mediante as vantagens fornecidas pelo grupo Holon. 

2.4.1. Receção de encomendas 

As encomendas vêm em contentores próprios identificativos do distribuidor e onde estão 

assinalados o nome e a morada da farmácia. Os produtos que necessitam de armazenamento 

no frigorífico são enviados em contentores térmicos. Cada encomenda está associada a uma 
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fatura que acompanha a mesma. No caso de não ter sido faturado é enviada uma guia de 

remessa. Nas encomendas instantâneas, cada contentor está associado a uma encomenda.  

Também se verificam os produtos em falta e devolvem-se produtos danificados, caso se 

aplique. 

Procede-se à leitura ótica do código de barras de cada produto, e verifica-se o estado, 

Prazo de Validade (PV) e o Preço de Faturação (PF), associado ou não a bónus, compara-se 

o número de embalagens faturadas com o número enviado. Após a leitura ótica de todos os 

produtos verifica-se se há correspondência entre o total de embalagens rececionadas e o total 

de embalagens faturadas, bem como se o valor total faturado é igual ao valor total gerado 

pelo sistema informático no momento da receção. 

Nos produtos com Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), confirma-se se este 

corresponde ao Preço de Venda ao Público (PVP) do sistema informático. Caso não exista 

correspondência, verifica-se se há stock na farmácia do produto. Se o stock for zero atualiza-

se imediatamente o preço no Sifarma®, no entanto, se existir stock, deve-se colocar uma 

identificação no produto novo para atualização do PVP posterior à venda da embalagem 

antiga. 

  No caso dos produtos de venda livre, o preço é definido pela farmácia, tendo por base 

a seguinte fórmula: PVP = PF + Margem de Comercialização + IVA. O preço deve ser marcado 

“através de impressão, etiqueta ou carimbo”, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 25/2011, 

de 16 de junho. Assim, o PVP destes produtos é calculado no decorrer na receção da 

encomenda e sujeitos às margens de lucro estabelecidas pela farmácia.  

A receção de encomendas foi, além minha primeira tarefa, uma tarefa diária ao longo do 

meu estágio na FdC, o que permitiu o primeiro contacto, ora com os medicamentos e, 

consequentemente, a perceção das embalagens e dos nomes comerciais, ora com o sistema 

informático. Além disto, caracterizava-se por um momento de constante aprendizagem, pela 

consulta das informações científicas no Sifarma®.  

2.5. Armazenamento  

A fase seguinte da receção de encomendas é o armazenamento, também já abordado no 

ponto 1.3. deste relatório. É de realçar que, os produtos com PV mais curto são colocados à 

frente, de forma a evitar devoluções ou perdas desnecessárias. De igual modo, os produtos 

que não possuem PV, são armazenados por ordem de chegada à farmácia, ficando o mais 

antigo em local mais acessível. 

De salientar que, todas as zonas de armazenamento devem estar sob condições de 

temperatura e humidade relativa controladas, ou seja, temperaturas inferiores a 25ºC e 

valores de humidade relativa inferiores a 60%. Além disso, o frigorífico deve apresentar 
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temperaturas compreendidas entre os 2-8ºC. Devem ainda ser feitos registos periódicos 

destas condições, assim como já foi referido no ponto 1.3. 3. 

A fase de armazenamento tem um carácter primordial no quotidiano da farmácia, porque 

interfere com diversos aspetos da mesma, tais como a gestão de stocks, encomendas e a 

própria dispensa. 

2.6. Devoluções 

Por vezes, é necessário recorrer à devolução de um produto, nomeadamente produtos 

pedidos por engano, PV expirado, produtos danificados, produtos não pedidos na encomenda, 

produtos sem rotação na farmácia e reservados por utentes que, entretanto, desistiram da 

compra, produtos faturados com preço diferente do indicado na embalagem ou recolha de 

produtos exigida pela Infarmed. 

Cada distribuidor tem regulamentos e períodos de tempo específicos para a devolução 

dos produtos. A maioria das devoluções na FdC são feitas para a OCP, onde o limite máximo 

é de sete dias. 

Para realizar uma devolução é necessário registar no Sifarma®, o qual emite uma nota de 

devolução (ND) onde consta o produto a devolver e respetiva justificação, o preço de custo, 

IVA e n.º de fatura de origem. Seguidamente, a ND é impressa em triplicado, assinada, 

carimbada e coloca-se a original e a duplicada juntamente com o produto, e a triplicada é 

arquivada na farmácia para posterior regularização.  

Caso a devolução seja aceite, a regularização é feita através de uma nota de crédito ou 

de troca de produto e respetiva regularização no sistema informático. Caso a mesma não seja 

aceite, o produto retorna à farmácia com uma guia de remessa indicando o motivo da não 

aceitação, permanecendo no stock ou, caso não esteja em condições de ser vendido, 

procede-se à sua quebra, com prejuízo. 

Ao longo do meu estágio, elaborei diversas ND e respetivas regularizações, 

especialmente motivadas por desistência de compra por parte do utente. 

2.7. Controlo dos PV 

O controlo dos prazos de validade é feito diariamente no momento da receção de 

encomendas e pela emissão, através do Sifarma®, de uma “Lista de Controlo de Prazos de 

Validade”, onde constam os produtos cujo prazo de validade irá expirar no período definido 

pelo operador. Mediante esta lista são comparados quer os PV, quer o stock físico e o stock 

informático dos produtos. Por um lado, ao existir alguma discrepância deve ser corrigida no 

sistema informático. Por outro lado, os produtos cujo PV esteja a terminar são recolhidos para 

posterior devolução.  

Durante o meu estágio, procedi ao controlo dos PV quer diariamente na receção de 

encomendas, quer mensalmente pela “Lista de Controlo de Prazos de Validade”.  
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Na FdC, alguns produtos com PV curtos são colocados em promoção e com elevada 

visibilidade na zona de atendimento, de modo a facilitar a sua venda e prevenir a sua 

devolução.   

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é uma atividade central do farmacêutico e da farmácia 

comunitária, onde este deve promover sempre uma utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos e, ainda, garantir que o utente possui toda a informação necessária sobre os 

mesmos4. O farmacêutico ao localizar-se num ponto crítico do circuito do medicamento, antes 

da administração, é muito importante para um acompanhamento farmacoterapêutico 

constante, é capaz de detetar Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM), evitando 

Resultados Negativos associados ao Medicamento (RNM) e ainda ter um papel fulcral na 

adesão à terapêutica. 

Os medicamentos relativos à dispensa ao público estão classificados com MSRM e 

MNSRM5.  

3.1. Diretiva sobre Medicamentos Falsificados 

A Diretiva 2011/62/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, 

visa impedir a comercialização de medicamentos falsificados, recorrendo a dispositivos de 

segurança inseridos nas embalagens dos medicamentos. Em complemento, o Regulamento 

Delegado (EU) 2016/161 da Comissão, de 2 de outubro de 2015, dita as especificações a 

seguir para estes dispositivos de segurança. 

Esta legislação pressupõe que cada embalagem de medicamento contenha um código 

bidimensional, sendo um número único e exclusivo de cada embalagem, assim como, um selo 

que garanta que a embalagem é imune de alterações. Os códigos bidimensionais são ativados 

pelo detentor de AIM e desativados no momento de dispensa, na farmácia. De referir que, 

estes parâmetros são intrínsecos a todos os medicamentos sujeitos a receita médica à 

exceção dos contidos na lista do Anexo 1. Por outro lado, os medicamentos não sujeitos a 

receita médica não devem ser dotados destes, com exceção do omeprazol de 20 mg e 40 mg 

cápsula dura gastro-resistente. 

A partir de 9 de fevereiro de 2019, todas as entidades envolvidas no circuito do 

medicamento passaram a reger-se obrigatoriamente por esta legislação. Neste sentido, todas 

as embalagens que entraram em circulação antes desta data, podem ser dispensadas 

normalmente até atingir o prazo de validade. 

Como esta legislação entrou em vigor no decorrer no meu estágio, tive oportunidade de 

acompanhar e participar na sua inserção no dia-a-dia da farmácia comunitária e, mais 

concretamente, na FdC. Desde o dia 9 de fevereiro que todos os funcionários da farmácia, 
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além de constantemente alertarem para este assunto, recorrem ao código de barras 

bidimensional no ato da dispensa, de modo a sinalizar a saída do medicamento do circuito.   

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento, são considerados MSRM aqueles que atestem uma 

das condições: 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  

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

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d)Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

3.2.1. Prescrição médica 

A prescrição de medicamentos sofreu uma mudança de paradigma ao privilegiar a 

Denominação Comum Internacional e os meios eletrónicos.  

A prescrição manual, cada vez mais em desuso, só pode ser feita em quatro casos: 

Falência informática; Inadaptação do prescritor; Prescrição no domicílio; Até 40 receitas/mês. 

Para poder dispensar este tipo de receita, o farmacêutico tem de confirmar que os seguintes 

requisitos estão preenchidos: exceção para a prescrição, local de prescrição, assinatura e 

vinheta do médico, validade da prescrição (30 dias) e número de embalagens. Em cada 

receita manual só podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, num total de 4 

embalagens por receita. Além disso, só podem ser prescritos no máximo 2 embalagens de 

cada medicamento, com exceção dos medicamentos de embalagem unitária em que podem 

estar prescritas 4 embalagens6.  

A prescrição por meios eletrónicos tornou-se obrigatória pelo Despacho n.º 2935-B/20167 

e pode ser dividida em Receita eletrónica desmaterializada ou Receita sem Papel, na qual a 

prescrição é acessível e interpretável apenas por equipamentos eletrónicos, como o 

telemóvel, e em Receita eletrónica materializada, uma receita impressa no momento da 

prescrição. Estas receitas têm a vantagem de poderem ser acedidas várias vezes, antes de 

totalmente dispensadas. Nestes casos, o número máximo de embalagens é superior ao de 

uma receita manual, sendo que cada medicamento pode ter 2 embalagens, se tratamento de 

curta ou média duração, tendo uma validade de 30 dias, ou 6 embalagens, em tratamentos 

de longa duração com uma validade de 6 meses6. 

Na maioria dos casos, além da DCI, os medicamentos são prescritos e identificados pela 

forma farmacêutica, apresentação, dosagem, tamanho da embalagem e posologia. A 

identificação do medicamento pela marca pode ocorrer, excecionalmente, quando se trata de 
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um medicamento com substância ativa sem MG comparticipado; de um medicamento   que, 

por razões de propriedade industrial, apenas podem ser prescritos para determinadas 

indicações terapêuticas; ou quando existe alguma justificação técnica, nomeadamente 

margem ou índice terapêutico estreito; reação adversa prévia e continuidade de tratamento 

superior a 28 dias6.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas, 

embora na maioria dos casos fossem receitas eletrónicas. A meu ver, este tipo de receita 

facilita de forma significativa o trabalho do farmacêutico, uma vez que evita erros de 

transcrição da prescrição, como pode acontecer na receita manual. Na perspetiva do utente, 

a receita eletrónica pode ser confusa em faixas etárias superiores, o que é facilmente 

colmatável, pela impressão da Guia de Tratamento. Por outro lado, permite que este tenha 

acesso facilmente à sua prescrição, não tendo de possuir a preocupação de levar as receitas.  

3.2.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Devido às características próprias dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e a 

possibilidade de estes causarem dependência física e psíquica, apenas são prescritos em 

casos de necessidade. Além disso, estes medicamentos são sujeitos a um controlo específico 

e regulados pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, motivo pelo qual se realizam 

contagens físicas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes regularmente, na FdC. 

A encomenda de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é acompanhada de uma 

requisição. No caso da OCP, este é enviado digitalmente no momento de cada encomenda, 

enquanto a UDIFAR envia um documento com registo mensal. Posteriormente, o documento 

deve ser carimbado, datado, assinado e reencaminhado para o armazenista, permanecendo 

uma das cópias na farmácia. 

Aquando da dispensa destes medicamentos o farmacêutico tem de recolher diversos 

dados do utente, assim como do adquirente: nome; data de nascimento; número e data do 

bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão do cidadão e número do 

passaporte, no caso de cidadãos estrangeiros. No final da dispensa é impresso 

automaticamente um talão e é guardado na farmácia durante três anos. Além disso, a farmácia 

tem de enviar até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, a listagem de todas as saídas de 

psicotrópicos, assim como uma cópia digitalizada das receitas manuais, ao Infarmed. Além 

disso, todos os anos é obrigatório enviar em janeiro, um mapa de balanço dos psicotrópicos 

e estupefacientes. 

No decorrer do meu estágio, tive oportunidade de dispensar inúmeras vezes este tipo de 

medicamentos, como buprenorfina, especialmente devido à proximidade ao CAT, já referida 

anteriormente6,8.  
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3.2.3. Medicamentos Genéricos 

Os Medicamentos Genéricos, identificáveis pela sigla MG, são medicamentos com o 

mesmo princípio ativo, forma farmacêutica, dosagem e com igual indicação terapêutica que o 

medicamento original, apresentado como vantagem o seu preço significativamente mais 

barato que o medicamento de marca9.  

Atualmente, as farmácias podem receber incentivos do Estado pela venda de MG, uma 

vez que contribuem para a redução da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS)10.  

A comparticipação de MG baseia-se no preço de referência, calculado pelo SNS e 

correspondente à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos, dentro de cada grupo 

homogéneo9. De referir que, a criação de grupos homogéneos e respetivos preços é realizada 

trimestralmente11.  

As farmácias devem ter em stock, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos 5 preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo. O farmacêutico deve informar o utente, acerca da 

existência de grupos homogéneos e respetivo preço, sendo que o último tem sempre direito 

de opção5.  

No período que fiz atendimento, alertei, inúmeras vezes, para a possibilidade do uso de 

um MG em prol do de marca, sendo que notei ainda a existência de uma descrença quanto 

aos mesmos. 

3.2.4. Sistema de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pelo SNS, baseia-se num regime de escalões, 

descritos na Tabela 1 12,13.  

 

Tabela 7 - Sistemas de comparticipação  

Escalão Comparticipação 

(% do PVP) 

Grupos 

 

A 

 

90 

• Hormonas e medicamentos usados no tratamento das 
doenças endócrinas;  

• Medicamentos usados em afeções oculares;  

• Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores. 

 

B 

 

69 

• Medicamentos anti-infeciosos;  

• Sistema nervoso central;  

• Aparelho cardiovascular. 

 

C 

 

37 

• Aparelho geniturinário;  

• Aparelho locomotor;  

• Medicação antialérgica. 

 

D 

 

15 

• Novos medicamentos; 

• Medicamentos com comparticipação ajustada;  

• Medicamentos com regime de comparticipação transitório 
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Existe um regime de comparticipação especial, o qual deve estar indicado de forma 

clara na receita, e pode ser de dois tipos, em função dos beneficiários e em função das 

patologias ou de grupos especiais de utentes. Nos pensionistas, a comparticipação do Estado 

aumenta 5% no escalão A e 15% nos restantes, caso o seu rendimento total anual não exceda 

14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o 

valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante12.  

A legislação em vigor prevê, ainda, um regime especial de comparticipação de 

medicamentos em função das patologias, nomeadamente Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia e 

Artrite reumatoide espondilite anquilosante12.  

As tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como as 

agulhas, seringas e lancetas usadas no controlo da diabetes são comparticipadas pelo SNS, 

com uma comparticipação é 85% e 100%, respetivamente6. 

A comparticipação de medicamentos pode advir de outros organismos além do SNS, em 

utentes que possuam regimes como SAMS, podendo, até, haver isenção de pagamento, em 

alguns casos.  

2.1 Conferência do Receituário e faturação 

As receitas são verificadas detalhadamente, quer na própria dispensa de MSRM, quer 

posteriormente, durante a conferência de receitas feitas por duas pessoas da  equipa, de 

modo a detetar qualquer erro e a garantir comparticipação pelos organismos em causa. Caso 

esteja tudo correto, a receita é assinada, datada e carimbada pelo profissional. No fim da 

dispensa, as receitas são separadas consoante os organismos de comparticipação e 

separadas em lotes de trinta receitas. 

No final de cada mês, é efetuada a faturação das receitas. As receitas que estão sob 

comparticipação do SNS são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), local 

responsável por toda a documentação referente a receituário para verificação e posterior 

reembolso da comparticipação14. Juntamente com as receitas, seguem os documentos 

associados a cada faturação por organismo de comparticipação, isto é, verbete de 

identificação de cada lote, a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal, cujas 

cópias permanecem na farmácia. Por outro lado, as receitas pertencentes aos outros 

organismos, são enviadas à Associação Nacional de Farmácias (ANF), a qual articula com o 

respetivo organismo, permitindo um pagamento antecipado da comparticipação à farmácia. 

3.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são medicamentos que não preenchem 

qualquer das condições previstas para os MSRM e não são comparticipáveis, salvo nos casos 

previstos na legislação5.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo  

12 
Sofia Cardoso 

Dentro desta classe, existem os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM - EF), devido às suas indicações ou perfil segurança, estando 

associados à elevada importância da intervenção farmacêutica5.  

Devido à não exigência de receita médica, esta classe está, muitas vezes, associada a 

automedicação. Assim, cabe ao farmacêutico promover o uso racional e responsável do 

medicamento e transmitir toda a informação inerente ao mesmo, como indicação terapêutica, 

posologia, contra-indicações e efeitos adversos. 

A saída de MNSRM está altamente relacionada com a sazonalidade. Neste sentido, no 

início do meu estágio prevalecia a procura de antigripais, como Griponal®, Antigrippine® e 

IlvicoN®; pastilhas para dores de garganta, como Strepfen®, Mebocaina®; antitússicos e 

expectorantes, como Fluimucil®, Bisolvon®, Bronchodual®. Nos meses de primavera/verão 

houve um aumento da procura de anti-histamínicos (Telfast®, Cetix®), passando, 

posteriormente, para produtos relacionados com a proteção solar. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de me deparar com diferentes casos clínicos e 

poder realizar intervenção farmacêutica. A situação mais comum de aconselhamento foi a 

queixa de tosse, derivado da época em que realizei o estágio. Primeiramente, fazia um 

conjunto de questões ao utente, nomeadamente a duração do sintoma; tipo de tosse (seca ou 

produtiva) e, em caso de expetoração, o aspeto desta; presença de outros sintomas; 

existência de doença respiratória e respetivo tratamento; uso de algum tratamento para a 

tosse. Em todas as situações, aconselhei medidas não farmacológicas como a hidratação, 

rebuçados para reduzir irritação na garganta e o descanso. No caso de recorrer ao tratamento 

farmacológico, indiquei expetorantes e mucolíticos ou antitússicos mediante o tipo de tosse, 

tendo sempre em conta a forma farmacêutica preferencial, como por exemplo comprimidos 

efervescentes de acetilcisteína ou xarope de bromexina. É de salientar, uma das situações 

em que referenciei a consulta médica, após as respostas às questões referirem expetoração 

amarelada/esverdeada, assim como extensa duração de manifestação do sintoma. 

3.4. Outros produtos de saúde 

3.4.1. Medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais 

ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

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

Na FdC, os medicamentos veterinários mais dispensados são desparasitantes de uso 

interno, como o Paravet®, e de uso externo como o Frontline® e o Advantix®. É de referir 
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que, o aconselhamento relativamente a esta área era um desafio, uma vez que não estava 

muito integrado na minha formação académica.  

3.4.2. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos distinguem-se dos medicamentos por não utilizarem ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, correspondendo a inúmeros produtos de saúde 

utilizados para prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana16,17.  

Ao longo do estágio pude dispensar vários dispositivos médicos: tiras e lancetas para o 

controlo da glicémia, testes de gravidez, tampões para ouvidos (para isolamento acústico e 

para proteção da água), preservativos e material de penso. 

3.4.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

A elevada procura e a exigência de aconselhamento inerente aos PCHC, leva a que a 

indicação farmacêutica seja muito importante na avaliação de cada situação. 

Apesar de a vertente cosmética não ser muito explorada, devido ao tipo de utentes 

regulares da farmácia, a FdC possui alguns produtos de diferentes marcas, nomeadamente 

Avéne®, Uriage®, La Roche-Posay®, Ducray® e Klorane®, e ainda, produtos da gama do 

grupo Holon. Por outro lado, os produtos de higiene oral como Eludril® e produtos para a 

limpeza e fixação de próteses dentárias como Corega® e Kukident® têm constante saída.  

A elevada diversidade e o pouco contacto com a área levaram a que fosse a minha maior 

dificuldade no estágio. Tive a oportunidade de assistir a formações com algumas marcas a 

fim de me ajudarem no aconselhamento. Não obstante, acredito que o contacto com situações 

reais e o constante estudo sejam fundamentais neste sentido. 

3.4.4. Puericultura 

Ainda que, na FdC, a venda de produtos como chupetas, brinquedos, biberões, papas e 

artigos de higiene seja pouco significativa, devido à população alvo da farmácia, tive 

oportunidade de contactar com estes produtos durante o meu estágio. 

3.4.5. Suplementos alimentares 

O aconselhamento farmacêutico neste tipo de produtos é fundamental, quer para a 

indicação do produto correto para o alerta que a sua toma não substitui uma alimentação 

equilibrada e variada ou hábitos de exercício físico e regulação do sono. 

Nos atendimentos ao público que assisti ou realizei no meu estágio curricular, os 

suplementos mais procurados destinavam-se a colmatar fadiga e cansaço, sendo que o 

aconselhamento recaía essencialmente nos suplementos de magnésio. 
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4. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A Farmácia do Campo dispõe de um serviço gratuito de medição da pressão arterial, o 

qual é requisitado diariamente. Desde a 2ª semana de estágio que, sempre que me era 

solicitado, acompanhei os utentes na medição da pressão arterial. Primeiramente, 

aconselhava-os a descansarem durante alguns minutos e, após a medição, analisava os 

valores. Se estes se encontrassem elevados, alertava os utentes para medidas não 

farmacológicas que poderiam adotar, como a alimentação saudável e o exercício físico e para 

a importância de uma vigilância atenta da pressão arterial ou, em casos necessários, para 

consulta médica.  

A medição deste parâmetro surge como uma excelente oportunidade de promoção da 

adesão à terapêutica e do uso racional e responsável do medicamento, por parte do 

farmacêutico. Torna-se ainda mais relevante, pelo facto de ser uma farmácia constantemente 

frequentada por população idosa, polimedicada e, muitas vezes, com hipertensão. Nesta 

ótica, tive oportunidade de intervir em casos de utentes que tinham deixado de tomar a 

medicação, após obter valores normais na medição da pressão arterial. 

Na FdC também se determinam parâmetros bioquímicos, tais como a glicemia, os 

triglicerídeos e o colesterol total, realizados por punção capilar e com aparelhos simples e 

respetivas tiras de teste. Tive oportunidade de executar estes testes inúmeras vezes.  

4.2. Consulta de nutrição 

A FdC disponibiliza um serviço de consulta de Nutrição, através do grupo Holon que é 

responsável pela contratação de um nutricionista. Este tipo de serviço fideliza o utente à 

farmácia e permite um aconselhamento mais personalizado em relação ao tipo de dieta mais 

adequada para cada um dos utentes, de acordo com as suas características. 

4.3. VALORMED 

A VALORMED é uma organização que tem na sua base a especificidade do medicamento 

enquanto resíduo e, por isso, criou um sistema de gestão deste tipo de resíduos, desde a sua 

recolha até ao tratamento seguro18. As farmácias têm o dever de sensibilizar a população e 

de incentivar a sua participação, pelo que a FdC possui um contentor de recolha VALORMED, 

que quando cheio é recolhido pelos distribuidores que os encaminham para a entidade 

responsável pela reciclagem e incineração19.  

4.4. Recolha de Radiografias 

A FdC, em parceria com a AMI, recolhe radiografias para posterior reciclagem, as quais 

são recolhidas numa campanha anual. Apesar de a recolha se realizar uma vez por ano, as 

radiografias podem ser deixadas na farmácia a qualquer altura do ano20. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo  

15 
Sofia Cardoso 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ESTÁGIO 

1. FORMAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO  

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de assistir a formações dentro da farmácia, 

disponibilizadas por Delegados de Informação Médica, provenientes da Fresubin®; KrKa 

Farmacêutica, abordando os seus produtos veterinários e Septolete®.  

Além disso estive presente em formações presenciais que me permitiram aprofundar 

conhecimentos acerca de produtos específicos e melhorar o meu aconselhamento aquando 

a dispensa dos mesmos.  

Na Tabela 2 podemos verificar as formações às quais tive a oportunidade de assistir. 

 

Tabela 8- Formações durante o estágio 

Tema Organização Data 

Suplementos Alimentares Pharma Nord 20 de fevereiro 

Avène – Hidratação 

Rosto&Corpo 

Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique  

12 de março 

Avène – Curso geral Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique 

14 de março 

Klorane – Curso geral Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique 

19 de março 

ADerma – Proteção Solar Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique 

27 de março 

Disfunção erétil   

 

 

2. PROJETO 1 – ESTUDO DO CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS 

2.1. Enquadramento geral  

As perturbações mentais têm vindo a aumentar, nomeadamente a ansiedade, depressão 

e demências, estando estas inerentes ao aumento da esperança média de vida, e 

consequente, a uma saúde mental diminuta. Espera-se que em 2020, o número de utentes, 

em território nacional, a sofrer de ansiedade e depressão suba para 25% 21.  

A provar os dados acima transcritos podemos ver com total clareza, que ao longo dos 

anos e a nível mundial, tem-se assistido a um aumento do consumo de psicofármacos. Para 

isso, muito contribuem os hábitos de vida modernos nas sociedades desenvolvidas, que 

podem gerar stress, depressão, ansiedade e dificuldade em dormir. Estes dados 

preocupantes aliam-se ao envelhecimento populacional, ao uso prolongado destes fármacos, 
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a maior acessibilidade aos medicamentos e a novas indicações terapêuticas de fármacos já 

existentes no mercado 22,23,24.  

O elevado consumo de psicofármacos, em particular antidepressivos (ATD) e 

benzodiazepinas (BZD), sempre me despertou interesse, como aluna do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. O estágio curricular aumentou esta curiosidade, por, diariamente, 

visualizar a constante dispensa desta classe de medicamentos. Assim, tendo em conta a 

atualidade do assunto, decidi elaborar um estudo do consumo de psicofármacos, a fim de 

obter números reais deste consumo, enquadrando a Farmácia do Campo no contexto global. 

Os principais objetivos são conseguir retirar conclusões em saúde pública e sobre o papel e 

influência que os farmacêuticos e a Farmácia Comunitária podem ter dentro deste tema. Este 

estudo contém duas abordagens: uma primeira que consistiu na colheita de dados de vendas 

de psicofármacos extraídos do SIFARMA®, durante o tempo de estágio (fevereiro a maio), e 

uma segunda em que realizei um questionário (Anexo 2 e 3) com os utentes da farmácia 

consumidores de antidepressivos ou benzodiazepinas, sobre a temática em discussão, 

durante o mês de abril. 

2.2. Introdução teórica 

Os psicofármacos são fármacos que atuam no sistema nervoso central, causando 

alterações de perceção, humor, consciência e comportamento. Dividem-se em quatro grandes 

classes: antidepressores; ansiolíticos, sedativos e hipnóticos; antipsicóticos e lítio. 

2.2.1. Antidepressores 

Os antidepressores dividem-se em variadas categorias 25:  

• Antidepressivos tricíclicos 

Exemplos: imipramina, amitriptilina, nortriptilina 

• Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) 

Exemplos: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram 

• Inibidores Seletivos da Recaptação de Noradrenalina (ISRN) 

Exemplos: reboxetina, bupropiona 

• Inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da noradrenalina (ISRSN) 

Exemplos: venlafaxina, duloxetina 

• Inibidores da monoaminoxidase (IMAO) 

Exemplos: moclobemida, fenelzina 

• Antagonistas dos recetores das monoaminas 

Exemplos: mirtazapina, trazodona 

• Agonista do recetor da melatonina 

Exemplo: agomelatina 
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Além do tratamento da depressão, os antidepressivos são usados na dor neuropática, 

ansiedade, fibromialgia, transtorno bipolar, cessação tabágica, défice de atenção, 

hiperatividade, entre outros 25. 

A escolha de antidepressivo tem por base características do doente, outras doenças e 

respetivos tratamentos, risco de suicídio, tratamentos anteriores. No caso de não existirem 

contrariedades, a escolha preferível é um ISRS, uma vez que são bem tolerados e possuem 

poucos efeitos adversos 25. 

Um alerta que deve ser feito ao doente, é que, independentemente do tipo de antidepressivo, 

são necessárias cerca de duas semanas para existir efeito benéfico aparente 25. 

2.2.2. Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

Os fármacos ansiolíticos são os utilizados para combater os sintomas da ansiedade, 

enquanto os hipnóticos são utilizados para o tratamento da insónia. Contudo, é comum o uso 

de ambas para cada um dos casos. Os principais grupos são: Benzodiazepínicos, Agonistas 

dos recetores 5-HT1A, Barbitúricos, Antagonistas dos recetores β-adrenérgicos Dentro destes, 

as benzodiazepinas são o grupo mais recorrente, quer em termos globais, quer na FdC, pelo 

que irei focar-me mais sobre este grupo 25. 

As benzodiazepinas atuam no Sistema Nervoso Central e provocam um ou mais dos 

seguintes efeitos: alívio da ansiedade, hipnótico, relaxante muscular, anti-convulsivante ou 

amnésico 26. 

A principal diferença entre as BZD reside no seu metabolismo, pelo que estão divididas 

segundo a duração de ação ou tempo de semivida. Mediante esta divisão, as BZD são mais 

eficazes em certo tipo de tratamentos. No caso da BZD de longa duração, como o Diazepam 

e o Clordiazepóxido, o efeito ansiolítico é predominante. Por outro lado, as de ultra-curta 

duração, como o Midazolam, possuem um efeito hipnótico elevado. As BZD de duração curta, 

como o Lorazepam, ou duração intermédia, como o Alprazolam, possuem ambos os efeitos 

25. 

2.2.2.1. Mecanismo de ação 

O Ácido gama-aminobutírico (GABA) é um neurotransmissor inibitório. As BZD atuam 

seletivamente nos recetores GABAA, aumentando a resposta ao GABA e, por isso, criam um 

efeito inibitório. A sua ação deve-se ao facto de facilitarem a abertura de canais de cloro e de 

aumentar a afinidade do GABA ao recetor de forma alostérica, pela ligação a este num local 

distinto do neurotransmissor 25. 

2.2.2.2. Indicações terapêuticas 

As benzodiazepinas são usadas para o tratamento da ansiedade, insónia, abstinência 

alcoólica, comportamentos agressivos e, ainda, para relaxamento muscular, epilepsia e como 

adjuvantes na anestesia 25,27,28.  
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2.2.2.3. Efeitos adversos 

Os principais efeitos adversos são: sonolência; confusão; amnésia; redução do défice 

cognitivo; aumento da incidência de demência; efeitos paradoxais; efeitos psicomotores 

negativos, especialmente em utentes mais idosos que, por sua vez, geram risco de quedas, 

fraturas. É de realçar que, a operação com maquinaria ou a condução tornam-se perigosas 

durante o tratamento com estes fármacos 25,27,28,29.  

A overdose com BZD não é perigosa, pois apenas causa um sono prolongado. Contudo, 

em caso de concomitância com outras substâncias depressoras do SNC, como o álcool, torna-

se grave e, até mesmo, letal 25,30. 

O efeito adverso mais controverso é o surgimento de tolerância, que implica um gradual 

aumento da dose, a fim de atingir os mesmo objetivos, e de dependência, consequência de 

um uso prolongado de BZD 25.  

2.2.3. Antipsicóticos 

Os antipsicóticos estão divididos em antipsicóticos de primeira geração ou típicos, como o 

haloperidol e a clorpromazina, e de segunda geração ou atípicos, como clozapina, risperidona 

e quetiapina 25.  

Estes fármacos são usados em esquizofrenia; controlo de crises agudas de doentes com 

mania e delírios; depressão; transtorno bipolar; ansiedade severa; dor e inquietação em 

cuidados paliativos 25. 

Os efeitos secundários que podem surgir decorrentes do consumo de antipsicóticos 

incluem efeitos extrapiramidais, perturbações endócrinas (aumento de libertação de 

prolactina), sedação, hipotensão e ganho de peso 25. 

2.2.4. Lítio 

O lítio é um psicofármaco atípico, sendo especialmente usado no tratamento agudo e 

profilático da doença bipolar 31.  

A sua utilização está a entrar em desuso, devido à sua janela terapêutica reduzida; à 

dificuldade de usar, pela obrigatoriedade de monitorização plasmática; às interações com 

outros fármacos e por poder causar danos em doentes com insuficiência renal 25. 

2.3. Consumo de Psicofármacos 

A prescrição de antidepressivos e benzodiazepinas tem aumentado substancialmente a 

nível global, sendo Portugal um dos países com mais consumidores 21,32.  

Em Portugal, verificou-se um aumento do uso de psicofármacos entre 2000 e 2012, sendo 

mais evidente nos subgrupos dos antidepressores e antipsicóticos, com um incremento de 

240% e 171%, respetivamente. Por outro lado, apesar do subgrupo dos ansiolíticos, sedativos 

e hipnóticos não apresentar uma subida muito significativa, 6%, mantém-se como o subgrupo 

com um maior nível de consumo 24 (Figura 1). 
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Figura 12 - Evolução dos Medicamentos Psicofármacos, por Sub-Grupo Terapêutico entre 2000 e 2012. (Retirado 

de: INFARMED: Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000 – 2012).  Acessível em: 

www.infarmed.pt) 

A fim de perceber o impacto dos psicofármacos na FdC, pesquisei e retirei do 

SIFARMA® os dados relativos às vendas destes medicamentos em termos comparativos com 

as vendas totais, durante o período do meu estágio (entre fevereiro e maio). Os dados colhidos 

estão expostos na Tabela 3.  

Tabela 9 - Vendas de psicofármacos na FdC entre feveiro e maio de 2019 

 % face ao total de vendas na 
farmácia  

Antidepressivos  3,10% 

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 7,20% 

Antipsicóticos 3,40% 

Total 13,7% 

Analisando a tabela podemos ver que, na FdC, aproximadamente 14% das vendas 

ocorridas entre fevereiro e maio refletem a dispensa de psicofármacos. Dentro destes valores, 

é de realçar a percentagem do número de vendas de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, 

maioritariamente benzodiazepinas, as quais representam, por si só, 7,2% das vendas totais 

da farmácia, existindo, assim, uma harmonização com os dados referidos anteriormente da 

situação global do consumo, uma vez que representa o grupo subgrupo farmacoterapêutico 

com maior percentagem de vendas.  

O antidepressivo mais dispensado, na FdC, é a Sertralina, seguida da Trazodona e 

Venlafaxina. Isto corrobora a evolução da sertralina apresentada no estudo da evolução do 

consumo de psicofármacos do INFARMED e visível na Figura 2.  

http://www.infarmed.pt/
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Figura 13 - Evolução da utilização das principais substâncias ativas (Antidepressores) entre 2000 e 2012 (Retirado 
de: INFARMED: Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000 – 2012).  Acessível em: 
www.infarmed.pt) 

Por outro lado, a benzodiazepina mais vendida é o Lorazepam, seguido do Alprazolam 

e do Diazepam. Estes dados vão de encontro ao estudo da evolução do consumo de 

psicofármacos do INFARMED, como se pode observar na Figura 3 24.  

 

Figura 14 - Evolução dos Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos entre 2000 e 2012. (Retirado de: INFARMED: 
Psicofármacos: Evolução do consumo em Portugal Continental (2000 – 2012).  Acessível em: www.infarmed.pt) 

O elevado número de dispensas de psicotrópicos na FdC, as quais representam 3,4% 

das vendas totais, é atípico em comparação à maioria das farmácias, mas justificado pela 

proximidade ao CAT, como já referido. 

Como explicado anteriormente, na segunda parte do projeto implementei um 

questionário a ser respondido pelos utentes, durante o processo de dispensa de 

antidepressivos e/ou benzodiazepinas, tendo como objetivo aprofundar outras vertentes, 

como prevalência de idades e género, motivo da prescrição, adesão à terapêutica, entre 

outros.  
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A nível global, o consumo de antidepressivos ou benzodiazepinas é mais comum nas 

mulheres 22,33. Os resultados obtidos confirmam essa tendência, apesar de a diferença ser 

praticamente insignificante neste caso (Figura 4).  

 

Figura 16 - Qual a razão da toma do medicamento? 

Relativamente ao motivo da prescrição, é visível na Figura 5 que a depressão, 

dificuldade em dormir e a ansiedade foram os mais prevalentes nos inquiridos. Segundo um 

estudo realizado no âmbito da Rede Médicos-Sentinela, as prescrições em causa eram 

altamente motivadas por diagnósticos de ansiedade, depressão e perturbações do sono22. 

Feminino Masculino

Depressão
28%

Dificuldade em 
dormir

21%Desânimo, Desalento
9%

Cansaço
5%

Humor persistentemente 
triste
14%
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16%

Outro
7%

Figura 15 - Separação de inquiridos mediante o género 
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Como se pode observar na Figura 6, a maioria dos inquiridos possui um tratamento 

prolongado com estes fármacos, em que 48% consome o fármaco há mais de dez anos. Isto, 

aliado aos comentários feitos durante o preenchimento do questionário, como: “Não consigo 

dormir sem o tomar”, “Sem o comprimido, não me sinto bem”, “Deixei de tomar e comecei a 

sentir tonturas”, evidencia alguma habituação ao fármaco 22,34.  

Esta percentagem pode estar altamente associada às benzodiazepinas, tomadas pela 

maioria dos inquiridos, uma vez que um dos seus efeitos adversos é a habituação. De facto, 

é recomendado que os tratamentos com benzodiazepinas sejam de curto prazo, sendo 

descontinuados após cessação da sintomatologia 35
. A Agência Europeia do Medicamento dita 

que, em casos de insónia, o tratamento com BZD deve ser no máximo de 4 semanas e, em 

caso de ansiedade, 8 a 12 semanas, já incluindo a descontinuação35
. Contudo, têm-se 

verificado, cada vez mais, tratamentos por longos períodos de tempo, criando um problema 

de saúde pública36.  

O uso prolongado de benzodiazepinas está associado a habituação e tolerância, que 

levam ao aumento da dose prescrita inicialmente 27,28,29. O maior problema prende-se com o 

surgimento de dependência, que gera sintomas de abstinência como tremor, tonturas, 

zumbido nos ouvidos, perda de peso e distúrbios no sono 25. Por conseguinte, é fulcral elucidar 

o utente para estes efeitos adversos, aquando o início do tratamento29.  

Apesar deste potencial de dependência tão conhecido e documentado, a prescrição 

de benzodiazepinas não diminuiu ao longo dos anos27, provavelmente devido a fatores como 

a pressão criada por parte dos doentes para receberem uma prescrição no momento da 

consulta; a tentativa de manter uma boa relação médico-paciente; o excelente e rápido efeito 

das benzodiazepinas e a dificuldade de motivar os doentes a aceitar medidas não 

farmacológicas28.  

A descontinuação do consumo de benzodiazepinas é uma opção viável, se feita com 

acompanhamento médico e de forma lenta e progressiva, a fim de evitar síndrome de 

≤1 ano
24%

2-5 anos
28%

10-20 
anos
28%

20-30 anos
16%

≥30 anos
4%

Figura 17 - Duração do tratamento 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo  

23 
Sofia Cardoso 

privação35. A descontinuação pode levar à melhoria das condições psicomotoras e cognitivas 

de doentes idosos29. A fim de facilitar, quer a recomendação, quer o decorrer da 

descontinuação, devem ser criados programas de descontinuação das benzodiazepinas28.  

É de relembrar que, é um grupo de fármacos com uma elevada taxa de abuso. Existem grupos 

mais sujeitos ao abuso destes fármacos, como por exemplo, indivíduos que sofrem da 

síndrome de abstinência do álcool, indivíduos com distúrbios de sono, depressão e estilo de 

vida sedentário27.  

 

Figura 18 - Avaliação da existência de concomitância de psicofármacos 

Como é visível na Figura 7, a maioria dos inquiridos possui um tratamento múltiplo de 

psicofármacos, seja com combinações de antidepressivo mais benzodiazepina, seja de 

antipsicótico mais benzodiazepina, ou mesmo, de combinações triplas (antidepressivo, 

benzodiazepina e antipsicótico).  

2.4. Papel do farmacêutico 

 

Segundo a Declaração de Tóquio, Segunda reunião da Organização Mundial de Saúde 

sobre o papel do farmacêutico em 1993, os Cuidados Farmacêuticos referem-se a um 

“conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, 

conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da farmacoterapia, com o objetivo 

de atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e na qualidade de vida do doente”. Os 

cuidados farmacêuticos incluem, nomeadamente, a deteção de Problemas relacionados com 

os medicamentos (PRM) e Resultados negativos associados à medicação (RNM). Os PRM 

dividem-se em quatro categorias: Medicamento não necessário (PRM 1); Medicamento não 

adequado (PRM 2); Posologia não adequada (PRM 3); Falta de condições doente/sistema 

(PRM 4)37.  

Relativamente ao aparecimento de efeitos secundários (avaliados nos questionários) 

apenas dois inquiridos manifestaram experiência. Prontamente, averiguei se ainda eram 

recorrentes e se já os tinham reportado, sendo que ambos afirmaram que os mesmos se 

manifestaram no início do tratamento e já o tinham discutido com o médico. A profissão 
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68%

1 
psicofármaco 

32%
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farmacêutica é altamente caracterizada pelo seguimento farmacoterapêutico, associando-se, 

assim, a elevada responsabilidade na área da farmacovigilância, permitindo detetar e prevenir 

reações adversas. 

 

 

Figura 19 - Motivo da descontinuação 

No decorrer do questionário, obtive 50% de respostas positivas e negativas à questão 

“Alguma vez descontinuou o tratamento?”. Dentro das pessoas que já descontinuaram o 

tratamento, verifiquei que a decisão médica não era o fator preponderante, mas sim o 

esquecimento, ou mesmo decisão do utente, detetando-se, assim, um PRM 4 (Figura 8).  

Encontra-se aqui uma das áreas mais importantes para o farmacêutico intervir, fazendo uso 

das suas capacidades e conhecimentos durante o seu exercício profissional na Farmácia 

Comunitária: a promoção da adesão à terapêutica, permitindo a otimização do medicamento 

e, consequentemente, o foco na melhoria das condições de saúde do utente. O farmacêutico 

tem o dever de tentar impedir que o tratamento seja descontinuado por iniciativa do doente, 

independentemente da causa do mesmo. Assim, é recomendável que sugira técnicas e/ou 

métodos que ambicionem colmatar o esquecimento, como por exemplo um alarme no 

telemóvel, uso de uma aplicação em dispositivo eletrónico, caixa de distribuição de 

medicação, e por outro lado, é recomendável que seja um motor de conhecimento e 

esclarecimento sobre o medicamento e as respetivas consequências para o tratamento, caso 

o utente ignore as tomas prescritas.  
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Figura 20 - Alguma vez geriu a posologia consoante a sua necessidade? 

Através da Figura 9, pode-se afirmar que 25% dos inquiridos altera a posologia que 

lhe foi prescrita ou recomendada, identificando-se um PRM 3. De referir que, existe a 

possibilidade do número de respostas positivas ser baixo, pela minha presença, uma vez que 

o utente pode ter-se sentido inibido e desconfortável com a mesma levando à adulteração da 

resposta. Aquando da dispensa do medicamento, o farmacêutico deve indicar a posologia e 

realçar que a mesma não deve ser alterada sem indicação do médico. 

Face à questão do uso de medidas não farmacológicas, todos os inquiridos afirmaram 

nunca ter recorrido a nenhuma. Mais uma vez, realço a intervenção farmacêutica, que pode 

mudar esta realidade e, assim, permitir uma melhoria dos sintomas, seja por si só, seja em 

concomitância com o tratamento farmacológico. 

Na depressão, o tratamento farmacológico é a abordagem principal, contudo pode-se 

recorrer a métodos como exercício físico, leitura, terapia comportamental cognitiva, 

psicoterapia psicodinâmica de apoio, terapia interpessoal, Terapia de Remediação Cognitiva, 

musicoterapia e massagem28,39,40.  

Apesar das normas, relativas à ansiedade e insónia, recomendarem o tratamento não 

farmacológico como primeiro linha, a prescrição imediata de BZD tem sido o mais recorrente28. 

Este tratamento pode incluir terapia comportamental cognitiva e estratégias simples como 

leitura, música, massagem, técnicas de relaxamento, assemelhando-se ao já referido para a 

depressão29.  

As queixas de insónia são constantes numa Farmácia comunitária, sendo uma das 

queixas mais frequentes dos inquiridos. Assim, é essencial que o farmacêutico aconselhe 

medidas simples que possam fazer a diferença para atingir um sono de qualidade, 

nomeadamente41:  

• Instituir um horário de deitar e acordar; 

• Não exceder os 45 minutos durante uma sesta; 

• Evitar ingestão excessiva de álcool 4 horas antes de deitar e não fumar; 

• Evitar ingestão de cafeína (café, chá, refrigerantes, chocolate) antes de dormir; 

25%

75%

Sim não
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• Evitar refeições pesadas, picantes e ricas em açúcar,4 horas antes de dormir. Deve 

optar por uma refeição ligeira; 

• Praticar exercício físico regularmente, mas evitar perto da hora de deitar;  

• Utilizar uma cama confortável; 

• Adequar a temperatura e ventilação do quarto; 

• O ambiente deve ser silencioso e sem luminosidade; 

• Reservar a cama para dormir e evitar utilizar para trabalho. 

 

Figura 21 - Avaliação da existência de polimedicação entre os inquiridos 

Como se pode observar na Figura 10, a quantidade de inquiridos polimedicados é bastante 

significativa, pelo que se realça a necessidade de consultas de seguimento 

farmacoterapêutico. Trata-se de um apoio contínuo, sistemático e documentado, com o 

objetivo de detetar PRM e RNM, que permite a efetividade máxima dos medicamentos e 

diminuição da mortalidade e morbilidade associada a estes42. É de referir, que a elevada 

percentagem de idosos dentro dos utentes fidelizados ajuda a criar esta realidade. 

2.5. Conclusão  

 

O medicamento pode ser um ponto fulcral na qualidade de vida e, mesmo, no dia-a-dia 

destes utentes. Como tal, no ato da dispensa, o farmacêutico deve alertar e esclarecer acerca 

da posologia correta, dose correta e os efeitos adversos. Mediante a relação constante entre 

o utente e o farmacêutico, este deve ser capaz de detetar as situações e agir de forma 

atempada, aconselhando medidas não farmacológicas ou consulta médica. Por fim e de modo 

contínuo, o profissional do medicamento deve estipular um seguimento farmacoterapêutico, 

incutindo sempre a utilização racional do medicamento e a promoção da adesão à terapêutica. 

Um dos passos futuros nesta área, será a criação de equipas multidisciplinares, onde se 

esclareçam todos os efeitos prejudiciais destes fármacos, a fim de diminuir a sua prescrição. 

Assim, será útil pensar no futuro, numa rede informática que ligue, efetivamente, médicos 

e farmacêuticos em tempo real, de forma a que a informação sobre o paciente, quer a nível 

Polimedicados 
(> 2 fármacos)

72%

1 ou 2 
fármacos

28%
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do consumo dos psicofármacos, quer a nível do de tempo de tratamento e os possíveis efeitos 

adversos do mesmo, possam ser transmitidos, discutidos, levando a uma maior qualidade de 

vida.  

A proximidade das farmácias e dos farmacêuticos aos utentes é algo que nunca poderá 

ser descurado pelas entidades competentes. A multidisciplinaridade que o farmacêutico 

transporta diariamente consigo, faz de si um profissional de indubitável confiança para que as 

suas funções perante a comunidade sejam discutidas e alargadas, fazendo do mesmo, e das 

farmácias, efetivamente, um verdadeiro pilar do Serviço Nacional de Saúde. 

Do seguimento e consulta farmacoterapêutica na farmácia, à dispensa individualizada de 

psicofármacos (para evitar abusos e haver um maior controlo do farmacêutico), à maior 

ligação entre farmacêuticos e utentes, tendo o doente como centro de discussão, estamos a 

falar de passos importantes que, na minha opinião, poderiam levar à redução do consumo, à 

diminuição dos efeitos secundários e, por conseguinte, a largas poupanças económicas no 

serviço nacional de saúde. 

Este estudo teve como principal limitação a reduzida amostra, que advém de a FdC ser 

uma farmácia com um número restrito de utentes. Possui, também, um número reduzido de 

respostas ao questionário, que advém de diversos fatores como:  apenas eu estar encarregue 

do preenchimento dos questionários; ser um grupo de medicamentos que pode gerar 

constrangimento por parte do utente; o mês de abril, durante o qual foram recolhidas as 

respostas, ter sido inferior em termos de dispensas destes medicamentos, face a outros 

meses. 

Este projeto permitiu um crescimento pessoal e profissional, ao reconhecer o ponto 

situação do consumo de psicofármacos e o inerente problema de saúde pública e, como a 

nossa profissão pode ter um impacto positivo sobre o mesmo.   

 

3. PROJETO 2 – CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “DAR MOVIMENTO À VIDA” 

3.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

A obesidade e o excesso de peso afeta já um terço da população mundial, tendo este 

valor tendência a aumentar. Estima-se que em 2030, 38% da população adulta sofra de 

excesso de peso e 20% de obesidade43. Esta crescente tendência resulta do crescimento 

económico; transportes mecanizados; acessibilidade e publicidade de alimentação 

processada e hipercalórica; locais com reduzido acesso a produtos frescos; falta de espaço 

para atividade física livre devido à urbanização e industrialização. 

Está provado que a obesidade é um fator de risco para um conjunto de variadas doenças 

como Doença Cardiovascular, Diabetes Mellitus, dislipidemia, diversos cancros e distúrbios 

musculoesqueléticos44. 
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A obesidade, além de uma doença, tornou-se um grave problema de saúde pública, com 

impacto na morbilidade e mortalidade, implicando elevados custos para a saúde. 

A atividade física surge como uma das medidas para combater o excesso de peso. Em 

todas as faixas etárias, a atividade física possui múltiplos benefícios na saúde. Além da ajuda 

a combater o excesso de peso e a obesidade, tem, nomeadamente, um papel auxiliador no 

tratamento e prevenção da doença cardíaca, diabetes e cancro da mama e do cólon; ajuda 

também a prevenir hipertensão e a melhorar a saúde mental, qualidade de vida e bem-estar.  

Durante o meu estágio, apercebi-me que muitos utentes possuíam excesso de peso, 

assim como, comorbilidade de doenças crónicas, nomeadamente hipertensão arterial e 

diabetes mellitus. Assim, idealizei e implementei uma campanha de sensibilização intitulada 

‘’Dar movimento à vida’’. O objetivo foi capacitar a população nesta temática, por vezes tão 

descurada, levando a uma valorização e à participação em atividades físicas. 

3.2. OBESIDADE  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma “doença em que o excesso 

de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde”45.  

O Índice de Massa Muscular (IMC) é o parâmetro internacional usado para avaliar e 

diagnosticar o excesso ou insuficiência de peso (Tabela 4). Este é calculado pela divisão do 

peso (quilogramas) com a altura elevada ao quadrado (metros), sendo assim um método 

rápido e simples46.  

 

Tabela 10 - Classificação segundo o Índice de Massa Corporal (IMC)46  

IMC (kg/m2) 

Baixo peso <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Excesso de peso ≥25,0 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

 

Obesidade 

≥ 30,0 

Grau I 30,0 – 34,9 

Grau II 35,0 – 39,9 

Grau III ≥ 40,0 

 

O índice do IMC está adaptado à idade adulta e não pode ser tido em conta em casos 

específicos como grávidas, desportistas, indivíduos com edemas ou ascite, uma vez que não 

permite diferenciar a causa do peso46. 

Existem diferentes tipos de obesidade, mediante a sua localização. A obesidade abdominal 

ou visceral refere-se à acumulação de gordura na metade superior do corpo, especialmente 
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abdómen, enquanto que a obesidade ginóide indica a distribuição na metade inferior do corpo 

(região glútea e coxas). A obesidade visceral é a que possui mais destaque, uma vez que está 

associada ao desenvolvimento de insulinorresistência, diabetes tipo 2, dislipidemia e doenças 

cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a doença coronária e a doença vascular 

cerebral, disfunção endotelial, síndrome do ovário poliquístico e morte. No sentido de avaliar 

a obesidade visceral recorre-se à medição do perímetro da cintura, no ponto médio entre o 

rebordo inferior da costela e a crista ilíaca. Os valores de risco são descritos na Tabela 5.  

Tabela 11 - Perímetro da cintura e respetivo risco associado46 

 Circunferência da Cintura (cm) 

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito aumentado ≥ 102 ≥ 88 

 

Relativamente à avaliação do peso nas crianças e adolescentes, o valor do IMC deve ser 

percentilado mediante tabelas de referência, devido à variabilidade inerente a estas faixas 

etárias, pelas constantes mudanças ao longo do crescimento e pelas diferenças existentes 

entre sexos43. Em Portugal, recomenda-se a utilização das curvas de percentis de IMC do 

Centers for Disease Control and Prevention de 200047. Assim, valores de IMC entre o percentil 

de 85 e o de 95, refletem pré-obesidade. No caso do valor do IMC ser igual ou superior ao 

percentil 95, é diagnosticado obesidade46.  

3.2.1. A obesidade em números 

 

Figura 22 - Prevalência do excesso de peso a nível Mundial. (Retirado de: World Health Organization: Global Health 

Observatory (GHO) data. Acessível em https://www.who.int/ [acedido a 20-06-2019]) 
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Como se pode observar na Figura 11, a prevalência do excesso de peso a nível 

mundial é elevada, sendo predominante na América do Norte. Na Europa, a prevalência situa-

se entre os 40 e os 59,9%48.  

Segundo a OMS, em 2016, existiam mais de 1,9 biliões de adultos com excesso de 

peso, sendo que 650 milhões destes sofriam de obesidade. Relativamente às faixas etárias 

mais baixas, 41 milhões de crianças com menos de cinco anos e 340 milhões de crianças e 

adolescentes entre os 5 e os 19 anos sofriam de obesidade ou excesso de peso49. De referir 

que estes números tendem a aumentar, estimando-se que, em 2025, 2,7 biliões de adultos 

sofram de excesso de peso e mais de 1 bilião seja afetado pela obesidade50.  

Em Portugal, a prevalência de excesso de peso é de 57,5% e a de obesidade 20,8%, entre 

adultos. No que concerne à faixa etária entre os 5 e os 19 anos, a prevalência é 32,4 e 10,4% 

para o excesso de peso e obesidade, respetivamente48. Estes valores são preocupantes e 

revelam a necessidade de tomar medidas no nosso país, a fim de contrariar o contínuo 

aumento desta tendência, evitando as implicações na saúde que daí advêm. 

3.2.2. Causas 

A obesidade não é única e exclusivamente causada pela ingestão excessiva e 

desequilibrada de comida ou existência de vida sedentária. Trata-se de uma doença complexa 

com múltiplos fatores causais, quer sejam eles próprios do indivíduo, quer estejam fora do 

controlo deste 43,51. 

Neste momento, o desafio ultrapassa a descoberta dos fatores de risco, mas passa a ter 

como foco o resultado da interação entre eles43. 

Os fatores de risco para a obesidade incluem: dieta; reduzida prática de exercício físico; 

fatores genéticos; condições psicológicas; outras doenças e fatores socioeconómicos. 

3.2.2.1. Estilo de vida e dieta 

A dieta, a baixa atividade física e a vida sedentária são, sem dúvida, os maiores fatores 

de risco para a obesidade. No entanto, por serem fatores moldáveis, são o foco das 

abordagens de controlo de peso e combate à obesidade.  

No que diz respeito à dieta, por vezes, a substituição de uma dieta abastada em 

refrigerantes, gorduras e comida processada, por uma dieta saudável rica em vegetais, fruta, 

grãos integrais e iogurte é suficiente para diminuir o peso e respetiva manutenção43.  

As intervenções de saúde pública incluem diminuir a publicidade de comida não saudável 

para crianças; melhorar as refeições nas cantinas e aplicar taxas a comida não saudável e 

bebidas açucaradas44. 

3.2.2.2. Fatores genéticos  

A Obesidade está diretamente relacionada com fatores genéticos, estando já identificados 

genes que a condicionam, como é o caso do gene Fat Mass and Obesity-associated (FTO)51.  
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Na maioria dos casos, é necessária mais do que uma alteração genética, a fim de causar 

obesidade. Contudo existem mutações monogénicas capazes de, por si só, causar a doença, 

nomeadamente a mutação na leptina ou no seu recetor e mutação no recetor da 

melanocortina-4. Adicionalmente, existem distúrbios genéticos que podem ter a obesidade 

como consequência: WAGR (Síndrome de Tumor de Wilms, Aniridia, Anormalidades 

Geniturinárias e Retardo Mental), Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Bardet Biedl, e 

Síndrome de Cohen51.  

Embora o papel dos fatores genéticos como risco de obesidade sejam incontestáveis, 

o seu impacto é relativamente baixo, sendo no máximo de 2,7 kg/m2 no IMC, isto é, cerca de 

7 kg43. Em contrapartida, destacam-se os fatores epigenéticos, como por exemplo mudanças 

na metilação do DNA, que são suscetíveis ao estilo de vida51. 

Neste sentido, é possível que a obesidade gestacional ou o excesso de peso sejam 

prejudiciais para o feto, pelo que a alimentação equilibrada e estilo de vida saudáveis devem 

ser praticados também durante a gravidez43.  

3.2.2.3. Condições psicológicas 

Face ao papel do Sistema Nervoso Central sobre o controlo do apetite, é importante 

averiguar a possibilidade de desregulação e consequente contributo para a obesidade.  A 

primeira perspetiva diz respeito às mudanças na homeostasia do apetite no controlo 

hipotalâmico, nomeadamente a resistência ao controlo da leptina, uma vez que os seus níveis 

elevados não são capazes de diminuir o consumo energético, nem aumentar o gasto 

energético. Na segunda perspetiva, atribui-se pertinência ao encargo atribuído ao sistema de 

recompensa, emoção, memória, atenção e controlo51.  

A comida é naturalmente fonte de prazer, contudo nas pessoas obesas, ora este sistema 

de recompensa está em baixo, levando ao consumo exagerado de produtos altamente 

reconfortantes, ricos em gorduras e calorias, a fim de atingir o estado de recompensa 

pretendido; ora existe uma resposta exacerbada a comidas com textura agradável.  Estas 

duas teorias são corroboradas pela baixa disponibilidade do recetor da dopamina D2 em 

obesos e pela atividade elevada registada nas regiões do cérebro que respondem à sensação 

de recompensa, ao visualizar comida51.  

As emoções são altamente reguladoras do apetite, como é o caso do stress, que pode 

levar quer à ingestão insuficiente, quer excessiva de comida51.  

3.2.2.4. Outras doenças 

Existem acontecimentos neuro-endócrinos que podem ser causa de obesidade como 

Hipotiroidismo, Doença de Cushing, Pseudohipoparatiroidismo, Deficiência na Hormona de 

Crescimento, perturbações hipotalâmicos e Síndrome dos Ovários Poliquísticos. Nestes 
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casos, é essencial a intervenção médica, visando controlar a doença e não, diretamente, a 

obesidade51.  

3.2.2.5. Fatores Socioeconómicos 

A nível socioeconómico, o paradigma está a mudar, já que antes as classes que possuíam 

melhores condições económicas e estatuto, eram as que apresentavam maior tendência de 

obesidade, e atualmente é o inverso. Esta mudança pode ser explicada pelos baixos preços 

atribuídos a alimentação não saudável e pelos padrões socioculturais, que cada vez mais, 

ditam o modelo de corpo e a alimentação correta. A par com este aspeto, está o baixo nível 

de educação associado à obesidade43.  

3.2.3. Consequências  

A obesidade é fator de risco para muitas patologias, como diabetes, doença 

cardiovascular, cancro, infeção e doença mental. 

A maioria das causas de morte devidas à obesidade incluem doença cardíaca isquémica, 

ataque cardíaco e complicações da diabetes51.  

3.2.3.1. Diabetes Mellitus 

Como já referido, no ponto 3.2., a obesidade está diretamente relacionada com a Diabetes 

Mellitus tipo 2, uma vez que a gordura visceral é responsável pelo desenvolvimento de 

insulinorresistência46.  

Estas patologias estão relacionadas, por exemplo, com a morte das células pancreáticas 

β suscetíveis, uma vez que esta é aumentada pela presença de uma hiperglicemia e uma 

hiperlipidemia, reduzindo a secreção de insulina e, por isso, agravando a hiperglicemia51. 

De referir que, nem todos os indivíduos com excesso de peso ou obesidade desenvolvem 

diabetes, mas 80% dos diabéticos possuem excesso de peso ou obesidade43.  

3.2.3.2. Doença Cardiovascular  

O excesso de peso está altamente associado a doenças cardiovasculares e acidente 

vascular cerebral isquémico e respetivas disfunções causais como dislipidemia e 

hipertensão43.  

Na obesidade ocorre acumulação de gordura visceral e resistência à insulina, aumentando 

o fluxo de ácidos gordos livres e, consequentemente, causando a síntese de triglicerídeos. 

Em concomitância, ocorre o aumento da secreção de Lipoproteínas de muito baixa densidade, 

VLDL-apoB, e do catabolismo de Lipoproteínas de alta densidade, HDL-apoA-I. Estes dois 

fatores levam ao aparecimento de dislipidemia, e por isso, a risco de morte cardiovascular51.  

A hipertensão é causada por múltiplos fatores: alteração da hemodinâmica devido ao 

excesso de volume; elevado consumo de sal e, consequente alteração da homeostase do 

sódio; mudanças hormonais e, consequente ativação do sistema renina-angiotensina51.  
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É de salientar, que na obesidade infantil, o risco de hipertensão, doença coronária ou 

acidente vascular é superior em relação ao adulto. Contudo, estes são reversíveis pela perda 

de peso, aquando a entrada na vida adulta43.  

3.2.3.3. Cancro  

A obesidade foi já relacionada com o aumento do risco do cancro do esófago, colon-retal, 

do pâncreas, da mama pós-menopausa, do endométrio, dos rins, da vesícula biliar, do fígado, 

dos ovários, da próstata, e leucemia43. Este risco é cerca de 70% em indivíduos com IMC 

superior a 40 kg/m2 51. 

Os mecanismos que justificam esta relação incluem: resistência à insulina, níveis de IGF-

1 elevados, inflamação crónica de baixo grau devido à obesidade e alteração nas hormonas 

sexuais51.  

3.2.3.4. Trauma e infeção 

Os estudos feitos revelam que as pessoas obesas têm o dobro do risco de complicações 

graves, elevada taxa mortalidade após trauma, períodos mais longos nos cuidados intensivos.  

Além disso, em obesos o risco de doenças infeciosas e de infeção, nomeadamente infeções 

no sangue, nosocomiais, no trato urinário, na pele, é superior, podendo ser adquiridas em 

casos de cirurgia ou com cateter nos cuidados intensivos. A recuperação de gripe, pneumonia, 

bacteremia e sepses torna-se mais difícil nestes doentes. Como tal, a vigilância nestes 

doentes deve ser acrescida, a fim de controlar ao máximo estas complicações43.  

3.2.3.5. Doença mental 

A obesidade tem impacto, quer ao nível físico, por ser fator de risco de diversas patologias, 

desde a diabetes a doenças cardiovasculares, quer a nível psicológico, pela diminuição da 

autoestima, aumento das taxas de depressão e qualidade de vida reduzida. A pressão e os 

padrões socioculturais geram, muitas vezes, discriminação, tornando estes problemas cada 

vez mais frequentes51.  

Mais concretamente, a obesidade e a adiposidade podem alterar a anatomia e a 

funcionalidade do cérebro. Em obesos idosos é possível observar atrofia nos lobos frontais, 

no giro cingulado, hipocampo e tálamo. Por outro lado, crianças e adolescentes, apresentam 

menor volume de massa cinzenta no córtex orbitofrontal e pior desempenho em determinados 

aspetos funcionais43. 

Por fim, é de destacar o aumento do risco da doença de Alzheimer, demência vascular e 

outros tipos de demência43.  

 

3.3. A atividade física e a obesidade 

O papel que a atividade física exerce sobre a obesidade e excesso de peso é inegável, 

sendo importante reconhecer a atividade física como um movimento, mesmo que diário, não 
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implicando a prática desportiva.  A atividade física, além de ser importante aquando a perda 

de peso, é fundamental na manutenção deste43.  

Devido à elevada tendência para uma vida sedentária e inatividade física, em 2016 foi 

criado o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), constituindo 

assim um dos onze Programas de Saúde Prioritários do Plano Nacional de Saúde52. 

Neste plano estão descritas recomendações para atividade física para cada faixa etária, 

como referidas na Tabela 6 e explanadas de seguida 52. 

Tabela 12 - Quadro síntese das recomendações da atividade física 

 Atividade física de 
intensidade moderada 

 
Atividade física vigorosa 

 
Adulto 

 
≥ 150 minutos/semana 

 
≥ 75 minutos/semana 

 
Crianças e adolescentes 

 
≥ 60 minutos/dia 

Idoso ≥ 30 min/5 dias da 
semana 

3 sessões de 20 minutos 

O adulto deve incluir na sua semana, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade 

física de intensidade moderada, ou 75 minutos de atividades vigorosas, assim como, possuir 

atividades incrementem a resistência e força musculares, no mínimo duas vezes por 

semana52. 

Nas crianças e adolescentes, além dos 60 minutos de atividade física de intensidade 

moderada a vigorosa diária, são importantes atividades que estimulem o sistema 

musculoesquelético, nomeadamente, correr, subir e descer, saltar52. 

Muitas vezes, a atividade física na faixa etária mais avançada é menosprezada, devido 

às limitações inerentes, associadas à crença que esta implica o exercício físico, em vez de 

movimentos que resultem em gasto energético superior ao de repouso. O idoso deve possuir, 

pelo menos, 30 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada, pelo menos 5 dias 

por semana. Adicionalmente, recomenda-se exercícios de equilíbrio52. 

É importante contrariar a vida sedentária que nos confronta todos os dias, pelo tempo 

sentado a ver televisão ou trabalhar no computador, tipo de emprego que se possua, falta de 

acesso a recursos para a atividade física e, em especial, pela nossa mentalidade conformada, 

tendo sempre em mente que uma perda de peso intencional melhora a nossa saúde. 

3.3.1. O exercício físico e as comorbilidades da obesidade  

O exercício físico está associado positivamente às comorbilidades da diabetes, em adição 

à ajuda na perda de peso. 
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A perda de peso, aliada ao exercício físico, aumenta o controlo da glicémia na diabetes, 

diminui o risco cardiovascular, pela redução da tensão arterial e da dislipidemia, sendo que 

neste aspeto, a redução de apenas 1kg no peso, pode significar um abate de 1% no nível de 

colesterol LDL46. 

No que diz respeito à saúde mental, a prática de atividade física conduz à melhoria do 

funcionamento mental ligado ao declínio cognitivo relacionado com a idade, ansiedade, 

depressão e auto-estima num doente obeso ou com excesso de peso43,52. 

3.4. Projeto desenvolvido 

‘’Dar movimento à vida’’ consistia em três etapas. Primeiro, solicitava que o utente 

retirasse um cartão “Sabias que?’’ (Anexo 4), o qual levava a uma discussão mediante o 

conteúdo deste. Posteriormente, explicava a campanha, abordando a temática e, por fim, 

incitava a retirar um cartão “Desafio-me a…’’ (Anexo 5). 

Cada cartão “Sabias que?’’ continha ora curiosidades sobre o tema, ora factos, como 

diretrizes aconselhadas para a atividade física. Cada cartão “Desafio-me a…’’ continha um 

desafio, simples e possível para as diferentes faixas etárias e tinha como objetivo colocar a 

pessoa a praticar atividade física, após elucidação sobre os seus benefícios.  

A idealização da campanha teve como alicerce a desmitificação da temática através da 

criação de um ambiente lúdico, simples e chamativo que proporcionasse a reflexão e ação 

por parte da população.  

3.5. Conclusão  

Em pleno século XXI, a prevalência da obesidade tem subido a um ritmo alarmante, com 

a constante introdução de produtos processados e alto teor em gordura, a inatividade física e 

fatores como o stress e os novos meios tecnológicos. Desta, surgem cada vez mais 

problemas, como a hipertensão, dislipidemia, diabetes e depressão. Por conseguinte, é fulcral 

ter em mente que a obesidade é um problema de saúde pública e que é preciso agir. 

Cabe ao farmacêutico promover a literacia em saúde, educando e esclarecendo a 

população sobre todos os aspetos desta temática, nomeadamente os benefícios da atividade 

física e as desvantagens da inatividade. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, literacia em saúde é o “conjunto de 

competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para ganharem acesso a 

compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e mantenham boa saúde”. 

Segundo a DGS, uma das melhores estratégias para aumentar os níveis de atividade física 

nas populações é o “Aconselhamento sobre atividade física nos serviços de saúde”. Por 

conseguinte, na farmácia comunitária, o farmacêutico encontra-se num local privilegiado para 

a promoção da literacia em saúde, permitindo-lhe capacitar os utentes em diversos temas 

relacionados com a saúde, como é o caso da atividade física.  
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A campanha realizada teve bom resultado, devido ao entusiasmo e interesse por parte da 

população. O facto de iniciar a atividade com o cartão, permitiu despertar a curiosidade e criar 

a atenção necessária para a abordagem da temática. Na generalidade, as pessoas ficaram 

consciencializadas quer para os benefícios da atividade física, quer para os riscos da 

inatividade física. 

CONCLUSÃO FINAL 

 

O estágio curricular caracterizou-se como o ponto mais marcante de todo o meu 

percurso no Mestrado Integrante em Ciências Farmacêuticas, pela oportunidade de aplicar o 

conhecimento adquirido e contactar de perto com a realidade do farmacêutico na farmácia 

comunitária. 

A Farmácia do Campo terá um papel de destaque na minha formação e na minha 

futura carreira profissional, pela constante aprendizagem aos longo destes meses, que além 

de conhecer a dinâmica de uma farmácia e o dia-a-dia do trabalho do farmacêutico, me ajudou 

a idealizar o farmacêutico como uma fonte fidedigna para os utentes e um pilar no sistema de 

saúde do país. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Lista de medicamentos ou categorias de medicamentos sujeitos a receita médica que não 

devem ser dotados dos dispositivos de segurança referidos no artigo 45º, nº 1 
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ANEXO II – Questionário do projeto “Estudo do consumo de psicofármacos” 

 

Género:    Feminino           Maculino 

Data de nascimento: _______________ 

Fármaco: _________________________            

 

1. Qual a razão da toma do medicamento? Sintomas? O que o levou a procurar o medico? 

 Depressão 

 Dificuldade em dormir 

 Desânimo, Desalento 

 Cansaço 

 Falta ou excesso de apetite 

 Dificuldade de concentração 

 Humor persistentemente triste 

 Outro: ________________________________________________________ 

 

 

2. Quando iniciou o tratamento? (idade) 

_____________________________________________________________________ 

3. Alguma vez descontinuou o tratamento? 

 Sim 

 Não 

 

4. Se sim, qual o motivo da descontinuação? 

 Melhoria de sintomas 

 Esquecimento 

 Outro:_________________________________________________________ 

 

5. Tem tomado o medicamento seguindo as indicações do médico ou farmacêutico? 

 Sim 

 Não 

 

6. Alguma vez geriu a posologia consoante a sua necessidade? 

 

 Sim 

 Não 

 

 

 

7. Alguma vez sentiu algum efeito secundário? 
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 Sim           Qual: _______________________________________ 

 Não 

 

 

8. Sentiu melhoras? Em quais dos sintomas? 

 

 Sim ________________________________________________ 

 Não 

 

9. Antes de recorrer ao tratamento farmacológico, experimentou medidas nâo 

farmacológicas? 

 

 Sim           Qual?:__________________________________ 

 Não 

 

 

10. Toma outros medicamentos?  

Nome Classe Terapêutica 
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ANEXO III – Levantamento das respostas ao questionário do projeto “Estudo do consumo de 

psicofármacos” 

 

Nº 

Género Idade 

1. Qual a razão da 
toma do 

medicamento? 
Sintomas? O que o 
levou a procurar o 

medico? 

2. Quando 
iniciou o 

tratamento? 
Idade? 

(duração 
tratamento) 

3. Alguma 
vez 

descontinuou 
o 

tratamento? 

4. Se sim, qual o 
motivo da 

descontinuação? 

5. Tem 
tomado o 

medicamento 
seguindo as 

indicações do 
médico ou 

farmacêutico? 

6. Alguma 

vez geriu a 

posologia 

consoante a 

sua 

necessidade? 

1 
M 45 esquizofrenia 14 (31) Não --- Sim 

Não 

2 
M 65 

Dificuldade em 
dormir 

Cansaço 
55 (10) Não --- Sim 

Não 

3 
M 55 

depressão 
ansiedade 

53 (2) Não --- Sim 
Não 

4 

F 70 

Cansaço 
Humor 

persistentemente 
triste 

50 (20) Sim 
Melhoria dos 

sintomas 
Sim 

Não 

5 
F 49 Ansiedade à noite 45 (4) Sim Esquecimento Sim 

Não 

6 
M 43 

depressão 
Desânimo\Desalento 

22 (21) Sim Esquecimento Sim 
Não 

7 

F 83 

Depressão 
Humor 

persistentemente 
triste 

81 (2) Sim Esquecimento Sim 
Sim 

8 
F 60 Ansiedade 50 (10) Não --- Sim 

Não 

9 

F 79 

Ansiedade 
Humor 

persistentemente 
triste 

59 (20) Sim Esquecimento Sim 
Não 

10 
F 38 

Dificuldade em 
dormir 

Cansaço 
37 (1) Sim Escolha Própria Sim 

Não 

11 
M 68 

Desânimo\Desalento 
53 (15) Sim Escolha Própria Sim 

Não 

12 

F 74 

Dificuldade em 
dormir 

Desânimo\Desalento 
Humor 

persistentemente 
triste 

43 (31) Sim Decisão médica Sim 
Não 

13 
F 59 

Dificuldade em 
dormir 

Depressão 
57 (2) Não --- Sim 

Sim 

14 
F 62 Depressão 62 (0) Não --- Sim 

Não 
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15 
F 77 

Esclerose Lateral 
Amiotrófica 

76 (1) Não --- Sim 
Não 

16 

M 56 

Depressão 
Desânimo\Desalento 

Humor 
persistentemente 

triste 

53 (3) Não --- Sim 
Não 

17 
F 58 Depressão 55 (3) Não --- Sim 

Não 

18 
M 69 

Dificuldade em 
dormir 

31 (38) Não --- Sim 
Sim 

19 

F 71 

Dificuldade em 
dormir 

Depressão 
Humor 

persistentemente 
triste 

43 (28) Sim 
Melhoria dos 

sintomas 
Sim 

Sim 

20 
F 54 

Dificuldade em 
dormir 

Cansaço 
44 (10) sim Esquecimento Sim 

Não 

21 
M 43 

Depressão 
Ansiedade 

28 (15) sim Esquecimento Sim 
Não 

22 
M 45 

Dificuldade em 
dormir 

Depressão 
40 (5) não --- Sim 

Sim 

23 
M 79 

Dor crónica 
Ansiedade 

79 (10 
meses) 

não --- Sim 
Não 

24 
M 41 

Dificuldade em 
dormir 

depressão crónica 
41 (1ª x) --- --- --- 

--- 

25 

M 45 depressão 44 (1) sim Esquecimento Sim 
Sim 

 

 

Nº 

7. Alguma vez 
sentiu algum 

efeito 
secundário? 

Qual? 
8. Sentiu 

melhoras?  

9. Antes de recorrer ao 
tratamento 

farmacológico, 
experimentou medidas 
nâo farmacológicas? 

Medicamentos 

1 
Sim 

Efeitos 
Extrapiramidais  

Sim Não 
Lorazepam, Haldol, Olanzapina, 

Triticum, Fenofibrato, Tercian  

2 
Não --- Sim Não 

Lorenin, Risperidona, Artane, 
Dulcolax, Tromalyt, Fluconazol 

3 
Não --- Sim Não 

Lorazepam, 
Sertralina,Quetiapina,Topiramato 

4 
Não --- Sim Não 

Venlafaxina, castalium, Esomeprazol, 
Ramipril, Atorvastatina, Eutirox 

5 Não --- Sim Não Lorazepam 
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6 
Não --- Sim Não 

Olanzapina, Lorazepam, Tri-
hexifenidilo, dinozina, Terbinafina, 

Haloperidol 

7 

Não --- Sim Não 

Sertralina, Alprazolam, Omeprazol, 
Montelucaste, Quetiapina, 

Sinvastatina, Nitradisc, Neurolex, Beta-
histina 

8 
Não --- Sim Não 

Escitalopram, Valsartan, Bromalex, 
Adalgur 

9 
Não --- Sim Não 

Xanax, Seroxat, Zanicor, Blopress, 
Eucreas, Ganfort 

10 Não --- Sim Não Victan 

11 
Não --- Não Não 

Duloxetina, Fenofibrato, Nevibolol, 
Eucreas, Lansoprazol 

12 
Não --- Sim Não 

Lorazepam, Victan, 
Valsartan+Hidroclorotiazida, 

Fenofibrato 

13 Não --- Sim Não Triticum, Nebilet, Sinvastatina 

14 Não --- Sim Não Sertralina, Stablon 

15 
Não --- Sim Não 

Sertralina, Quetiapina, Carvediol, 
Furosemida, aspirina 

16 
Não --- Sim Não 

Diazepam, Lisinopril+Hidroclorotiazida, 
Mirtazapina 

17 Não --- Sim Não Lorazepam 

18 Não --- Sim Não Lorsedal, Levemir, Januvia, Diamicron 

19 Não --- Sim Não Lorenin 

20 Não --- Sim Não Ansilor 

21 Não --- Sim Não Escitalopram, alprazolam 

22 Não --- Sim Não diazepam, alprazolam 

23 
Sim Vómitos Sim Não 

Sertralina, lansoprazol, perindopril, 
eliquis, dol-u-ron,glucosamina, 

atorvastatina, pregabalina, latanoprost 

24 
--- --- --- Não 

Paroxetina, Lexotan, Tegretol CR, 
daflon, gelsectan, normatal, 

espironolactona 

25 
Não --- Sim Não 

Lorazepam, olanzapina, latanaprost, 
timoptol 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Campo  

47 
Sofia Cardoso 

 

ANEXO IV – Cartões “Sabias que?” 
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ANEXO V – Cartões “Desafio-me a…” 
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Resumo 

O presente relatório descreve o Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar, realizado no 

Centro Hospitalar do Porto e inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

O estágio decorreu nos meses de maio e junho de 2019, com orientação da Dr.ª Bárbara Santos, 

visando uma formação relativa às atividades de um Farmacêutico num contexto hospitalar. 

Cada capítulo é respetivo a uma unidade dos Serviços Farmacêuticos, onde são descritos o 

funcionamento geral, o papel do farmacêutico hospital e as atividades por nós desenvolvidas. 
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Introdução 

Centro Hospitalar e Universitário do Porto  

O Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) surgiu pela fusão de unidades: Hospital Geral de 

Santo António, cuja índole universitária permaneceu; Hospital Joaquim Urbano especializado em 

doenças infetocontagiosas; Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães; Hospital Central 

Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, sendo estas duas últimas unidades 

designadas de Centro Materno-Infantil do Norte. [1,2] 

O CHUP prima pela excelência, ética, trabalho em prol do doente, prestação de cuidados de saúde 

personalizados e de referência, valorização do ensino pré e pós-graduado e investigação inerentes 

ao desenvolvimento da área da saúde. [3] 

Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são uma estrutura fundamental nos cuidados de saúde em meio 

hospitalar, responsáveis pelo circuito do medicamento, desde a sua receção, ao armazenamento e 

distribuição, assegurando sempre a sua qualidade, segurança e eficácia. 

No CHUP, os SF, sob direção-técnica da Dr.ª Patrocínia Rocha, dividem-se em Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF), Farmacotecnia, Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Unidade de 

Distribuição Individual Diária (DID), Unidade de Farmácia em regime de Ambulatório (UFA) e Unidade 

de Ensaios Clínicos (UEC). De referir, que cada setor possui um farmacêutico hospitalar responsável, 

apesar de existir um sistema de rotatividade albergando cada setor. 

O quadro de recursos humanos é constituído por: 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 

27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 16 Assistentes Operacionais (AO) e s 

Assistentes Técnicos. 

Os SF são certificados pela norma ISO 9001 (International Organization for Standardization), 

garantindo a sua qualidade e excelência.  

De forma a facilitar o circuito do medicamento, o CHUP possui um portal informático próprio que 

permite a logística associada ao medicamento, o GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia), 

que inclui o módulo do Circuito do Medicamento (CdM). Este é utilizado quer pelos SF, 

nomeadamente para dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, gestão de stocks, quer 

pelos restantes profissionais de saúde envolvidos em qualquer parte do circuito do medicamento, seja 

por exemplo a prescrição (médicos), seja a administração (enfermeiros), o que permite a 

centralização de informação e a comunicação entre profissionais. 

O CHUP é composto por diversas comissões técnicas e multidisciplinares, tendo o farmacêutico um 

papel preponderante naquelas que visam o uso responsável do medicamento e a escolha da melhor 

terapêutica, como é o caso da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Controlo 

de Infeção Hospitalar e a Comissão de Ética. A CFT é constituída por 4 médicos e 4 farmacêuticos e 

tem como funções, nomeadamente ser o elo de ligação entre os serviços de ação médica e os 

serviços farmacêuticos; averiguar a melhor terapêutica para os doentes; selecionar os medicamentos 

cedidos pelo hospital, tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM); 

avaliar os custos da terapêutica de cada serviço; promover o uso racional do medicamento. [4] A 

Comissão de controlo de infeção hospitalar integra seis médicos, um farmacêutico, dois enfermeiros e 
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o Diretor dos serviços hoteleiros, tendo o Farmacêutico o principal objetivo prevenir, detetar e 

controlar as infeções nos estabelecimentos de saúde. [5,6] A Comissão de Ética é um órgão 

multidisciplinar de natureza consultiva, com o objetivo de avaliar problemas éticos. [7] 

Organização do Estágio 

O nosso estágio decorreu em maio e junho de 2019, em que cada semana correspondeu a um 

serviço diferente, permitindo uma aprendizagem constante e contínua. 

A primeira semana de estágio foi destinada às apresentações dos diferentes setores dos SF, feitas 

pelas farmacêuticas responsáveis, a qual foi importante para criar uma noção sobre o CHUP e, em 

especial, os SF. 

O decorrer do estágio foi realizado em grupos de duas pessoas na maioria dos serviços, com a 

exceção do setor da Produção e da UFO, feito individualmente. Em cada serviço tivemos a 

possibilidade de ler as matrizes de processo e instruções de trabalho disponíveis, a fim de conhecer e 

compreender as diferentes normas e funções, e de observar os farmacêuticos a realizarem as suas 

funções, auxiliando em algumas dela, com supervisão.  

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos  

O APF, também designado por 1001, é o armazém central dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, onde ocorre o processo de aquisição dos medicamentos e posterior receção, 

conservação e controlo de stocks (Anexos 1, 2 e 3). [8]  

Para gestão de encomendas existe uma lista comum, elaborada por um farmacêutico e partilhada 

com o Serviço de Aprovisionamento, o qual emite a nota de encomenda. De referir que, em alguns 

casos, a introdução na lista comum depende da confirmação prévia de aprovações, nomeadamente 

da CFT. [9]  

As encomendas são feitas aos fornecedores, existindo a possibilidade de, em caso de rotura de stock 

ou aquisição de um manipulado, se recorrer à Farmácia Lemos ou, mesmo, empréstimo a outro 

hospital. 

Estas encomendas têm por base um sistema de Reposição de Stocks por kanban, que consiste numa 

reposição mediante pontos de encomenda previamente estudados. Desta forma cada medicamento 

ou produto farmacêutico possui um kanban associado, isto é, um cartão que descreve a quantidade a 

encomendar e o stock que despoleta a encomenda, assim como é visível no Anexo 4. De referir, que 

a cor do kanbans reflete a localização ou tipo de produto. Por exemplo, o kanban cor rosa 

corresponde a produtos da UFA e a cor vermelha distingue medicamentos estupefacientes. [10]  

1.1. Atividades realizadas 

Durante a nossa passagem pelo APF, auxiliamos na elaboração da lista comum pelo GHAF através 

do sistema de kanbans, presenciamos ao sistema de distribuição de alguns hemoderivados e 

epoetinas e ajudamos na verificação de pedidos de encomendas pendentes. Tivemos a oportunidade 

de acompanhar a reposição da Pyxis MedStation® da Unidade de Cuidados Intensivos (visível no 

Anexo 5) feita por um TSDT. 

2. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos no CHUP é da responsabilidade dos SF. Os medicamentos chegam 

ao doente através da distribuição clássica, DID e distribuição em regime ambulatório.  
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2.1. Distribuição Clássica 

A finalidade da distribuição clássica é garantir que todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

chegam aos clientes na quantidade certa, no tempo certo e com qualidade. Para além disso, 

assegura a preservação das características físicas e químicas dos produtos durante o 

acondicionamento e transporte. [11]  

No CHUP a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita para a UFA, para 

a UFO, para serviços clínicos, bloco, entre outros. Esta inclui Sistema de Reposição por Kanban, 

reposição por HLS (Hospital Logistics System), e a reposição do Pyxis Medstation®. 

2.2. Distribuição Individual Diária 

A DID tem como objetivo primordial “assegurar a distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a preservação 

das características dos produtos durante o processo da distribuição individual diária em dose 

unitária”. [12] 

Tal como referido anteriormente, o CHUP possui o módulo CdM no portal informático GHAF, nos 

serviços clínicos. No CdM é efetuada a prescrição da medicação pelo médico. De seguida, cabe aos 

farmacêuticos que se encontram no serviço de DID realizarem a validação e monitorização da 

prescrição médica, para depois ser aviada a medicação para os diferentes serviços clínicos para um 

período de 24h. [12] 

2.2.1. Validação e monitorização da prescrição médica 

A validação e monitorização da prescrição médica é uma intervenção farmacêutica. Permite ao 

farmacêutico contribuir para a optimização dos resultados da terapêutica através do uso racional do 

medicamento, maximizando a efetividade e segurança do mesmo. Isto é, permite reduzir a ocorrência 

de resultados negativos associados à medicação (RNM), através da deteção de problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM). [13] 

No CdM, os doentes estão inseridos nos diferentes serviços clínicos em que estão internados. 

Quando, para um determinado doente, há uma nova prescrição ou alteração numa prescrição já 

existente, como por exemplo uma alteração na dose ou posologia, aparece um aviso no CdM no 

serviço clínico onde esse doente se encontra. Cabe ao farmacêutico aceder a esse serviço clínico, 

ver de que doente se trata e fazer a avaliação da alteração que o médico efetuou na farmacoterapia 

do doente.  

Para a validação da prescrição, é necessário ter em conta o FHNM, isto é, se o medicamento em 

questão está presente no mesmo, ou se faz parte de adendas ou deliberações da CFT do hospital. 

Adicionalmente é necessário ter em conta caraterísticas do doente em questão e do medicamento 

prescrito de modo a identificar PRM, isto é, verificar se o medicamento é necessário e adequado, se 

está na posologia correta e se o doente tem condições para o tomar. [13] 

Para além disso, o farmacêutico deve avaliar a prescrição em si, que deve possuir: A identificação do 

doente (nome, nº processo, serviço, nº cama, idade, peso, altura, diagnóstico) e do médico prescritor, 

a Denominação Comum Internacional (DCI) da molécula, forma farmacêutica, dose, posologia, via de 

administração e duração do tratamento, data e hora de prescrição. [13] 
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Posto isto, o farmacêutico valida a prescrição se estiver tudo conforme, caso contrário, deixa uma 

observação no CdM para ser vista pelo médico posteriormente. Em todo o caso, há medicação que 

não é enviada pela DID, visto que há stock fixo nos diferentes serviços, apenas é enviada a 

medicação que não faz parte desse stock. As insulinas, que são medicamentos de uso generalizado 

nos serviços clínicos cuja posologia vai sofrendo alterações, fazem parte desses stocks. [13] 

Para além disso, existem outros pormenores a ter em conta aquando a validação da prescrição. Por 

exemplo, quando se trata de um anti-infeccioso, o farmacêutico apenas valida a prescrição por um 

período de 7 dias, sendo necessária nova prescrição para um período de tratamento superior. [13]  

É importante mencionar ainda que, para além do CdM, o CHUP possui um Portal Interno (PI) que 

permite uma comunicação mais rápida entre o enfermeiro e o farmacêutico. No PI são feitos pedidos 

de medicação que não chegou aos serviços clínicos nas malas. 

2.2.2. Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos em dose unitária 

Após serem validadas as prescrições, os farmacêuticos da DID emitem listas de preparação de 

medicação dos doentes que são obtidas a partir do CdM. Estas listas são sempre precedidas pelo 

processamento das prescrições sem revertências e com revertências, ou seja, com alteração da 

unidose. Para além disto, os farmacêuticos validam os pedidos efetuados através do PI e emitem 

etiquetas com a identificação do doente em questão, o medicamento e a quantidade. [14] 

 A dispensa é feita pelos TSDT, podendo ser feita manualmente ou de forma semiautomática. Na 

dispensa manual, os medicamentos com mais rotatividade estão na torre, acessível no anexo 6, que 

é um sistema de gavetas com medicação unidose em dois circuitos, A e B, sendo que os restantes 

medicamentos se encontram dispostos em gavetas devidamente identificadas. A dispensa de forma 

semiautomática é efetuada através do Pharmapick, apresentado no anexo 7. 

Depois de preparadas, as malas com a medicação, apresentadas no anexo 8, vão ser transportadas 

pelos AO para os diferentes serviços clínicos. As malas são constituídas por gavetas identificadas 

com o nome do doente, serviço, número de cama e número de processo. Os medicamentos e 

produtos farmacêuticos solicitados através do PI são transportados à parte, nos carros que se 

apresentam no anexo 9. [15] 

Para além de todas as atividades atrás mencionadas, o farmacêutico também é responsável por gerir 

as devoluções de medicamentos e produtos farmacêutico. É também da sua responsabilidade a 

gestão de inutilizações, gestão de situações não planeadas e gestão da normalização e de não 

conformidades. [12] 

2.2.3. Circuitos especiais de distribuição de medicamentos 

Existem medicamentos e produtos farmacêuticos cuja prescrição não é feita no CdM, mas sim 

através do preenchimento de um impresso próprio ou requisição. Como é o caso dos estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados, material de penso e antídotos. 

2.2.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos  

Ao abrigo do decreto de lei nº15/93 de 22 de janeiro, a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos é 

feita pelo farmacêutico. São medicamentos sujeitos a um controlo mais rigoroso e estão 

armazenados numa sala de acesso restrito, à qual apenas o farmacêutico tem acesso. [16]  
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A prescrição é feita através de uma requisição, a nível nacional, segundo o modelo nº1509 do 

Instituto Nacional da Casa da Moeda (INCM), acessível no anexo 10. Este impresso vem 

acompanhado de um duplicado e deve possuir as seguintes informações: DCI, forma farmacêutica, 

dosagem, código, serviço clínico, nome do doente, número do processo/cama, quantidade prescrita, 

número de requisição, assinatura do médico, carimbo do serviço clínico e data. Uma prescrição pode 

corresponder a vários doentes do mesmo serviço clínico, mas apenas é referente a uma DCI e 

dosagem.  

É da responsabilidade do farmacêutico verificar que a prescrição cumpre com todos os parâmetros 

mencionados acima, efetuar o débito dos medicamentos no CdM, assinar a prescrição e anexar à 

mesma um impresso e o seu duplicado, que correspondem ao registo de receção de requisições de 

estupefacientes e psicotrópicos nos SF. Posto isto, os medicamentos são colocados em caixas 

seladas, para serem transportadas pelo AO. O AO que faz o transporte deve assinar a requisição.  

O profissional de saúde que recebe a medicação deve assinar a requisição, assim como o enfermeiro 

que administra a medicação deve assinar a requisição no respetivo local. Posto isto, as requisições 

são entregues nos SF, fazendo-se acompanhar do impresso mencionado anteriormente. Esta 

documentação é arquivada no hospital durante um período de 3 anos. 

2.2.3.2. Hemoderivados 

Ao abrigo do despacho conjunto nº1051/2000 (2ªsérie) de 14 de Setembro, a prescrição de 

medicamentos hemoderivados, deve ser feita num impresso próprio, o modelo nº1804 do INCM, 

disponível no anexo 11, que possui uma validade de 24 h. [17]  

O impresso é composto por duas partes, a “via serviço” e a “via farmácia”. Ambas as vias possuem 

um número de série, o nome do hospital, o serviço e são compostas pelos quadros A, B e C. Os 

primeiros dois quadros devem estar devidamente preenchidos para que os medicamentos possam 

ser dispensados. O quadro A possui informação relativa ao médico prescritor e ao doente. Já o 

quadro B, possui a informação relativa ao hemoderivado a dispensar, a dose e frequência, duração 

do tratamento e justificação clínica para o seu uso. Cabe ao farmacêutico conferir que as prescrições 

cumprem com todos os requisitos.  

Posto isto, o farmacêutico preenche o quadro C da prescrição, de ambas as vias, com as seguintes 

informações: Registo de distribuição, o nome do medicamento, a quantidade, o lote, fornecedor, 

número do certificado de autorização de utilização do lote (CAUL), assinatura, data e número 

mecanográfico. Ao medicamento dispensado é colada uma etiqueta identificativa do doente que vai 

usufruir do tratamento. Todas as caixas devem ir devidamente identificadas, cabe ao prescritor enviar 

autocolantes suficientes, caso contrário não se dispensam os medicamentos. Esta medida permite 

assegurar a rastreabilidade.  

Por fim, o medicamento é dispensado, podendo ser para doentes internados nos diferentes serviços 

clínicos, para o bloco operatório ou para o serviço de urgência. A “via serviço” possui ainda o Quadro 

D, onde compete ao enfermeiro que administra a medicação assinar e colocar as informações 

necessárias. Posto isto, a “via serviço” é arquivada no processo clínico do doente. 

A “via farmácia” é devolvida aos SF e é arquivada por um período de 50 anos, do modo a garantir 

rastreabilidade dos lotes de hemoderivados dispensados.  
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2.2.3.3. Antídotos 

A prescrição de antídotos é feita através de um impresso próprio, ou de forma electrónica no módulo 

do CdM. Uma vez que a sua utilização, quando necessária, é urgente, as prescrições são feitas 

apenas para fazer reposição de stock.  

2.2.3.4. Material de penso 

A requisição do material de penso é efectuada através de um impresso próprio, disponível no anexo 

12, cuja validade é de 8 dias. A requisição deve possuir informação acerco do tipo de ferida, para que 

o farmacêutico possa avaliar a necessidade do material de penso. 

2.2.4. Atividades realizadas  

Inicialmente assistimos à validação das prescrições médicas dos diferentes serviços clínicos do 

hospital, e de seguida efetuamos nós as validações, supervisionadas por um farmacêutico 

responsável. Para além disso assistimos ao enchimento dos carros com a medicação. 

De seguida, vimos como se efectuava o débito de requisições de estupefacientes e psicotrópicos e 

efetuamos o débito, supervisionadas por um farmacêutico. Após serem validadas as requisições 

realizamos a preparação da medicação, na sala de acesso restrito onde se encontram armazenados 

os estupefacientes, para que o AO os transportasse para os diferentes serviços.  

Assistimos também à validação de uma prescrição de um hemoderivado e de material de penso, à 

elaboração das listas de preparação de medicação e à impressão das etiquetas identificativas dos 

doentes que são obtidas a partir do CdM.  

Por fim, foi-nos proposta a realização de um trabalho de pesquisa acerca dos carbapenemos que se 

encontra disponível no anexo 13. 

2.3. Distribuição em Regime Ambulatório 

A UFA tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde (PS), 

aos utentes da consulta externa e dos hospitais de dia, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

assegurando a preservação das características dos mesmos. Este setor permite um maior controlo e 

vigilância pela suscetibilidade de causar efeitos adversos graves e permite melhorar a adesão à 

terapêutica durante o período de tratamento, promovendo a educação para a saúde. Existe também 

um controlo das terapêuticas inerentes às patologias cujo custo para o CHUP é elevado e que sejam 

passíveis de causar risco para a saúde pública. [18] 

 A dispensa de medicamentos neste setor abrange os doentes cujos tratamentos (Anexo 15) se 

encontrem listados no FHNM, em diplomas legais que constam em Diário da República ou sob 

deliberação específica, autorizada pelo conselho de administração do CHUP e pela CFT. Os 

medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FHNM apresentam total comparticipação por parte 

do Estado. Para além disso, são medicamentos de uso reservado pelo seu alto custo/risco e, por 

isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. [19] Quanto aos medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pela Administração do CHUP e pela 

CFT, os custos destes são suportados pelo CHUP. 

2.3.1. Gestão do atendimento na Farmácia do Ambulatório 

A UFA localiza-se nos SF do CHUP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a sexta-

feira, das 9 às 17 horas. O atendimento ao utente é organizado mediante um sistema de atendimento 
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por senhas informatizado. Após a recolha da senha, o utente aguarda numa sala própria destinada ao 

efeito e a cada alteração do número da senha é emitido pelo painel um sinal sonoro. Na sua vez, o 

utente dirige-se ao respetivo balcão, após entrar numa sala onde se encontram quatro balcões de 

atendimento, devidamente identificados (Anexo 16). 

Conforme o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º135/99 de 22 de abril, no caso de grávidas, 

pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças ao colo, e ainda noutros casos específicos 

com necessidades de um atendimento prioritário, deve ser concedido atendimento preferencial. 

[20,21] 

2.3.2. Organização dos medicamentos e outros produtos de saúde na UFA 

Neste setor, os medicamentos estão organizados por gavetas consoante a patologia em causa, 

ordenados por ordem alfabética (Anexo 17). Ao lado destas, encontram-se uma lista por ordem 

alfabética que contém o nome dos medicamentos e o respetivo número de gaveta. (Anexo 18). Nas 

gavetas existe um sistema de etiquetagem com três cores, que alerta para a diferenciação das 

dosagens dos medicamentos, que apresentam mais do que uma dose, de modo a facilitar a dispensa 

da dose correta. No Anexo 19, encontra-se a legenda do referido sistema de etiquetagem. Existem, 

ainda, prateleiras e armários que se destinam a medicamentos anti-retrovíricos e de nutrição (Anexo 

20). E, ainda, o frigorífico que se destina a medicamentos de frio (Anexo 21). No frigorífico encontra-

se uma informação acerca da classificação dos medicamentos de acordo com condições de 

conservação em caso de rutura da cadeia de frio (Anexo 22). Esta é uma informação importante para 

fornecer aos utentes, principalmente, porque nem sempre que adquirem os seus medicamentos na 

UFA vão diretamente para casa e questionam sobre a sua estabilidade. O stock maioritário destes 

medicamentos encontra-se no APF, dado que a sua dimensão permite que sejam guardadas maiores 

quantidades de medicamentos. Sendo assim, existem kanbans para cada medicamento/PS, de modo 

a assegurar uma gestão mais eficiente da reposição. Na UFA existe também um armário onde se 

encontram as agulhas, assim como um com recipientes de recolha de material cortante, que são 

solicitados pelos utentes (Anexo 23). 

2.3.3. Validação, Monotorização e Dispensa da Prescrição Médica no Ambulatório 

Para a dispensa da medicação é necessário verificar se a prescrição médica apresentada pelo utente 

reúne as condições exigidas de acordo com as condições legais, autorizações da Direção Clínica 

(DC), do CA, CFT e da Comissão de Ética para a Saúde (CES). A validação de uma prescrição 

médica prende-se com a verificação dos seguintes parâmetros: prescrição eletrónica de acordo com 

as normas estabelecidas; modelo apropriado para a prescrição médica para a UFA, dados de 

identificação do doente (nome, número do processo, sistema de saúde e respetivo número); DCI do 

medicamento, forma farmacêutica (FF), dose, frequência e via de administração; identificação da 

especialidade médica emissora da prescrição; identificação e assinatura do prescritor e data da 

próxima consulta; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição. A validação da 

prescrição médica permite verificar a conformidade coma a política do medicamento estabelecida 

pelo hospital. [22]  

 A maior parte das prescrições são submetidas no CdM, encontrando-se, por isso, em formato 

eletrónico. No entanto, existem exceções, nomeadamente as prescrições manuais como no caso da 
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Gastroenterologia e Nutrição (Anexo 24), e ainda, os impressos para a dispensa de hemoderivados, 

que necessitam do registo do número de lote e CAUL (quadro C a ser preenchido pelo farmacêutico). 

[23] Os medicamentos de uso exclusivo hospitalar podem ser destinados a doentes externos ao 

CHUP, seguidos por clínicas ou médicos privados, com patologias como artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

A UFA só dispensa os medicamentos previstos no despacho legal e se verifiquem 

concomitantemente os seguintes requisitos: prescrição médica com vinheta do prescritor, carimbo ou 

vinheta do local da prescrição, identificação do número de certificação do registo da Direção Geral de 

Saúde (DGS). Deve também ser preenchida a Folha de Registo Farmacêutico/Hospital, modelo 

049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do doente, número de embalagens 

dispensadas, número de lote, data da dispensa, número da receita médica, número do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e rúbrica do farmacêutico. [24-26] 

Em caso de alta precoce, a prescrição médica tem que ser acompanhada da “Justificação de 

fornecimento de medicamentos para ambulatório no momento da alta” publicado em boletim 

informativo n.º 27/11, sendo a dispensa realizada após autorização da direção clínica, após os SF a 

terem informado sobre a classificação do medicamento e do seu custo associado. Caso os 

medicamentos não tenham diplomas legais nem deliberações específicas no CHUP que autorizem a 

sua dispensa, o processo de autorização é remetido à CFT para decisão “caso-acaso”. Se os 

medicamentos tiverem diplomas legais, mas restrições impostas pelo CHUP (exemplos: epoetina 

beta-metoxietilenoglicol, medicamentos biológicos, etc), é necessária a autorização do CHUP para a 

sua dispensa. Durante a dispensa de medicamentos deve-se promover uma terapêutica segura, 

eficaz e com qualidade. [22] Relativamente à quantidade a dispensar até à data da próxima consulta, 

devem ser respeitadas as orientações para a dispensa de medicamentos na UFA, tendo em conta: a 

área de residência dos doentes - a dispensa pode ser feita para 3 meses se o doente residir em 

qualquer área e o montante total for inferior a 100 euros ou se o doente residir fora do distrito do 

Porto e o montante total for até 300 euros (acima destes montantes o medicamento é fornecido para 

1 mês); doentes transplantados renais ou hepáticos - os imunossupressores são fornecidos até 3 

meses; número de dias de tratamento - se o tratamento decorrer durante 40 dias, a medicação deve 

ser dispensada na totalidade; embalagens disponíveis - se uma embalagem tiver 60 comprimidos, 

deve-se ajustar o quantitativo a dispensar à sua apresentação comercial, como acontece com o 

tamoxifeno; stocks disponíveis (ex: aprepitant, sildenafil, sorafenib, etc). Assim, se não for possível 

levantar toda a medicação até à data da próxima consulta, o utente deve levar uma guia de 

levantamento da medicação pendente, assinada e datada. [27] 

Quando se faz a dispensa de novos medicamentos ou se o utente levanta determinado medicamento 

pela primeira vez, deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto oralmente como 

escrita, através de folhetos informativos acerca do medicamento e do uso correto dos medicamentos 

em geral (Anexo 25). Se o doente quiser autorizar outras pessoas a levantar a sua medicação, deve 

ser cedido um termo de responsabilidade (Anexo 26), que deve ser preenchido e assinado pelo 

doente e entregue na próxima visita à UFA, onde constam os nomes e número do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade dessas mesmas pessoas. Uma outra responsabilidade do farmacêutico 
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na UFA é o fornecimento de outros produtos de saúde, como os contentores de risco biológico e 

seringas, mas também as malas térmicas que asseguram a manutenção da temperatura durante o 

transporte dos medicamentos de frio, de modo a salvaguardar a segurança do medicamento e do 

utente e, ainda, promover o sucesso da terapêutica. Deve, ainda, alertar para o não cumprimento do 

plano terapêutico. A avaliação do grau de satisfação dos utentes da UFA é efetuada através da 

divulgação de um inquérito, durante uma semana, uma vez por ano. 

2.3.4. Devolução de medicamentos 

A devolução de medicamentos na UFA pelos utentes e serviços clínicos, refere-se a medicamentos 

dispensados por este setor e que por algum motivo deixaram de ser utlizados. Razões como 

interrupção da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente são válidas 

para ocorrer a devolução dos medicamentos nos SF do CHUP. Todos os medicamentos recebidos 

deverão ser colocados em local próprio e devidamente identificado com “Devolução de 

medicamentos”. Sempre que possível registar, o número do processo do utente, caso exista essa 

informação. 

Para que estes medicamentos sejam aceites têm que cumprir alguns critérios: integridade física da 

embalagem primária e secundária, PV não ultrapassado, os medicamentos unidose, este deve estar 

devidamente identificado no blister com DCI, FF, dosagem, lote e PV. Quando o medicamento exige 

condições especiais de armazenamento, estas também devem ser verificadas, como por exemplo o 

tacrolimus que apresenta um invólucro de alumínio para proteção da luz e os medicamentos de 

conservação do frio. Os medicamentos devolvidos, são rejeitados sempre que sejam de conservação 

à temperatura ambiente ou de frio, de apresentação multidose com integridade física violada, como 

colírios e pomadas, ou que não cumpram os critérios de aceitação. Nestes casos, são rejeitados para 

os contentores vermelhos, para posterior destruição. Os medicamentos devolvidos em condições 

válidas de uso, que não sejam dispensados nos SF do CHUP, são recolhidos para serem cedidos aos 

“Médicos do Mundo”. [28,29] 

2.3.5. Venda de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, a venda de medicamentos ao público 

pelos SF hospitalares e outros estabelecimentos de saúde, públicos e privados, está autorizada em 

circunstâncias excecionais de rotura do medicamento no mercado da farmácia comunitária. Neste 

caso, é necessária a apresentação pelo utente de três carimbos de farmácias diferentes que 

confirmem a rotura do produto em causa. A venda de medicamentos é também autorizada num caso 

resultante de atendimento em urgência hospitalar que justifique o acesso imediato ao medicamento. 

[30,31] 

2.3.6.  Atividades realizadas 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de contactar pela primeira vez com medicamentos de 

dispensa exclusiva hospitalar. Também participamos no processo de dispensa de medicamentos aos 

doentes, avaliando sempre os critérios necessários à validação da prescrição médica e procedendo, 

assim, ao registo no sistema CdM. Percebemos que existem medicamentos que têm uma maior 

dispensa na UFA como o CELLCEPT ® (Roche) [micofenolato demofetil] + Tacrolímus) para 

transplantados renais, VYNDAQEL® [Tafamidis] para a Paramiloidose e a Leuprolida para Hiperplasia 
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Benigna da Próstata. Tivemos, também, a possibilidade de contactar com os impressos de prescrição 

dos hemoderivados e de nutrição, e ainda, com o formulário de autorização de prescrição de 

Thalidomide Celgene® (programa de prevenção da gravidez) (Anexo 27). Para além disto, avaliamos 

as caraterísticas dos medicamentos em quarentena que tinham sido devolvidos e selecionamos qual 

o seu destino, considerando as opções acima referidas. Tivemos, ainda, a oportunidade de assistir a 

uma reunião semanal do departamento das doenças auto-imunes, acompanhando uma das 

farmacêuticas, Dra. Paulina Aguiar, e de conhecer, desta forma, um ambiente de debate de ideias 

que culmina numa proposta terapêutica ajustada para o doente em si. Percebemos o papel relevante 

do farmacêutico, enquanto perito do medicamento, pelo seu conhecimento sobre os efeitos adversos 

do medicamento, mas também no esclarecimento de dúvidas sobre os custos inerentes ao 

tratamento e questões burocráticas associadas. Foi um momento de aquisição de conhecimento, 

sobretudo para nós estagiárias, porque trata-se de uma reunião complexa, com a apresentação da 

história clínica do utente, seguida de troca de ideias entre médicos e farmacêuticos, que termina com 

numa decisão terapêutica.  

3. Unidade de Farmacotecnia 

Farmacotecnia (do grego pharmakon: medicamento, e tekhen: arte) é, por definição a “arte do 

medicamento”. [32] Atualmente designa-se de Tecnologia Farmacêutica que é “uma ciência de 

aplicação que tem por fim obter preparações farmacêuticas (...) que devem ser dotadas da máxima 

atividade, doseadas com a maior precisão e apresentadas sob uma forma que facilite a sua 

conservação e administração”. [33] 

Nos SF Hospitalares a Farmacotecnia tem como principal objetivo a preparação e a disponibilização 

de medicamentos que não se encontrem disponíveis no mercado na dose ou na FF adequadas às 

necessidades específicas de cada doente, tendo como principal objetivo o alcance de uma 

terapêutica personalizada. Deste modo, a farmacotecnia é crucial para colmatar as falhas da indústria 

farmacêutica, mas também para ajustes económicos. Este setor dos SF, assim, pretende 

corresponder às necessidades dos doentes em regime de ambulatório, internamento, hospital de dia, 

neonatologia, pediatria ou ainda para a reposição de stocks dos variados serviços clínicos.  

A unidade de produção em meio hospitalar é essencial – além de assegurar uma terapêutica 

individualizada, existe também, por parte do farmacêutico, a responsabilidade na elaboração, 

manipulação, controlo das formas farmacêuticas, garantindo segurança, qualidade e eficácia das 

preparações efetuadas, atuando de acordo com as boas práticas de produção. No CHUP, a 

Farmacotecnia engloba quatro setores distintos - Produção de Não Estéreis (NE); Fracionamento e 

Reembalamento de Medicamentos; Produção de Estéreis e Nutrição Parentérica; Produção de 

Citotóxicos.  

3.1. Produção de medicamentos não estéreis 

A unidade de Produção de Medicamentos NE é um setor que tem como objetivo preparar e 

disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, assegurando o rigoroso cumprimento da 

regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas. As requisições podem entrar na unidade de 

produção por solicitação pela unidade de Distribuição a partir CdM ou a partir do kanban que fornece 

informação para reposição do stock. [34] 
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O Farmacêutico e o TSDT têm a responsabilidade de realizar a gestão dos pedidos, incluindo os 

pedidos urgentes recebidos fora do horário normal do funcionamento. No início da manhã o 

Farmacêutico ou o TSDT verificam a existência de pedidos de NE feitos através do CdM pela DID, 

assim como a existência de pedidos por kanbans. Por volta das 12h realiza-se uma nova verificação. 

Podem ainda surgir pedidos acompanhados de contacto telefónico à Produção quando são 

requisições fora do horário previsto no “Prazo de Entrega Expectável”. As situações urgentes, cabe 

ao farmacêutico ou ao TSDT solicitar à Distribuição o transporte urgente. [34] 

A seleção das matérias-primas mais adequadas, a conceção de uma nova formulação de produtos 

não estéreis, assim como a designação do lote de produção, a definição dos Prazo de Validade (PV) 

dos Manipulados (de acordo com a USP Pharmacists’Pharmacopeia, 31-NF26 LH795) e a definição 

do material de embalagem são também responsabilidades do Farmacêutico. [34-38] 

Na unidade de Produção, as preparações dos medicamentos manipulados obedecem as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004 de 2 de junho), sendo cada 

medicamento executado de acordo com a respetiva Ordem de Preparação (OP). [39] À semelhança 

do que acontece em outras unidades, nesta unidade é fundamental que todas as operações de 

produção sejam padronizadas. Esta padronização é crucial para que seja garantida a 

reprodutibilidade da qualidade do medicamento preparado. Neste sentido, uma outra função do 

Farmacêutico é validar as requisições, que podem chegar por kanban ou através do CdM e emitir a 

OP (Anexo 14) e os respetivos rótulos, com o objetivo de identificar corretamente a preparação. 

A OP contém informações como identificação da preparação; características técnicas: substância 

ativa, FF, dosagem e apresentação; número de lote da preparação; identificação do operador e do 

supervisor; quantidade por unidade e número de unidades a preparar; composição qualitativa e 

quantitativa da preparação; técnica de preparação; PV do manipulado e o tipo de material de 

embalagem. As OP são emitidas pela Farmacêutico (supervisor), e apesar deste ter conhecimento 

técnico e científico que o habilitam à execução da preparação, esta é por rotina realizada pelo TSDT. 

[40] Deste modo, este tem a responsabilidade de proceder ao registo, na OP, da origem, lote e PV 

das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação da qualidade do produto final 

(Conforme/ Não Conforme) – uniformidade de massa, em formas farmacêuticas sólidas; pH, em 

formas farmacêuticas semissólidas; transparência e pH, em soluções. O TSDT deve ainda colocar na 

OP um exemplar do rótulo, sendo o produto final validado pelo supervisor. [41] 

Após a preparação dos manipulados, o TSDT faz os registos de consumo de matérias-primas por 

serviço e garante o envio dos manipulados aos serviços clínicos de destino.  

3.1.1. Atividades realizadas 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento geral da unidade e 

participar na preparação de alguns manipulados, como a suspensão oral de captopril 1,0 mg/ml, 

solução oral de furosemida 2,5 mg/ml, solução oral de morfina 0,002 %, papéis medicamentosos de 

piridostigmina 30 mg, colutório de nistatina e lidocaína, suspensão oral de sildenafil 2,5 mg/ml, 

pomada de sirólimus 0,4 %, solução oral de citrato de sódio 3 %, solução oral de hidrato de cloral 10 

%, suspensão oral de diazepam 0,4 mg/ml, embalando e rotulando os mesmos. 
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3.2 Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um procedimento que permite obter frações da dose de um 

medicamento, não disponíveis no mercado, sem prejuízo das propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas da formulação. São passíveis de fracionamento as formas farmacêuticas cujo 

mecanismo de libertação da substância ativa (SA) não seja afetado pela operação, ou exista a 

indicação inequívoca no Resumo das Características do Medicamento (RCM) sobre a possibilidade 

de obtenção frações da dose em causa. Além disto, comprovado pelo RCM da SA, esta não pode 

apresentar risco físico-químico e/ou biológico na operação de fracionamento.  

Os procedimentos de fracionamento variam em função da FF, no caso de comprimidos deve utilizar-

se sempre a mesma máquina de corte, devendo ser rejeitadas as frações que não apresentem 

integridade física, visualmente. No caso de pós, recorre-se a uma balança, e no caso de líquidos a 

um instrumento de medição, cuja precisão de deteção de variação de massa/volume, respetivamente, 

seja inferior a ± 5 %, devendo utilizar-se uma embalagem primária que assegure a estabilidade do 

medicamento.  

Os pedidos de fracionamento/e ou reemabalamento, devem ser feitos de véspera, sendo verificados 

ao início da manhã seguinte, através do impresso vigente ou pelo kanban, à semelhança do que 

acontece com os outros medicamentos obtidos pelos setores da farmacotecnia. Aquando do 

fracionamento e/ou reembalamento é atribuído um lote de produção, de acordo com a metodologia 

seguida na Instrução de Trabalho “Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados Sólidos”, de 

acordo com as recomendações da United States Pharmacopeia (USP).  

Na OP deve ser registado o resultado dos ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto 

final do medicamento fracionado. Baseiam-se em dois procedimentos, controlo visual da integridade 

da parte fracionada, ao longo de todo o processo de fracionamento e de todos os lotes. O controlo de 

peso, cabe ao TSDT realizar pelo menos uma vez por mês, selecionando um produto fracionado, 

pesa-se, no mínimo, 5 frações. Se os resultados individuais apresentarem diferenças superiores a 5 

%, são classificados como não conformes. [42] 

3.2.1 Atividades realizadas 

Durante o estágio, foi-nos apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF, onde 

pudemos perceber que é um procedimento efetuado num equipamento específico que fraciona e 

reembala o medicamento em blisters individuais, assim como também realiza a sua identificação, 

com DCI, dose, lote e PV. 

3.3 Produção de Preparações Estéreis  

A produção de estéreis no CHUP tem não só o intuito de permitir obter preparações individualizadas 

e seguras, mas também a diminuição do desperdício e dos custos para o CHUP, ao permitir 

rentabilizar a matéria prima utilizada para várias preparações.  

A preparação destes produtos obriga a um maior cuidado, sendo que deve ser realizada em áreas 

limpas, que assegurem assepsia, de forma a minimizar a contaminação microbiológica e a existência 

de pirogénios. [43] Para tal, é necessário que as instalações contenham salas diferenciadas. São elas 

a sala negra; a sala cinzenta, onde se procede ao fardamento com protetor de calçado, bata, touca, 

máscara e luvas; e a sala branca onde ocorre a preparação dos produtos estéreis.  
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No CHUP, a produção de estéreis engloba a preparação de intravítreos, colírios, medicamentos de 

ensaios clínicos, entre outros, a aditivação ou produção de bolsas de nutrição parentérica (NP) e 

ainda a produção de citotóxicos na UFO. 

3.3.1 Produção de Medicamentos Estéreis  

À unidade de produção de medicamentos estéreis cabe “assegurar a disponibilidade de 

medicamentos estéreis ao menor custo, nas condições e prazos acordados”. [44] Diariamente, os 

pedidos feitos à unidade de produção, quer através do CdM quer manualmente, são analisados e 

validados pelo farmacêutico, que tem ainda a responsabilidade de emitir a OP e os rótulos relativos à 

preparação requisitada, acompanhados de lote (Anexo 28), o que permite a rastreabilidade de todo o 

processo. [45,46] 

Estes pedidos podem ser realizados pelo setor de Distribuição, pela UEC, por outras unidades de 

saúde pertencentes ao CHUP ou externos, e pela necessidade de reposição de stocks nos serviços, 

nomeadamente de colírios fortificados e morfina. Os pedidos efetuados após as 13h devem ser 

acompanhados por contacto telefónico.  

No caso de ser pedida uma formulação nova de um produto estéril, compete ao farmacêutico fazer 

uma revisão bibliográfica, consultar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional 

de farmácias e conceber a nova formulação, tendo de nomear um outro farmacêutico para verificar e 

aprovar a formulação concebida. [47]  

Após a emissão das OP, e depois de o material necessário estar devidamente preparado para se 

iniciar a sessão de produção, o farmacêutico e o TSDT seguem as orientações de fardamento 

mencionadas previamente e entram na sala branca. A sala branca encontra-se num ambiente de 

pressão positiva, que impede a entrada do ar externo de forma a permitir maior esterilidade, possuiu 

um transfer, (Anexo 29) para entrada e saída de material, e contém a câmara de fluxo laminar vertical 

(CFLv), (Anexo 30) onde se executam as preparações em técnica assética. Todo o material é 

pulverizado com álcool a 70º antes de entrar na CFLv e as embalagens secundárias são retiradas 

dentro da câmara, sem entrarem em contacto com as superfícies estéreis. No início e final de cada 

sessão, o interior da CFLv e mesa de trabalho são limpos, com álcool a 70º, com compressas 

esterilizadas. Para além disso, no final de cada dia o interior da câmara é pulverizado com ácido 

isopropílico. [48] [49] 

De acordo com as instruções presentes na OP, o farmacêutico e o TSDT procedem à manipulação e 

embalamento primário. O produto acabado deverá ser sujeito a ensaios de verificação: Organoléptico 

I (incolor a amarelo transparente), Organoléptico II (ausência de partículas em suspensão), 

Organoléptico III (ausência de ar) e Volume excedente (inferior a 5% do volume final). [50] 

Verificando-se a conformidade, procede-se à rotulagem das preparações, tendo a atenção de conferir 

se a preparação exige algum cuidado especial, nomeadamente se necessita de proteção da luz. 

Posteriormente, faz-se o embalamento secundário e coloca-se a preparação finalizada, 

acompanhada da respetiva OP no transfer. As OP são arquivadas em dossier no setor da produção. 

[51] 
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3.3.2 Produção de Bolsas de Nutrição Parentérica 

As bolsas de NP produzidas neste setor podem ser produzidas de origem, em que o destinatário é a 

população pediátrica, ou destinar-se a adultos, e nesse caso procede-se à aditivação a bolsas já 

comercializadas. O setor é responsável pela produção de bolsas de NP prescritas pelos Serviços 

Clínicos de Neonatologia do CMIN, pelos Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-

cirúrgico (CIP-IMC), pela UFA e pelo Hospital de Dia e pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS). [52]  

Os pedidos de bolsas de NP são recebidos por via informática num documento em pdf e é da 

competência do farmacêutico a validação da prescrição médica, verificando os dados de identificação 

e localização do doente (nome, número do processo, peso em Kg, dia agendado para a alimentação 

parentérica, localização do doente no serviço clínico); a data e hora da prescrição; a composição 

qualitativa e quantitativa da Solução I (Glucose, nas diferentes concentrações, Aminoácidos, 

Oligoelementos e Vitaminas), dose por quilo e por dia e volume prescrito; a composição qualitativa e 

quantitativa da Solução II (Lípidos e Vitaminas Lipossolúveis), dose por quilo e por dia e volume 

prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a assinatura do médico que efetuou a 

prescrição e respetiva identificação ou respetiva autenticação eletrónica. Efetivada a validação da 

prescrição procede-se à emissão da OP (Anexo 31) e dos respetivos rótulos, em triplicado para a 

Solução I e duplicado para a Solução II. [53] 

O processo de produção tem lugar na mesma sala que os medicamentos estéreis acima descritos, 

assumindo-se as mesmas medidas de fardamento e limpeza da sala e da CFLv. No entanto, a 

produção de bolsas de NP nunca é realizada em simultâneo com outras preparações estéreis, 

havendo obrigatoriamente sessões de trabalho distintas.  

Na CFLv procede-se à montagem de um sistema automático de enchimento, ao qual estão 

conectados os soros glicolisados utilizados na preparação da Solução I das bolsas de NP. A 

utilização deste sistema automático agiliza o processo de medição e permite maior rigor no mesmo. 

Os micronutrientes hidrossolúveis são medidos em seringa luer-lock e adicionados à bolsa da 

Solução I. A Solução II, composta por lípidos e vitaminas lipossolúveis, é preparada manualmente, 

em seringa ou bolsa, consoante o volume final. [54]  

Após a averiguação da conformidade do produto acabado com os ensaios de verificação e registo na 

OP do resultado do controlo gravimétrico de cada bolsa, tendo em atenção que é necessário proteger 

as preparações da luz, procede-se à rotulagem e embalamento das preparações. (Anexo 32) 

À primeira bolsa de NP da sessão de trabalho e à última bolsa do dia, é retirada uma amostra que é 

adicionada a um meio de cultura adequado e enviada para análise microbiológica, de forma a garantir 

que se mantiveram as condições de esterilidade necessárias à sua produção. [55] 

3.3.3 Atividades realizadas  

No setor de produção de estéreis e bolsas de NP, foi-nos concedido acesso à sala branca, o que nos 

permitiu adquirir uma maior consciência dos cuidados a ter para garantir o ambiente de trabalho mais 

estéril possível, desde o fardamento apropriado, à constante esterilização do material.    

Pudemos observar de perto a manipulação de várias preparações no contexto do fracionamento de 

ampolas (bevacizumab, aflibercept, ranibizumab), da produção (ciclosporina, voriconazol, 



 

15 
 

vancomicina) ou fortificação de colírios (gentamicina), produção de seringas de morfina e produção 

ou aditivação de bolsas de NP. Fizemos ainda a rotulagem e embalamento secundário do produto 

acabado.  

4. Unidade de Farmácia Oncológica 

A produção de medicamentos citotóxicos (CTX) realiza-se na Unidade de Farmácia Oncológica, 

localizada junto ao Hospital de Dia Polivalente, onde se realiza a quimioterapia, permitindo uma mais 

fácil comunicação com enfermeiros e médicos envolvidos e facilitando o circuito dos CTX. [56] 

Os CTX devem ser segregados dos restantes medicamentos em todas as fases do processo desde a 

receção, transporte, manipulação e distribuição, pelo que os profissionais da UFO, nomeadamente os 

farmacêuticos, os TSDT e os AO, têm de realizar uma formação ajustada às suas funções neste 

setor.  

4.1 Instalações da UFO 

A UFO encontra-se fisicamente dividida em zonas distintas: a sala negra, exterior à zona de 

preparação, onde estão arrumados os produtos (Anexo 33, 34, 35, 36) e onde se encontra o posto de 

trabalho dos dois farmacêuticos (Anexo 37); a sala cinza, onde se realiza a lavagem assética das 

mãos e se procede ao fardamento com touca, máscara de filtro de partículas PFR P3 ou P2, óculos 

de proteção e protetores de calçado; a antecâmara, sala com pressão positiva anterior à sala branca 

e onde se veste a bata e se calçam as luvas de latex esterilizadas; e a sala branca, que se trata de 

uma sala limpa destinada à preparação de CTX, onde se encontra a câmara de biossegurança, 

sendo que a câmara de fluxo laminar (CFL) que permite trabalhar de forma a manter a esterilidade 

das preparações e também proteger o operador que está a manipular os CTX. [57] 

 A sala branca encontra-se a pressão atmosférica negativa, pelo que o fluxo do ar é direcionado para 

o interior da sala, diminuindo os riscos de contaminação ambiental e ocupacional nas zonas 

exteriores à zona de preparação de CTX. [48] De forma a assegurar que se mantém um diferencial de 

pressão dentro dos intervalos de referência, existem na sala limpa dois dispositivos de medição que 

permitem a sua leitura e registo. [58] 

4.2 Funcionamento da UFO  

A gestão do armazém avançado da UFO é baseada na utilização de Kanbans, sendo que no final do 

dia se efetua encomenda interna ao APF. Consoante a alteração do mapa de consumo, compete ao 

farmacêutico fazer a reavaliação dos pontos de encomenda. Na receção dos produtos na UFO, é 

necessário verificar a sua integridade e confirmar se o transporte foi corretamente efetuado. Faz-se a 

conferência dos produtos recebidos com a guia de transferência no que diz respeito à DCI, nome 

comercial, FF e via de administração. Os produtos são posteriormente etiquetados (Anexo 38) e 

arrumados pelo AO obedecendo à norma FEFO (First-Expire, First-Out). [59] 

O processo de preparação de CTX é desencadeado pela prescrição médica, maioritariamente através 

do CdM ou então manualmente, tanto dos fármacos CTX que constituem o ciclo de quimioterapia, 

como dos que constituem a terapêutica associada. Diariamente o farmacêutico elabora uma lista de 

doentes para o dia seguinte, com informação sobre a hora em que está prevista a sua chegada e a 

medicação que lhe será administrada.  
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 No entanto, o farmacêutico só valida a prescrição e só se inicia a produção do CTX quando o doente 

em questão recebe “luz verde”, ou seja, quando, após a realização de exame hematológico, o doente 

se encontra em condições de lhe ser administrada a medicação, não apresentando nenhuma queixa 

como por exemplo ter tido febre durante a noite. [60,61] 

Verificando-se a obtenção de “luz verde” e o cumprimento dos critérios mínimos de aceitação de uma 

prescrição de quimioterapia, o farmacêutico procede à validação da prescrição tendo a atenção de 

confirmar a adequabilidade do protocolo para a patologia, conferir a dose ajustada de cada citotóxico 

em função do peso, verificar se a via e duração de administração são adequados e se a solução e 

volume de diluição são adequados ao protocolo. Caso o fármaco prescrito careça de aprovação pela 

CFT, o farmacêutico deve verificar a aprovação da utilização do mesmo pelo doente em causa. [60] 

Após a validação da prescrição e após o débito dos produtos, atendendo ao lote, no CdM, são 

emitidos dois rótulos: ordem de preparação e de libertação da prescrição. [62] Os rótulos são 

colocados, juntamente com o fármaco (já sem a embalagem secundária) e outros produtos 

necessários à preparação (soro, glucose, bomba infusora) num tabuleiro (Anexo 39) e, através do 

transfer, (Anexo 40) o TSDT procede à sua recolha e início de preparação na sala branca. No caso 

do fármaco não exigir manipulação, o rótulo é colocado diretamente na embalagem, que fica a 

aguardar a recolha pelo AO ou enfermeiro no local apropriado.  

Na sala branca estão operacionais dois TSDT, um que executa a manipulação e outro que prepara os 

produtos para entrar na câmara e os embala e rotula depois de preparados. Para a manipulação dos 

CTX é necessária a utilização de um segundo par de luvas, por exemplo de nitrilo, e todo o material 

que entra na CFL é pulverizado com álcool a 70º. [57] 

Após a preparação, o produto é embalado e rotulado ainda na sala branca, tenho em atenção a 

necessidade de proteção da luz com papel de alumínio por parte de algumas preparações. O produto 

acabado é colocado em tabuleiro no transfer. O farmacêutico retira o produto e confirma que a 

preparação está devidamente acondicionada e rotulada. Procede à libertação da mesma no CdM, 

colocando-a no local de recolha pelo AO. [61] 

4.3 Atividades realizadas   

Na UFO, foi-nos possível observar não só as condições em que se executa a manipulação de CTX, 

mas também toda a sequência da sua produção, desde a validação da prescrição até à libertação do 

produto acabado. Pudemos observar a produção de diversas preparações, nomeadamente de bólus, 

bombas infusoras, soluções diluídas em soro ou glucose e ainda preparações provenientes da 

unidade de EC. 

No último dia tivemos acesso à sala branca, onde observamos de perto os cuidados e técnicas a ter 

na manipulação de CTX.  

5. Ensaios clínicos  

Um ensaio clínico (EC) é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. [63]  
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Os EC podem ser de fase I, II, III ou IV. O CHUP possui mais de 100 EC a decorrer no presente, 

maioritariamente de fase III. Isto é, são ensaios em que os objetivos são demonstrar ou confirmar o 

benefício terapêutico do medicamento experimental (ME) através de ensaios comparativos, verificar a 

sua eficácia e segurança, ou obter a autorização de introdução no mercado. São ensaios realizados 

numa amostra grande da população alvo, e podem ter uma duração de meses ou vários anos. [64]  

A farmácia hospitalar é o local estabelecido por lei onde se armazena, controla e dispensa o ME. 

Todo este processo é realizado de acordo com “Manual de procedimentos de ensaios clínicos”, 

elaborado pelo director técnico da farmácia, com o objetivo de implementar e normalizar todos os 

procedimentos em cumprimento com legislação em vigor e com as boas práticas clínicas (BPC). [65] 

Antes de mais, é necessário clarificar alguns conceitos de acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de 

abril, que aprova a lei da investigação científica: [63] 

• Autoridades competentes: INFARMED e Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC); 

• BPC: Preceitos internacionalmente reconhecidos de qualidade ética e científica que devem ser 

respeitados durante EC que envolvam a participação de seres humanos; 

• Centro de estudo clínico: Entidade dotada de meios materiais e humanos adequados, onde se 

realiza o estudo clínico; 

• Consentimento informado: Decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada livremente 

por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, na falta desta, pelo seu representante 

legal; 

• Investigador: Pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício da atividade 

de investigação, devido às habilitações científicas e à habilitação legal para a prestação de 

cuidados que a mesma exija; 

• ME: FF de uma SA ou placebo, testada ou utilizada como referência num ensaio clínico; 

• Monitor: Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado pelo 

promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente informado; 

• Promotor: Pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico; 

• Protocolo ou plano de investigação clínica: Documento que descreve a justificação, os objetivos, 

a conceção, a metodologia, a monitorização, os aspetos estatísticos, a organização e a condução 

de um estudo, assim como o arquivo dos respetivos registos. 

5.1. Condições para a realização de um ensaio clínico 

Para que se realize um EC é necessária a autorização da CEIC, e a aprovação do Infarmed e da 

comissão nacional de proteção de dados (CNPD). Para além disso, é necessário estabelecer um 

contrato financeiro para com o promotor do EC e um dossier dos SF de acordo com o índice do 

Pharmacy Site File em vigor no CHUP, acessível no anexo 41. Finalmente, é necessária uma 

“Declaração dos serviços farmacêuticos e CdM experimental” elaborada pela diretora técnica, na qual 

a mesma declara que os serviços farmacêuticos do centro possuem as condições necessárias à 

realização do EC. [65] 

Uma vez cumpridos todos os critérios mencionados acima, dá-se a reunião de abertura do centro 

onde é apresentado o protocolo do ensaio e se definem os seguintes aspectos: data de entrega das 
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amostras para ensaio, procedimento relativo à prescrição, dispensa e manipulação do ME, 

procedimento de devolução e procedimento de articulação interna entre os vários elementos da 

equipa de investigação. Todos os doentes devem assinar um consentimento informado antes de 

entrarem no EC. [65] 

5.2. Circuito do medicamento experimental  

O ME está inserido num circuito diferente daquele de um medicamento não experimental. Este 

circuito inicia-se com a receção do ME fornecido pelo promotor. Durante a receção o farmacêutico 

confirma a quantidade, lote, PV, nº de kit, entre outros. Para além disso é necessário confirmar que 

não houve nenhum desvio de temperatura durante o transporte, caso tenha ocorrido algum desvio, a 

situação é reportada ao promotor e o medicamento é colocado em quarentena, separado dos 

restantes, até se obter resposta do promotor. Após ser rececionado, o ME é acondicionado numa sala 

restrita, cuja temperatura e a humidade são controladas. O registo em gráfico, da monitorização da 

temperatura, acessível no anexo 42 e no anexo 43 da sala e do frigorífico onde estão acondicionados 

os ME são arquivados numa pasta própria, validados com assinatura do farmacêutico. [65] 

A prescrição do ME é feita pelo médico da equipa de investigação, através do impresso presente no 

anexo 44. Posto isto, o farmacêutico dispensa o ME, preenche o quadro D da prescrição e assina. 

Alguns ME exigem manipulação para que possam ser administrados. Nestes casos cabe ao 

farmacêutico elaborar uma ordem de preparação. O farmacêutico também é responsável por ceder 

informação ao doente e aos enfermeiros, de forma oral ou escrita, relativamente à conservação e 

administração do ME. [65] 

Todas as caixas/blisters dos ME são devolvidas pelo doente, estejam vazias ou não. Cabe ao 

farmacêutico fazer a sua contabilização, que depois é verificada pelo monitor nas visitas de 

monitorização. A destruição da medicação devolvida e das caixas vazias pode ser feita no centro, 

sendo realizada segundo um procedimento que é acordado entre o promotor e os SF no início do 

estudo. [65] 

Para garantir que todo o processo é feito de acordo com o estipulado com o promotor, os 

farmacêuticos da unidade de ensaios clínicos elaboram um procedimento interno para cada ensaio, 

no qual designam o objetivo do estudo, como se realiza a confirmação de receção do ME, o que fazer 

caso ocorram desvios de temperatura, como se efetua a dispensa e a manipulação e ainda 

informação adicional acerco dos registos a fazer. 

Ao longo do EC os monitores fazem visitas ao centro, com o objetivo de garantir que está tudo a 

decorrer como previsto, mantendo o promotor informado. 

Toda a documentação é arquivada no Phamacy Site File durante 5 anos após a conclusão do EC, de 

acordo com Dec-lei nº102/2007, artigo 20º. Na maioria dos casos os promotores exigem que se 

mantenha em arquivo por 15 anos de acordo com as BPC. [65] 

Por fim, são realizadas auditorias internas e externas, com o objetivo de garantir a linearidade do 

processo, melhorar a qualidade dos dados e promover o correto desempenho do estudo de acordo 

com protocolo. [65] 
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5.3. Atividades realizadas 

Com o intuito de ficarmos mais familiarizadas com esta vertente, começamos por ler a Lei n.º 21/2014 

de 16 de abril, que aprova a lei da investigação científica. De seguida, lemos alguns Pharmacy Site 

File de EC que estavam a decorrer no CHUP, e de alguns que já tinham decorrido, com o intuito de 

ficarmos familiarizadas com os protocolos. Para além disso observámos todos os procedimentos 

envolvidos na receção de ME, desde verificar o registo de temperatura, confirmar os lotes e PV dos 

ME que foram recebidos, arrumar no devido local, registar toda a informação e anexar no Pharmacy 

Site File. Assistimos também à dispensa do ME. 

Por fim, assistimos a algumas visitas com monitores, de monitorização e de fim de EC. 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos têm como objetivo primordial garantir que os medicamentos são utilizados 

de forma segura e efetiva, através da realização de um conjunto de atividades farmacêuticas. [66]  

No CHUP executam-se várias ações nesta área, nomeadamente a deteção e resolução de PRMs no 

ato da validação farmacêutica. O farmacêutico intervém, analisando a necessidade do medicamento 

(PRM1), a adequabilidade (PRM2), a posologia (PRM3) e se o doente tem condições para o tomar ou 

o sistema tem condições para o administrar (PRM4) (Anexo 45). [67]  

Outra ação desenvolvida neste âmbito é a identificação e notificação de interações medicamentosas, 

sugerindo formas de atuação perante as mesmas. A elaboração de respostas a dúvidas relativamente 

a medicamentos, por profissionais de saúde, é também realizada pelo farmacêutico. A elaboração de 

programas de monitorização da prescrição de medicamentos, com o objetivo de prevenir, detetar e 

resolver um PRM ou RNM melhorando as condições de vida do doente e diminuindo os custos 

associados. Assim como estudos relativos à utilização dos medicamentos, promovendo o uso 

racional do mesmo. [68-71] 

Por fim, são efetuadas ações de educação para a saúde, nas quais se desenvolve material de apoio 

para melhorar os níveis de conhecimentos dos doentes acerca, não só da medicação, como também 

da patologia em questão. [72] 

6.1. Atividades realizadas 

Durante o estágio presenciámos a elaboração de uma resposta perante uma dúvida de um médico 

via telefone. A dúvida do médico era se a dose de levotiroxina a administrar pela via oral era a 

mesma que por via intravenosa. 
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Conclusão 

Este estágio no CHUP permitindo-nos colmatar a falha de conhecimento que possuíamos no setor da 

Farmácia Hospitalar, pois durante estes meses tivemos oportunidade de acompanhar o dia-a-dia do 

farmacêutico nos diferentes serviços dos Serviços Farmacêuticos.  

Sem dúvida que, agora possuímos mais e melhores competências para o mundo profissional que se 

avizinha, com a certeza que o farmacêutico hospitalar é parte integrante e fundamental no circuito do 

medicamento num hospital, possuindo uma intervenção ativa na promoção da saúde.  
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Anexos 

Anexo 1 – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 

Anexo 2 – Camara frigorífica do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo 3 – Zona de receção de encomendas  

 

Anexo 4 – Kanban  
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Anexo 5 – Pyxis Medstation® 
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Anexo 6 – Sistema manual de gavetas – Torre 
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Anexo 7 – Sistema semiautomático – Pharmapick 
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Anexo 8 – Malas com a medicação para cada doente na respectiva gaveta identificada 
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Anexo 9 – Carros para o transporte de medicamentos pedidos através do Portal Interno 
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Anexo 10 – Requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 11 – Requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo 12 – Requisição de material de penso 
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Anexo 13 – Carbapenemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Anexo 14 – Exemplo de OP de manipulado preparado na unidade de produção de 

medicamentos não estéreis 
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Anexo 15 - Lista de patologias e respetivos medicamentos ao abrigo da Distribuição em 

Ambulatório  
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Anexo 16 – Balcões de atendimento da UFA 

 

 

Anexo 17 – Organização dos Medicamentos na UFA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Anexo 18 – Lista alfabética dos medicamentos e respetivo número de gaveta 

 

Anexo 19 – Legenda das etiquetas da FA de diferenciação das dosagens 

 

Anexo 20 - Prateleiras e armário destinados aos anti-retrovíricos 
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Anexo 21 - Frigorífico com medicamentos de frio na UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22 - Classificação dos medicamentos de acordo com condições de conservação em 

caso de rutura da cadeia de frio 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 - Armários destinados ao armazenamento de produtos de saúde como agulhas e 

recipientes de recolha de material cortante 
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Anexo 24 - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, usado 

pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 

 

Anexo 25 - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento cedida aos doentes na 

UFA 
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Anexo 26 - Termo de Responsabilidade cedido aos doentes na UFA 

 

 

 

Anexo 27 - Formulário de autorização de prescrição de Thalidomide Celgene® (programa de 

prevenção da gravidez) 
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Anexo 28 – Metodologia de Designação do Lote de Produção de Preparações Estéreis 

O Lote de Produção obedece à estrutura:  

  XYYZZZ000000AABB 

Em que: 

• X - Inicial da forma farmacêutica. EX:  C- colírio, I- injectável  

• YY - Inicial da designação do princípio activo. EX: CZ- Ceftazidima, VA- Vancomicina 

• ZZZ - Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4% 

• 000000 - Nº da sessão de produção: atribuída automaticamente pelo sistema informático.  

• AA - Iniciais do nome e apelido do operador 

• BB - Iniciais do nome e apelido do supervisor  

 

Anexo 29 – Transfer entre a sala negra e a sala branca  

 

Anexo 30– Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv) 
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Anexo 31- Ordem de Preparação de Bolsas de NP 

 

Anexo 32 – Bolsas de NP preparadas, rotuladas e embaladas  
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Anexo 33 – Organização da sala negra: Frigoríficos e Armários  
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Anexo 34 – Organização da sala negra: Armários  
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Anexo 35 – Organização da sala negra: gavetas dos soros fisiológicos e bolsas de glucose  
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Anexo 36 – Organização da sala negra: Listas dos produtos por local de arrumação  

 

 

 Anexo 37 – Posto de trabalho dos Farmacêuticos  
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Anexo 38 – Bolsa de glucose com a etiqueta da UFO 

 

 

Anexo 39 – Tabuleiro preparado para entrar na sala branca através do transfer 
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Anexo 40 – Transfer que permite a entrada e saída dos produtos da sala branca  
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Anexo 41 – Pharmacy File Index  
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Anexo 42 – Impresso para a prescrição de medicamento experimental 
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Anexo 43 – Registo de temperatura da sala de armazenamento à temperatura ambiente da 

Unidade de Ensaios Clínicos

 

Anexo 44 – Registo de temperatura do frigorífico de armazenamento da Unidade de Ensaios 

Clínicos 
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Anexo 45 – Sistemática para identificar e classificar PRM. 

Adaptado de: Iglésias-Ferreira P, Santos HJ. (2009).Método para realizar a Dispensação Clínica de 

Medicamentos. In: Iglésias-Ferreira P, Santos HJ. Manual de dispensação farmacêutica.2ª Edição. 

Grupo de Investigação em Cuidados Farmacêuticos da Universidade Lusófona. Lisboa. 7-10 página. 
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