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Resumo 
 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária reflete o culminar de uma etapa iniciada 

há 4 anos e meio onde pude, ao longo de 9 semestres, adquirir os conhecimentos teóricos necessários 

ao exercício da profissão farmacêutica e que puderam ser postos em prática, agora, com a realização 

deste estágio. 

Este relatório divide-se em duas partes:  

A parte I, que descreve todas as atividades desenvolvidas no âmbito da farmácia comunitária 

e aprendidas durante a realização do meu estágio. Este segmento é fulcral para entender todas as 

tarefas que podem ser realizadas pelo farmacêutico, nesta área. Este foi realizado na íntegra sob a 

orientação da minha orientadora, Dra. Catarina Rodrigues, na farmácia da Boa Hora. 

A parte II, que contém a pesquisa, suporte teórico e concretização dos três projetos que 

desenvolvi ao longo deste estágio. Estes apresentam os seguintes temas: “Fatores de Risco para as 

Doenças Cardiovasculares”, no qual realizei um rastreio cardiovascular e acompanhei alguns pacientes 

durante o estágio, de forma a tentar ajudá-los a melhorarem alguns parâmetros que não se 

encontravam normalizados, aquando das respetivas medições. O segundo projeto teve como tema 

“Efeitos secundários das benzodiazepinas a curto e longo prazo e alternativas.”, em que elaborei um 

panfleto tendo em vista um público alvo que consome benzodiazepinas (BZD) a curto prazo ou que 

queira iniciar algum tratamento para combater problemas de ansiedade ou insónia, de forma a evitar o 

seu uso prolongado.  Preparei ainda um terceiro tema intitulado “Exposição solar: Importância, cuidados 

e riscos para a saúde”, em que desta vez o objetivo foi abranger todo o tipo de público, de forma a 

poder realizar uma intervenção na sociedade mais abrangente e adequada à altura do ano que se 

avizinha. Apesar de ser uma temática muito debatida, existem ainda muitos problemas de saúde devido 

quer à falta quer ao excesso de exposição solar, daí ser crucial lembrar a população de forma 

simplificada e concisa, sendo que para o efeito procedi à distribuição de panfletos. 
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Parte I- Atividades Desenvolvidas na Farmácia 

Introdução 

Estes quatro meses de estágio curricular em farmácia comunitária representam a etapa final 

deste longo percurso, iniciado há 5 anos, sendo através deste nos dada a oportunidade de colocar em 

prática todos os conhecimentos teóricos que adquirimos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Para além disso, adquirimos competências adicionais tais como a comunicação com 

os utentes, a gestão nesta área, o marketing e a perceção generalizada do funcionamento desta que é 

a vertente que mais farmacêuticos emprega. É, portanto, crucial este contacto que muitas vezes 

representa o primeiro com o mundo profissional, para que possamos terminar o curso e iniciar a nossa 

carreira farmacêutica bem preparados. 

A farmácia comunitária representa, muitas vezes, o primeiro ponto de contacto no que toca a 

cuidados de saúde, pois muitos utentes dirigem-se à farmácia antes de consultar o seu médico, sendo 

por isso crucial o nosso papel como prestadores de cuidados de saúde primária à população. Os 

farmacêuticos, são sem dúvida os especialistas do medicamento e, portanto, cabe-nos principalmente, 

a responsabilidade para a sensibilização do uso responsável do medicamento, nomeadamente no que 

toca às suas posologias, interações com outros medicamentos ou suplementos, contraindicações e 

efeitos secundários e também no que diz respeito à adoção de estilos de vida saudáveis e para o 

encaminhamento médico, quando necessário. Frequentemente, mesmo quando os utentes apresentam 

receita médica e recorrem à farmácia, sendo neste caso o farmacêutico o último profissional com o qual 

contactam, o nosso papel continua a ser fundamental na validação da receita médica, nomeadamente 

no que diz respeito ao reforço da adesão à terapêutica de forma correta. O farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, deve estar sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida que seja colocada 

por parte do utente, quer seja no ato da dispensa, ou posteriormente. As farmácias constituem a rede 

de serviços de saúde melhor distribuída em Portugal e como tal, estão mais acessíveis à população, 

para além do tempo de espera ser muito menor que noutros serviços de saúde e o tempo 

disponibilizado pelos profissionais de saúde, por outro lado, ser maior, acrescendo assim a 

responsabilidade por parte das farmácias. 

A escolha da Farmácia da Boa Hora (FBH) como local do meu estágio foi ponderada tendo em 

conta diversos fatores, nomeadamente no que toca à sua localização, por esta ser próxima do meu 

local de residência e por estar localizada centralmente no Porto numa zona de bairro, podendo assim 

esperar um leque muito variado de utentes, particularmente uma grande percentagem de idosos 

polimedicados e com baixa literacia em saúde tornando assim este estágio mais desafiante e também, 

devido à existência de um laboratório de medicamentos manipulados.  

Durante este período, foram diversas as atividades farmacêuticas que realizei e com as quais 

tive contacto, estando estas enumeradas na (Tabela I). No presente relatório, encontram-se descritas 

as várias tarefas que realizei e nas quais estive envolvida durante o meu estágio na FBH, tendo este 

decorrido sob orientação da Dra. Catarina Rodrigues, entre os dias 11 de fevereiro a 07 de junho de 

2019.  
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Tabela I- Cronograma das atividades desenvolvidas na FBH 

 

Atividades desenvolvidas fevereiro Março abril maio junho 

Receção de encomendas X X X X X 

Armazenamento de 
produtos 

X X X X X 

Preparação de 
manipulados 

 X X X X 

Determinação de 
parâmetros bioquímicos 

  X X  

Atendimento ao público X X X X X 

Formações   X X  

Projeto 1: Ratreio 
Cardiovascular 

  X   

Projeto 2: 
Benzodiazepinas 

   X  

Projeto 3: Proteção Solar    X  

 

1. Farmácia da Boa Hora 

 

1.1. Localização e horário de funcionamento 

A FBH situa-se numa zona central da cidade do Porto, na Rua da Boa Hora nº 80. Encontra-se 

aberta das 9h às 21h de segunda a sexta-feira e das 9h às 18h aos sábados. Foi-me possível estagiar 

em todos estes horários, procurando sempre um horário semelhante ao da minha orientadora, de forma 

a poder ter um acompanhamento mais cuidado e uma aprendizagem mais enriquecedora, sendo que 

por isso frequentei horários das 9h às 16h, das 11h às 18h e das 14 às 21h. A FBH está inserida nos 

serviços de rotatividade dos dias de serviço da zona do Porto e, por essa mesma razão, encontra-se 

aberta durante 24h por dia, sensivelmente a cada mês e meio. 

As instalações da farmácia estão de acordo com as Boas Práticas para a Farmácia 

Comunitária, pois esta apresenta um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA” e o símbolo da cruz verde. 

Existe, também, uma placa exterior com o nome da farmácia e da respetiva Diretora Técnica (DT), 

informação acerca do horário de funcionamento no exterior da farmácia e de forma bem visível (neste 

caso na cruz verde) e está colocada, de forma também visível, na porta de entrada, as farmácias do 

município em regime de serviço permanente e a respetiva localização das mesmas. 1 

 

1.2. Recursos Humanos 

A FBH é constituída por uma equipa de cinco profissionais. Dois farmacêuticos, o Dr. Paulo 

Sousa, proprietário da FBH e a Dra. Catarina Rodrigues, Diretora Técnica (DT) e como referido 

anteriormente, minha orientadora de estágio. Conta ainda com duas Técnicas Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), Marta Lopes e Sónia Florêncio e uma auxiliar técnica, Carolina 

Neves. Desta forma, é garantido o funcionamento de um serviço adequado de prestação de cuidados 

de saúde ao utente. A FBH está em conformidade com o decreto de lei nº 307/2007, de 31 de agosto, 

que refere que uma farmácia deverá ter pelo menos dois farmacêuticos auxiliados por TSDT.2 Trata-se 
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de uma equipa dinâmica, jovem e com espírito de equipa, criando assim desta forma condições 

necessárias para a minha formação e aprendizagem nesta etapa final. 

 

1.3. Perfil dos utentes 

Apesar da sua localização no centro do Porto, e como referido anteriormente, esta é uma 

farmácia de bairro. Consequentemente, é frequentada por diversos utentes habituais, maioritariamente 

idosos, que vêm à farmácia por vezes só para conversar e que apresentam diversas patologias, 

maioritariamente crónicas, estando, por esse motivo, frequentemente polimedicados. Este tipo de 

utentes frequenta a farmácia sobretudo na parte da manhã. À tarde, por outro lado, dirigem-se 

predominantemente à FBH outro tipo de clientes que, vindo do trabalho, vêm aviar a sua receita médica 

ou pedir aconselhamento para problemas de saúde menores e maioritariamente estados agudos. Em 

decorrência disso, é mais habitual também a venda de produtos de cosmética e de certos dispositivos 

médicos, como é o caso dos testes de gravidez. Devido à sua localização, esta é também visitada por 

alguns turistas, sendo que este número vai aumentando de forma gradual na altura mais próxima do 

verão. 

 

1.4. Espaço Interior 

A FBH, apesar de pequena, possui um espaço bem organizado e suficiente para atender às 

necessidades dos utentes (Anexo I). Apresenta um único piso, cuja entrada dispõe do espaço de 

atendimento com 3 balcões para o efeito (Anexo II), existindo atrás destas, gavetas nas quais são 

colocados produtos que sejam muito requisitados, de forma a que o atendimento possa ser agilizado. 

Nessa mesma zona, existe ainda um aparelho automático para medição da pressão arterial (PA), 

frequência cardíaca, peso e altura. Todos os produtos existentes neste espaço são colocados 

estrategicamente, consoante a margem de lucro apresentada pela farmácia para determinado artigo e 

a altura do ano em que se encontra, pois esta altera consequentemente com as necessidades da 

população e como tal, modifica o tipo de vendas. 

A partir deste espaço, temos acesso ao Gabinete de Boas Práticas (Anexo III), em que são 

realizadas as medições de diversos parâmetros tais como da glicémia, de colesterol total (CT), 

triglicerídeos, assim como testes de gravidez. É também feita a administração de injetáveis e vacinas 

não contidas no Plano Nacional de Vacinação. Nesse local, são também disponibilizadas consultas de 

nutrição periodicamente e por vezes são organizados rastreios ocasionais. 

Na parte detrás da zona de atendimento, no espaço onde existem as gavetas e prateleiras para 

armazenamento dos produtos, há uma pequena área destinada à receção e verificação de 

encomendas, onde está posicionado um computador equipado com o sistema Sifarma 2000® e, outro 

local mais ao fundo, onde é feita a preparação de Medicamentos Manipulados (MM) e de Preparações 

Extemporâneas (Anexo IV). Este último setor apresenta um espaço amplo e as condições necessárias 

de iluminação, temperatura e humidade, para garantir a eficácia e segurança dos medicamentos que 

são preparados.  

Lateralmente a esta área, encontra-se o gabinete da Direção Técnica (Anexo V), onde entre 

outras coisas, são realizadas as reuniões com os delegados de informação médica. Existe também 
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uma casa de banho apenas para uso interno e uma sala para armazenamento dos produtos excedentes 

das gavetas (Anexo VI). A FBH apresenta ainda, um pequeno espaço com literatura pertinente e 

necessária tal como o Índice Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Simposium Veterinário, 

a edição IX da Farmacopeia Portuguesa, entre outros. 

 

2. Gestão da farmácia 

 

Para que uma farmácia possa funcionar de forma sustentável, não basta que haja bons 

profissionais de saúde dispostos a ajudar a população, sendo imprescindível uma boa gestão da 

mesma. Para que tal aconteça, as farmácias têm de procurar comprar produtos ao melhor preço e, 

simultaneamente, minimizar os prejuízos, sendo que, por essa razão, muitas vezes associam-se a 

determinados grupos para que possam usufruir de mais descontos. 

A FBH está associada ao grupo Elo Farma ®, que consiste numa rede a nível nacional de apoio 

às farmácias tanto na negociação como na intermediação com os seus parceiros, de forma a serem 

criadas melhores oportunidades para as farmácias aderentes.3 

 

2.1. Programa informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FBH é o Sifarma 2000 ®, criado pela Glintt, associada à 

Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

Este sistema revela-se muito prático e útil durante o atendimento, pois permite ao profissional 

de saúde aceder a diversas informações acerca do produto dispensado, tais como as indicações 

terapêuticas, posologias, contraindicações, A.T.C (que permite ter acesso à classe terapêutica do 

medicamento e a partir disso ser possível, por exemplo, indicar um outro com a mesma substância 

ativa ou dentro do mesmo grupo terapêutico em casos de indisponibilidade, devido a incompatibilidade 

por parte do utente ou ao esgotamento do medicamento no laboratório que o produz). Este programa 

torna-se muito útil também no que diz respeito a medicamentos pediátricos, pois as posologias variam 

muito consoante o peso e idade e, a informação disponibilizada pelo Sifarma 2000 ® permite-nos 

esclarecer este tipo de dúvidas. Uma das limitações apresentadas deve-se ao facto de, por vezes, 

algumas posologias indicadas no sistema não estarem corretas e de alguns medicamentos, 

nomeadamente os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) não apresentarem 

informação científica disponível. Outra desvantagem deve-se ao facto de, a certo ponto da venda, não 

ser possível editar as que tenham sido efetuadas com receita médica, sendo necessário abater a 

mesma. 

O SI é utilizado não só no atendimento como também na receção de encomendas, realização 

de devoluções, verificação dos prazos de validade (PV), gestão de stocks, entre outros. 

Cada trabalhador possui um número de utilizador e o respetivo código de acesso, permitindo 

assim uma maior rastreabilidade das atividades realizadas. 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP 

5 
 

2.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é muito importante, pois permite maximizar o rendimento e minimizar as 

perdas existentes. Esta é feita com base nos produtos que são mais vendidos e tendo em conta as 

doenças mais prevalentes na população. É também tido em consideração, o tipo de utente que se dirige 

à farmácia, a sazonalidade de alguma patologia e as promoções feitas pelos laboratórios. Contudo, 

mesmo não havendo stock criado para determinado produto, este pode ser encomendado ao 

fornecedor, através do Sifarma 2000® no caso da Alliance®, ou diretamente pelo site no caso da 

Botelho & Rodrigues®. Nestes dois casos, o produto pode ainda ser encomendado por via telefónica.  

 É também importante realçar que todo o circuito do medicamento, assim como dos restantes 

produtos de saúde, passa pelo SI, desde o momento em que são comprados até serem vendidos, 

permitindo assim que o stock informático seja o mais fidedigno possível relativamente ao stock real. O 

SI disponibiliza informação sobre o histórico de movimentações dos produtos, de forma a que, quando 

os produtos com stock criado na farmácia atingem o stock mínimo, o SI propõe uma encomenda 

automática que pode ser, posteriormente, validada pelo profissional de saúde e seguida para o 

distribuidor. 

 

2.3. Encomendas 

2.3.1. Realização de pedidos de encomenda 

São realizados três tipos de encomendas: As diárias, que resultam de produtos que apresentam 

stock criado pela FBH e que foram vendidos. Estas apresentam, algumas vezes, produtos em falta ou 

rateados, e, portanto, é necessário ao fim de realizar a receção da encomenda, transferir os produtos 

em falta para outro armazenista, de forma a manter sempre o stock adequado. Existem também 

encomendas instantâneas, que são pedidas aos fornecedores quando os utentes necessitam de algum 

produto cujo stock não esteja criado, ou que não haja em quantidade suficiente para aquilo que é 

pedido. Por último, podem ainda ser efetuadas encomendas pela via verde, que dispõem apenas de 

alguns medicamentos específicos (Anexo VII) que estão rateados se forem pedidos por encomenda 

instantânea, ou então, devido à sua rutura frequente de stock a nível nacional. Só é possível 

encomendar o produto por esta última via aquando da introdução de uma receita médica no SI. Nestes 

dois últimos casos, as encomendas podem ser reservadas pelos utentes e, mais tarde, quando o 

produto chegar à farmácia, é entregue e vendido a este, ou então podem ser pagos no momento do 

pedido, ficando a farmácia a dever esse produto ao cliente. Neste último caso, o produto apresenta um 

stock negativo no SI. 

 Por vezes, os laboratórios ou os distribuidores fazem promoções sobre alguns produtos. Se 

estes forem comprados em quantidades mais elevadas e se se tratar de produtos cuja rotatividade 

permita um escoamento destes antes do término do seu PV, a farmácia tem vantagem em adquiri-lo, 

sendo o conteúdo e as respetivas quantidades acordados entre o proprietário e o delegado de 

informação médica. 
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2.3.2. Receção, conferência e armazenamento das encomendas 

As encomendas chegam à farmácia em pequenos contentores (Anexo VIII), acompanhadas 

de faturas. Estas apresentam sempre um documento original e um duplicado, sendo que o original é 

colocado inicialmente no gabinete da direção técnica. O documento em duplicado é utilizado para 

conferir os produtos, as suas quantidades, os respetivos preços e PV e, finalmente, anexado numa 

capa, destinada ao armazenamento das faturas mensais. Os medicamentos do frio chegam em caixas 

separadas de cor diferente e é dada entrada destes logo de seguida, de forma a não quebrar o ciclo do 

frio. Neste caso, é dada entrada dos mesmos, posteriormente, pelo Código Nacional de Produto (CNP) 

existente na fatura, anteriormente ao nome do respetivo medicamento. Em relação aos restantes 

produtos, a entrada destes é dada pelo código de barras existente na embalagem ou, quando este não 

consegue ser lido, pelo CNP. Se o PV do produto a dar entrada for mais curto que o PV existente no 

SI, deve-se proceder à alteração deste para que tenha o PV mais curto de modo que, ao verificar o PV 

no início de cada mês, não fique nenhum produto por verificar. Para os Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM), deve-se conferir se o preço de venda ao público (PVP) corresponde ao que 

está indicado na ficha do produto, pois estes apresentam um valor fixo. Em relação aos MNSRM e a 

outros produtos de venda livre, o PVP é feito com base no preço de venda à farmácia (PVF) e respetiva 

margem de lucro estipulada pela mesma, sendo que no final da encomenda procede-se à impressão 

das etiquetas com o preço e colagem nas respetivas embalagens. Antes de finalizar este processo, de 

forma a verificar se todos os preços estão introduzidos corretamente, assim como se estão corretas as 

quantidades de cada embalagem, verifica-se se o custo final da encomenda corresponde ao que está 

faturado. 

Na FBH existem dois aparelhos para proceder ao controlo da temperatura e humidade de todos 

os produtos. Um deles encontra-se no espaço de armazenamento, à temperatura ambiente, e outro é 

colocado no frio. Portanto, para que os medicamentos se mantenham em condições de segurança, os 

aparelhos necessitam de registar, respetivamente, temperaturas inferiores a 25°C e 8°C, sendo que no 

caso dos medicamentos colocados à temperatura ambiente, a percentagem de humidade registada 

deverá ser inferior a 60%.  

Para ter acesso às faturas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, assim como 

também das benzodiazepinas, devem ser imprimidas duas cópias através do Sifarma 2000®, quando 

se trata de medicamentos pedidos pela Alliance Healthcare®. O duplicado é enviado e assinado com 

a respetiva data e carimbado, devendo a farmácia ficar com o documento original. Procede-se de forma 

semelhante em relação aos medicamentos pedidos pela Botelho & Rodrigues®, mas ao invés de se 

aceder às faturas através do SI, esta é feita através do site da própria empresa e neste, cada 

estupefaciente vem indicado numa folha em separado. 

Todos os produtos estão armazenados segundo a técnica First In, First Out (FIFO), que 

consiste em armazenar mais atrás os produtos com maior PV para que os produtos com PV inferior 

sejam sempre vendidos primeiro, evitando assim possíveis prejuízos desnecessários à farmácia. A 

organização dos medicamentos está feita de modo a facilitar a sua procura durante o atendimento. A 

FBH apresenta duas estantes para os medicamentos. Na parte dianteira, encontram-se os 

medicamentos genéricos, que são colocados por ordem alfabética e, dentro da mesma substância 
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ativa, estão organizados por ordem crescente de dosagem sendo que, dentro da mesma dosagem, 

estão organizados por ordem alfabética de laboratório. Nesse armário encontram-se também os 

xaropes, líquidos e OTC’s. Na parte traseira, estão presentes os MSRM originais, organizados por 

ordem alfabética do nome comercial, sendo que existe um local próprio de armazenamento destinado 

aos supositórios, cremes e pomadas, cremes vaginais, pílulas, gotas orais, nasais, cutâneas, 

auriculares, inaladores, ampolas, gotas e pomadas oftálmicas, antibióticos, injetáveis, transdérmicos, 

protocolo diabetes e psicotrópicos. Nesta parte, todos estes medicamentos encontram-se organizados 

pela ordem anteriormente referida para os medicamentos genéricos. Todos os produtos em excedente 

das gavetas são arrumados nas prateleiras existentes nessa mesma divisão, ou então no armazém. 

Os artigos que possuem maior margem de lucro para a FBH e, portanto, que apresentam maior 

interesse de venda, encontram-se, como referidos anteriormente, no espaço de atendimento ao 

público, para que sejam bem visíveis por parte dos utentes. 

 

2.3.3. Fornecedores e Devoluções 

Os produtos que chegam à FBH são encomendados essencialmente a dois distribuidores 

grossistas: a Alliance Healthcare, S.A.® e a Botelho & Rodrigues®. Ao primeiro são encomendados 

maioritariamente MSRM e ao último MNSRM, não sendo esta relação linear pois são sempre 

encomendados aos armazenistas cujo PVF seja mais baixo. Existem ainda outros distribuidores, como 

é o caso da Greenmed, Lda®, em que são feitas certas encomendas muito excecionalmente, em casos 

de esgotamento por parte dos distribuidores, ou no caso de existir algum produto mais barato nesta. 

No caso de encomendas de grande volume, por exemplo, no que toca à encomenda de 

produtos da Pharmakern ®, estes são pedidos à empresa Produtos Hospitalares Farmacêuticos, Lda®, 

que os envia por esta via à farmácia. 

 No que diz respeito aos dispositivos médicos, produtos sazonais, produtos com elevada 

rotatividade e produtos de dermocosmética, o pedido é feito diretamente ao laboratório dos respetivos 

produtos, os quais apresentam descontos na maior parte das vezes, devido ao grande volume nos 

quais são pedidos. 

São realizadas, nos dias úteis, três encomendas diárias pela Alliance Healthcare®, uma às 9h, 

outra às 16h e por fim uma última às 19h. Em relação à Botelho & Rodrigues®, são feitas duas 

encomendas diárias, uma às 9h e outra à 14h. Ao sábado, são entregues duas encomendas diárias de 

ambos os armazenistas, uma a meio da manhã e outra a meio da tarde. 

Em relação às devoluções, estas podem ser feitas por diversos motivos, nomeadamente se o 

que estiver contido na fatura não corresponder ao que chegou à farmácia, no caso da receção das 

encomendas, se alguma embalagem estiver danificada, se houver produtos com um PV próximo, ou 

caso exista alguma encomenda instantânea pedida por um utente, que posteriormente já não tenha 

intenções de adquirir o produto. Pode ainda ocorrer devoluções caso algum medicamento tenha sido 

retirado do mercado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), ou 

pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Para efetuar uma devolução, é emitida 

uma nota de devolução em triplicado ao fornecedor através do SI, onde é referido qual o produto a ser 

devolvido, o seu CNP, a respetiva quantidade e justificação para tal, sendo que neste constam também 
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informações sobre o número da guia de transporte e identificação da farmácia. As três cópias devem 

ser assinadas e carimbadas, ficando uma delas em arquivo na farmácia e as outras duas seguem para 

o fornecedor. Posteriormente, o fornecedor pode ou não aceitar a devolução, sendo que no primeiro 

caso poderá enviar um produto em substituição do anterior, ou emitir uma nota de crédito. No segundo 

caso, o produto retorna à farmácia, dado como prejuízo, sendo futuramente colocado no ValorMed®. 

As devoluções são comunicadas à Autoridade Tributária. 

 

2.4. Controlo de prazos de validade 

No início de cada mês, são verificados, através do Sifarma 2000®, todos os produtos cujo PV 

expira até aos dois meses seguintes do momento de consulta, de modo a evitar a venda de produtos 

com PV demasiado curto ou expirado. Esta situação permite, igualmente, arranjar alguma estratégia 

de venda de produtos com PV curto, tal como a aplicação de descontos sobre os mesmos, se não se 

tratar de MSRM, evitando desse modo prejuízo para a farmácia. Depois de impresso um documento 

com esses produtos é verificado os prazos dos mesmos, de modo a conferir se a data de validade 

necessita ser retificada no SI, permitindo também, simultaneamente, verificar se o stock está correto.  

Se por outro lado o PV estiver concordante, é necessário decidir o que fazer com os produtos cujo PV 

está a terminar. Alguns produtos podem ser devolvidos ao armazenista ou ao laboratório, como é o 

caso de certos produtos de cosmética, por exemplo, como as marcas Martiderm® e Nuxe®, sendo que 

à farmácia é descontada uma percentagem do valor dos mesmos. Esta verificação é realizada sempre 

pela DT. 

 

3. Atendimento ao Público - Dispensa de medicamentos 

 

O atendimento ao público representa a tarefa que mais define uma farmácia e o ato 

farmacêutico, sendo incluída nesta a dispensa de medicamentos e o respetivo aconselhamento 

associado. Este deve ser adaptado a cada doente, tendo sempre o cuidado de transmitir toda a 

informação necessária pois, cabe ao farmacêutico, o papel de promover a adesão à terapêutica e de 

alertar para o uso responsável do medicamento, dado ser este o último profissional de saúde a ter 

contacto com o doente antes deste iniciar a sua terapêutica. 

Iniciei a parte do atendimento na FBH na segunda semana, sendo que este foi realizado numa 

fase inicial com acompanhamento e, ao longo do tempo, de forma cada vez mais autónoma. O 

atendimento foi para mim uma das experiências mais enriquecedoras que tive durante o estágio, pois 

foi onde tive oportunidade de colocar em prática o conhecimento científico que fui adquirindo ao longo 

do curso e, simultaneamente, aprender muito mais, tanto a nível cientifico como no que diz respeito à 

interação com as pessoas, a saber adequar o meu discurso consoante o utente que se apresenta 

perante mim, saber ouvir e reagir em determinadas situações e a procurar obter mais informação, 

quando necessário. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de contactar com algumas situações que me fizeram 

sentir a importância do farmacêutico. Uma delas ocorreu quando um rapaz se dirigiu à farmácia para 

comprar a pílula do dia seguinte. Após lhe ter informado de alguns dos perigos desta medicação e de 
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quando se aplicava a sua utilização, a certa altura, este referiu que a sua namorada se tinha esquecido 

de tomar a pílula à hora habitual, mas que a tomou cerca de quatro horas depois. Expliquei então que, 

nessa situação, e se a pessoa tivesse tomado a pílula corretamente nos restantes dias, não necessitava 

de tomar a pílula do dia seguinte. O rapaz seguiu então o meu conselho e a rapariga pode assim evitar 

a toma deste comprimido. 

Outra situação foi a de um utente que apresentava uma receita com três caixas de DAFLON® 

(Servier) e três caixas de VENOPRESS® (Silfarma). Questionei-o se tinha conhecimento que ambas 

as caixas eram iguais, ao que ele respondeu que não e que o médico lhe tinha dito para tomar as duas 

ao mesmo tempo. Ligámos ao médico e após a situação ficar esclarecida e resolvida com o mesmo, o 

paciente levou então apenas as caixas de VENOPRESS® (Silfarma). 

Uma outra situação que me marcou ao longo do atendimento, foi uma senhora que se dirigiu à 

farmácia com a prescrição de uma bomba para tratamento da asma. Esta, apesar de já ter realizado 

esse tratamento, revelou muitas dificuldades na sua utilização e por isso pediu-me ajuda no seu 

manuseamento. Senti que a senhora continuou sem perceber, mesmo após a minha explicação e, 

como tinha vergonha de pedir ajuda novamente ia embora sem saber como tomar a medicação. Insisti 

com ela até certificar-me que esta sabia corretamente como fazê-lo. Após abrir a caixa do medicamento 

e explicar o seu uso corretamente a senhora continuava com muitas dúvidas e dizia que não seria 

capaz de utilizá-la depois quando estivesse sozinha. Para tentar ajudá-la com este problema e, visto 

que esta se apresentava extremamente ansiosa e com falta de ar, escrevi na receita todos os passos 

que ela deveria seguir aquando da sua utilização, desde a abertura até ao rodar da bomba e a inalação 

que deveria ser feita após uma expiração profunda. Pedi-lhe que experimentasse fazer isso na farmácia 

e foi então que, seguindo todos os passos e explicando novamente algumas vezes como deveria 

respirar aquando da inalação do fármaco, a senhora conseguiu utilizá-la.  

Senti que se não houvesse uma rede de cuidados como é a farmácia comunitária, não haveria 

tempo para realizar o mesmo atendimento tão demorado noutro posto de saúde e apercebi-me, de 

forma ainda mais marcada, a diferença que podemos fazer num atendimento se soubermos ouvir as 

pessoas e o tipo de dificuldades que estas apresentam e nos certificarmos que o utente sai da farmácia 

a saber tudo o que precisa para tomar a sua medicação de forma correta. Isto torna-se ainda mais 

importante em situações em que haja utentes com necessidades acrescidas, nomeadamente o facto 

de que não saberem ler e seja necessário da nossa parte um maior esforço para transmitir a informação 

necessária, como seja, a título de exemplo, fazer desenhos para ilustrar a altura do dia em que a 

medicação deverá ser tomada. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita médica 

Define-se como Medicamento “toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas” 4. 

Os MSRM, tal como o próprio nome indica, só podem ser obtidos com prescrição médica. Após 

validada a receita estes são vendidos a preço fixo. Segundo o Artigo 114.º do decreto de lei nº 176/2006, 

os MSRM têm de preencher uma das seguintes condições: Possam constituir um risco, direta ou 
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indiretamente para a saúde, quando usados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

que não aqueles aos quais se destinam, ou possam constituir um risco para a saúde do doente, de 

forma direta ou indireta, mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam, caso sejam tomados 

sem supervisão médica, ou que contenham substâncias ou sejam preparados à base de substâncias 

cuja atividade ou efeitos adversos seja indispensável aprofundar, ou então que se destinem a ser 

administrados por via parentérica. 5 Tendo isto em conta, é muito importante a validação da receita na 

farmácia e a prestação de aconselhamento necessário à dispensa desses mesmos medicamentos, 

especialmente se estes estiverem a ser tomados pelas primeiras vezes de forma crónica, ou se 

estiverem a ser tomados de forma aguda. 

Segundo o INFARMED, o PVP dos MSRM resulta da margem máxima de comercialização, 

tanto para o armazenista como para a farmácia, da taxa de comercialização, do IVA e do PVA. 6 Este 

último resulta da comparação com os PVA de países de referência para esse mesmo medicamento. 

Segundo a Portaria nº 326-A/2018, de 14 de dezembro, os países de referência em 2019 são Eslovénia, 

Espanha, França e Itália.7 

 

3.1.1. Prescrição Médica e Validação 

A prescrição médica é feita pela Denominação Comum Internacional (DCI) para que possa 

existir uma utilização mais racional destes. A legislação alterou-se, de modo a promover a 

desmaterialização desde a prescrição à dispensa e conferência de receituário, para que haja agilização 

destes processos e minimização dos erros. 

Existem três tipos de receitas: as manuais e as eletrónicas, sendo que estas últimas podem ser 

materializadas ou desmaterializadas. As prescrições eletrónicas desmaterializadas estão acessíveis e 

são interpretadas por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento da prescrição, sendo que os 

softwares necessitam de registar e validar a receita no sistema central de prescrições, também 

conhecido como Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP). Existem também as prescrições 

eletrónicas materializadas, em que neste caso a receita é impressa e os softwares apenas necessitam 

de registar e validar a receita na BDNP anteriormente à sua emissão em papel. Ambas as prescrições 

ficam visíveis às farmácias através do BDNP. As receitas eletrónicas necessitam de ter preenchidas os 

seguintes campos: Numeração, que consiste num número único atribuído pela BDNP, o local de 

prescrição, a identificação do médico prescritor, a identificação do utente, a entidade financeira 

responsável pelo pagamento ou pela comparticipação dos medicamentos que estão contidos na 

receita, o tipo de prescrição, que difere se esta for materializada ou desmaterializada, a identificação 

de medicamentos, a justificação técnica, no caso de prescrever um medicamento pelo seu nome 

comercial, o regime especial de comparticipação se se aplicar, a data e hora da  prescrição e a 

assinatura do prescritor, no caso das receitas eletrónicas materializadas e também das manuais. 

Em relação às receitas manuais, estas só podem ser prescritas de acordo com a lei em vigor 

em situações excecionais, tais como, em casos de falência informática, prescrição no domicílio, se 

forem prescritas até 40 receitas por mês e por inadaptação do prescritor. Este último ponto necessita 

de ser fundamentado e previamente confirmado e validado com periodicidade anual pela Ordem 

Profissional respetiva. Estas receitas, para serem válidas, têm de apresentar a identificação do local 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/1065780/Portaria+n%C2%BA+326-A_2018%2C+14+de+dezembro/773b01c0-c336-4d4b-ad98-fcee3766d309
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em que foi prescrito ou então da respetiva vinheta, se aplicável. No Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

se a receita for prescrita para um utente que seja pensionista e que esteja abrangido por um regime 

especial, deverá ser colocada uma vinheta verde com identificação da unidade de saúde pela qual foi 

prescrita. Tem de apresentar também a vinheta que identifica o prescritor, a especialidade médica, 

caso seja aplicável, o endereço de correio eletrónico e o contacto telefónico, a identificação da 

justificação para ter sido prescrita uma receita manual, o nome e o número nacional do utente, assim 

como o número de beneficiário, se aplicável e também a entidade financeira que é responsável, tendo 

em consideração as especificidades do doente. Caso haja um regime especial de comparticipação, 

deve ser representado por “R”, se se destinar a pensionistas que estão abrangidos pelo regime especial 

de comparticipação ou, pela letra “O”, no caso de doentes abrangidos por outro regime de 

comparticipação especial, que é identificado pela menção ao diploma legal respetivo. Tem ainda de 

estar mencionado a identificação do medicamento, o despacho que institui o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável, a assinatura do prescritor e a data da prescrição. É 

impressa no verso, informação coincidente com a da frente, sendo necessário a assinatura do utente, 

do profissional de saúde e carimbo da farmácia. 

No que toca ao número de embalagens permitidas e à validade das prescrições, estas diferem 

consoante o tipo de prescrição. No que diz respeito às prescrições eletrónicas materializadas, a 

prescrição apresenta uma validade de trinta dias desde o momento em que foi emitida, sendo que, 

pode ser renovável com uma validade até seis meses, e para isso, apresenta três vias e a indicação 

da via deve ser impressa. Neste último caso, podem ser receitados apenas medicamentos para 

tratamentos a longo prazo. Podem ser prescritos quatro tipos de medicamentos diferentes, perfazendo 

um total de quatro embalagens por receita, sendo que, podem ser prescritas duas embalagens no 

máximo por cada medicamento. No caso de embalagens de dose unitária, podem ser prescritas um 

máximo de quatro embalagens do mesmo medicamento ou, no caso de tratamentos a longo prazo, 12 

embalagens. Em relação às prescrições eletrónicas desmaterializadas, uma linha de prescrição pode 

ter até duas embalagens, no caso de medicamentos para utilização a curto e médio prazo, com uma 

validade de sessenta dias ou então, até seis embalagens, quando se trata de medicamentos para 

tratamentos de longa duração com uma validade de seis meses. Se forem embalagens unitárias, 

podem ser prescritas no máximo quatro embalagens de cada medicamento ou então, doze 

embalagens, no caso de tratamentos longos. Existem exceções, em que pode ser prescritos 

medicamentos com validade de 12 meses, dependendo da posologia, se o doente apresentar uma 

doença crónica que esteja estabilizada, caso se ausente do país de forma prolongada, entre outras. 

Quanto às prescrições manuais, estas apresentam uma validade de 30 dias, sendo que em cada 

receita, podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos diferentes, perfazendo um total de 

quatro embalagens por receita e, no máximo, duas embalagens de cada medicamento. No caso de 

embalagens unitárias, poderão ser prescritas quatro embalagens de cada medicamento. Neste tipo de 

receitas a dispensa terá de ser feita na totalidade, ficando a farmácia com a receita. 8 De referir também 

que, neste tipo de receitas, se não estiver indicado o número de comprimidos, deverá ser sempre dada 

a embalagem com menor quantidade. 
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As receitas médicas para serem válidas necessitam de preencher os seguintes requisitos: O 

nome do utente, o seu número de identificação atribuído pelo respetivo centro ou extensão de saúde, 

a identificação do mesmo e, caso se aplique, a identificação de um regime especial de comparticipação 

dos medicamentos, identificação dos medicamentos e da respetiva quantidade, o nome e assinatura 

do médico que prescreveu e da respetiva etiqueta de identificação profissional com o código de barras 

e a data de prescrição. 9 

 

3.1.2. Regimes de Comparticipação 

Existem vários tipos de comparticipação e de complementaridade. As complementaridades são 

feitas em determinados medicamentos, se estes forem receitados por determinada especialidade. 

Estes podem, por si só, já ser comparticipados e o valor da comparticipação ser aumentado ou, podem 

apenas ser comparticipados se tiverem esta complementaridade. 

 Segundo o Decreto-Lei nº 48-A/2010 de 13 de maio, o Programa do XVIII do Governo 

Constitucional visa a melhoria do acesso ao medicamento a quem dele necessita, especialmente no 

que toca a pessoas economicamente mais necessitadas, de modo a tornar a saúde acessível a todos. 

Este programa tem também como objetivo fazer com que o sistema de comparticipações do Estado 

seja mais eficiente e racional, de forma a garantir estes benefícios para os utentes quer no presente, 

quer futuramente e, promover a utilização de medicamentos genéricos visto estar comprovada a sua 

qualidade e benefício para o cidadão. Para tal, neste Decreto de Lei, são tomadas algumas medidas, 

nomeadamente no que concerne ao regime geral das comparticipações, atribuindo-se uma 

comparticipação de 100% para os doentes do regime especial de medicamentos que tenham os cinco 

PVP mais baixos do grupo homogéneo. São também estabelecidas regras que determinam o preço 

dos novos medicamentos genéricos que entram num grupo homogéneo, quando existam neste, no 

mínimo, 5% de quota do mercado de medicamentos genéricos e em relação ao sistema de preços de 

referência. Atribui-se a regra de comparticipação pelo preço de referência, independentemente do 

preço do medicamento, exceto se este for inferior ao valor da comparticipação.10 

 Segundo a Portaria nº 195-D/2015, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

está estipulada por escalões, sendo o escalão A de 90% do PVP dos medicamentos, o escalão B de 

69% do PVP, o escalão C de 37% do PVP e o escalão D de 15% do PVP.  Podem ainda estar incluídos 

no escalão D medicamentos novos ou medicamentos que se tornem abrangidos por um regime de 

comparticipação que seja transitório.11 

 

3.1.3. Conferência do Receituário e Faturação 

Nas receitas eletrónicas, quer estas sejam desmaterializadas ou materializadas, ocorre uma 

comunicação online direta aos centros de faturação para, posteriormente, existir o reembolso do valor 

das comparticipações. No caso das receitas manuais que no seu conteúdo apresentam MSRM, é 

necessário a impressão, no verso da receita, do documento de faturação, sendo que este contém a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o Código Nacional do Produto (CNP), o preço, o valor da 

comparticipação e o valor que foi pago pelo doente assim como a assinatura deste. O documento tem 
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de ser, como referido anteriormente, assinado pelo responsável pela dispensa e carimbado. No 

decorrer do mês as receitas são revistas e, se necessário, corrigidas pela DT.  

A informação que a farmácia envia, no final de cada mês, para efeitos de faturação em formato 

papel, é constituída pela fatura em duplicado, pelas notas de crédito ou débito também em duplicado, 

pela relação resumo de lotes, pelos verbetes de identificação de lotes e pelas receitas médicas. Para 

os prestadores aderentes ao Acordo de Faturação Eletrónica, o envio os dois primeiros documentos 

mencionados anteriormente, são substituídos pelo envio num formato desmaterializado e deverão 

enviar, como substituto da fatura física, uma guia de fatura eletrónica.12 

O cálculo do valor da comparticipação do SNS diz respeito a 35% do valor do tratamento, até 

a um máximo de 95 euros. Este é calculado pela seguinte forma: Comparticipação = 0,35*[(Valor total 

das prestações-descontos) * IVA (taxa legal em vigor)].13 

Depois de validadas, as receitas são divididas consoante a entidade responsável pela 

comparticipação. As receitas com comparticipação do SNS são separadas e enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas na Maia, sendo agora este denominado de Centro de Controlo e 

Monitorização. As restantes receitas, com outros sistemas de comparticipação, são enviadas para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e esta, posteriormente, faz a distribuição às entidades 

responsáveis pelas respetivas comparticipações, sendo que estas últimas enviam o dinheiro à ANF e 

esta à farmácia. Caso exista alguma inconformidade, a receita é devolvida à farmácia, não usufruindo 

esta da comparticipação e ocorrendo, desta forma, prejuízo. 

 

3.1.4. Medicamentos Genéricos e Preços de Referência 

O Medicamento Genérico (MG) define-se, segundo o INFARMED, como “um medicamento com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que 

o medicamento original, de marca, que serviu de referência.”, sendo que estes são reconhecidos por 

terem inscrito na embalagem exterior dos mesmos, a sigla “MG”. 

Os medicamentos genéricos representam uma vantagem relativamente aos de marca pois 

apresentam a mesma eficácia e segurança, sendo desta forma bioequivalentes, segundo o Decreto-

Lei nº 176/2006 de 30 de agosto. Estes são 20 a 35% mais baratos que o medicamento de referência 

correspondente, o que traz vantagens tanto para os utentes como para o SNS, pois desta forma é 

permitida uma gestão melhorada dos recursos disponíveis.  

O Preço de Referência define-se pelo preço que é utilizado pelo SNS para realizar o cálculo da 

comparticipação por parte do estado. Neste momento, “o Preço de Referência diz respeito à média dos 

5 preços mais baixos (preços descontados) dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo”, 

sendo que este preço apenas existe para medicamentos para os quais exista um medicamento 

genérico igual que esteja a ser comercializado.14 

 

3.1.5. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

3.1.5.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com elevada importância para a medicina 

e as suas propriedades, se usadas de uma forma correta, podem ser benéficas para o tratamento de 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP 

14 
 

um elevado número de doenças. Estas estão associadas normalmente a atos ilícitos, particularmente 

ao tráfico e ao consumo de drogas, daí serem um dos tipos de substâncias mais controladas e alvo de 

atenção por parte das autoridades competentes. Apesar de apresentarem propriedades benéficas, 

estas apresentam alguns riscos, como o facto de poderem levar a habituação e dependência psíquica 

e/ou física. 

Estes medicamentos necessitam de ser prescritos de forma isolada quando se trata de 

prescrições eletrónicas materializadas ou manuais, sendo que, no primeiro caso, tem de ter inscrito que 

se trata de uma receita do tipo “RE” e, na desmaterializada, deverá estar inscrito no SI que pertence 

ao tipo “LE”.8 

Segundo a Portaria nº 193/2011, “O farmacêutico ou o seu auxiliar legalmente habilitado, que 

avie uma receita que inclua um medicamento contendo uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica verifica a identidade do adquirente e anota no verso da receita 

materializada o nome, número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução, ou o nome e 

número do cartão de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte, indicando a data de entrega 

e assinando de forma legível, sendo ainda aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 28.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro.”  

Podem ainda ser aceites outros documentos, desde que estes apresentem a fotografia do 

titular, devendo, nesse caso, este conter a assinatura do mesmo. Se o adquirente não souber assinar, 

o farmacêutico ou o TDT consigna essa menção. As farmácias devem manter em arquivo, pelo período 

mínimo de três anos, o documento em papel ou em suporte informático das receitas que contêm 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento, sendo que na FBH 

estas são separadas consoante o mês em que foi realizada a venda. 15 

 

3.1.5.2. Programa Nacional de prevenção e controlo da Diabetes Mellitus 

Este programa existe em Portugal desde a década de setenta sendo que, desde então, sofreu 

algumas alterações. O novo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes passa a integrar 

o Plano Nacional de Saúde e tem como objetivo ser utilizado pelos profissionais de saúde em unidades 

de saúde familiar, hospitais, centros de saúde, unidades de prestação de cuidados continuados e 

serviços contratualizados.16 

O Estado comparticipa o preço de dispositivos médicos e de reagentes, quando se destinam a 

utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos subsistemas de saúde que estejam devidamente 

identificados, desde que os mesmos apresentem receita médica. O valor da comparticipação das tiras-

teste é de 85% do PVP e das agulhas, seringas e lancetas 100% do PVP. 17 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM, como o próprio nome indica, são medicamentos que podem ser dispensados na 

farmácia de oficina sem que seja necessário apresentar uma receita médica, ou seja, são 

medicamentos de venda livre. Durante o meu estágio na FBH, tive oportunidade de dispensar diversos 

MNSRM para diversas indicações terapêuticas e patologias, desde medicamentos para a gripe, 

obstipação, diarreia, descongestionantes, antiácidos, produtos para as picadas de insetos, entre outros. 
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Sendo estes de venda livre, cabe ao farmacêutico a responsabilidade de saber o que aconselhar para 

cada caso concreto, assim como a respetiva posologia, interações com outra medicação já tomada ou, 

os casos nas quais são contraindicadas, assim como alertar para os efeitos secundários e perigos da 

automedicação. 

O facto dos MNSRM poderem ser dispensados sem que seja necessária prescrição médica, 

apresenta algumas vantagens. Entre estas, destaca-se a possibilidade poderem ser obtidos de forma 

mais rápida e acessível por parte dos utentes. Consequentemente, isto permite ser uma mais valia para 

o SNS no que diz respeito a outros serviços, que podem assim realizar um atendimento mais rápido e 

direcionado para problemas de saúde maiores, devido ao maior descongestionamento existente.  

 

3.3. Medicamentos Manipulados 

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004 de 22 de abril, à profissão farmacêutica compreende a 

responsabilidade de preparar medicamentos, sendo esta uma tarefa incluída na provisão de 

medicamentos à população. Os Medicamentos Manipulados (MM) definem-se como “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. 

Uma Fórmula Magistral diz respeito ao medicamento que é preparado nos serviços farmacêuticos 

hospitalares ou numa farmácia de oficina, segundo uma prescrição médica que especifica qual o doente 

a quem o medicamento é destinado e Preparado Oficinal refere-se a um medicamento que se prepara 

segundo as indicações dos compêndios, de uma farmacopeia ou formulário, nos serviços farmacêuticos 

hospitalares ou em farmácia de oficina, que se destina a ser dispensado diretamente aos utentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço 18. Nas Fórmulas Magistrais, todas as matérias-primas têm de 

estar contidas na Farmacopeia Portuguesa, ou noutra Europeia, ou então na documentação científica 

compêndial. Em ambos os casos, o farmacêutico tem a responsabilidade de garantir que é passado ao 

doente todas as informações consideradas relevantes, nomeadamente no que diz respeito ao PV, 

posologia/modo de utilização e condições de conservação.  

O PVP dos MM é calculado tendo em conta critérios estabelecidos na Portaria nº 769/2004 de 

1 de julho. Este tem em conta fatores como o valor dos honorários da preparação, que tem por base 

um fator que apresenta um valor que é atualizado de forma periódica e divulgado pelo Instituto Nacional 

de Estatística. Este valor tem em conta a proporção de crescimento do índice dos preços ao 

consumidor, tendo em consideração também os preços dos materiais constituintes da embalagem e as 

matérias-primas.19 Durante o estágio tive oportunidade de realizar o cálculo do PVP do Minoxidil a 5% 

(Anexo IX). 

A prescrição deste tipo de medicamentos tem de ser feita de forma isolada e não podem ser 

prescritos numa receita renovável, sendo que, no caso da prescrição eletrónica materializada deve ser 

identificado como sendo do tipo “MM” e, no caso das prescrições eletrónicas desmaterializadas, como 

sendo do tipo “LMM”. Esta prescrição apresenta uma validade de 30 dias e cada linha pode conter 

apenas um MM sendo que, no caso das receitas eletrónicas materializadas e manuais, podem ser 

prescritos no máximo quatro MM diferentes.8 

A FBH possui, como já referido anteriormente, um laboratório para a produção de MM. Durante 

o meu estágio, tive oportunidade de preparar Minoxidil a 5%, que é o medicamento manipulado mais 
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pedido e o único que foi requerido durante os quatro meses em que realizei o estágio. Apesar de não 

ter tido oportunidade de poder fazer mais MM, foi uma experiência gratificante. Isto deve-se, 

principalmente, ao facto de reconhecer que os farmacêuticos comunitários têm a oportunidade de poder 

aplicar o que foi aprendido durante o curso, para além de perceber que nos cabe o papel de ajustar a 

medicação que é pedida pelo médico que, por vezes, tem de ser feita de forma individual. 

 

3.4. Produtos de Uso Veterinário 

Define-se como medicamento veterinário todo o medicamento que é destinado aos animais, 

tendo em consideração a definição anterior relativa a medicamento 4. Para além de medicamentos, 

nomeadamente no que toca a desparasitantes internos e externos e pílulas contracetivas, existem 

ainda outros produtos como geles de banho, champôs, entre outros. 

Durante o meu estágio surgiram diversas situações nas quais tive de lidar com a venda de 

Produtos de Uso Veterinário. Tendo em consideração que esta é uma área que não foi abordada 

durante a parte teórica do curso e, tendo eu apenas assistido a uma palestra de 1h durante o Mestrado 

Integrado, tive de realizar uma pesquisa mais intensiva e ler os folhetos informativos dos produtos 

existentes na FBH, de forma a poder aconselhar os utentes e perceber aquilo que estava a dispensar. 

 

3.5. Suplementos Alimentares 

Segundo o Decreto-Lei nº 136/2003, Suplementos Alimentares definem-se como “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias e nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas”, podendo ser comercializados sob a forma de 

diversas formas farmacêuticas 20. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de aconselhar diversos suplementos alimentares, 

nomeadamente para estudantes que os procuraram para a melhoria do desempenho cognitivo, 

principalmente na altura de exames, ou suplementos para o emagrecimento, sendo este público alvo 

mulheres de meia idade. Foram ainda pedidos diversos suplementos com ação antisstress, entre 

outros. 

 

3.6. Dispositivos Médicos 

Segundo o Decreto-Lei nº145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é considerado 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo (…) cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos” para diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação de uma lesão, prevenção, alteração de 

um processo fisiológico ou para controlo da conceção, entre outros 21. 

A FBH apresenta diversos dispositivos médicos, nomeadamente testes de gravidez, 

compressas, ligaduras, seringas, glicómetro e tiras de glicémia, entre outros. A atuação farmacêutica 

com base no conhecimento científico, nesta área, torna-se extremamente importante, possibilitando a 

realização de um aconselhamento adequado e a capacidade de responder às questões colocadas 

pelos utentes. 
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3.7. Produtos de Dermocosmética e Higiene Oral 

Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, um produto cosmético define-se como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes do corpo com a 

finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estafo ou de corrigir 

os odores corporais;” 22. 

O mercado de Produtos de Dermocosmética e Higiene Oral tem vindo a crescer no mercado e 

a ganhar cada vez mais importância no setor da farmácia, tendo em conta a maior margem de lucro 

que estes apresentam comparativamente aos medicamentos. Devido ao facto de estarem sempre a 

ser lançados no mercado novos produtos, é essencial a constante atualização por parte dos 

farmacêuticos e TSDT, para que possam aconselhar e vender mais facilmente estes produtos. 

A FBH apresenta produtos de cosmética de diversas marcas, tais como a Avène®, Bioderma®, 

La Roche-Posay®, Ducray®, Eucerin®, Marti Derme®, Nuxe®, entre outros, sendo que estas duas 

últimas são as que apresentam maior variedade e quantidade de produtos na farmácia, pois 

apresentam grandes margens de lucro para a FBH. Outros produtos que representam vendas 

consideráveis são os protetores solares (PS), champôs, produtos de higiene íntima, entre outros. 

 

3.8. Puericultura  

A FBH apresenta, na zona de atendimento, um espaço dedicado à puericultura, ou seja, a 

produtos de bebé e criança, que vão desde fraldas a papas, chupetas, biberões, entre outros. Existem 

produtos de diferentes marcas, nomeadamente Philips AVENT®, Uriage®, Isdin®, Halibut®, entre 

outras. Tendo em conta o facto da FBH possuir uma localização próxima da maternidade, tive 

oportunidade de vender estes produtos durante o meu atendimento de forma regular e, sendo esta uma 

área na qual não tinha qualquer tipo de formação, procurei ao longo dos atendimentos saber mais 

acerca dos produtos que vendi para, posteriormente, poder aconselhá-los.  

Sendo que a FBH apresenta um espaço de dimensões reduzidas, por vezes não é possível 

apresentar muita variedade de produtos. Apesar disso, sempre que o cliente necessita, esta 

encomenda produtos cujo stock não esteja criado, sendo que, na maior parte das vezes, o produto é 

entregue à FBH no próprio dia ou no dia seguinte, tornando dessa forma possível dar ao cliente aquilo 

que este procura sem a necessidade de ter na farmácia produtos que não são tão vendidos e que, por 

esse motivo, poderão originar perdas e prejuízo para a mesma. 

 

3.9. Nutrição Específica 

Na Nutrição Específica, estão incluídos todos os produtos que se destinam a ser usados em 

regime de alimentação especial, tendo esta como objetivo, a complementação da alimentação em 

determinadas condições nas quais um doente necessita de aporte nutritivo suplementar. 

Segundo o Decreto-Lei nº 74/2010 de 21 de junho, “consideram-se géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial 

ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, 

são adequados ao objetivo nutricional pretendido (…)”. Isto pode ocorrer em diversas situações, 

nomeadamente em “pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 
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perturbados”, como é o caso da anorexia, “pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais e que, por esse facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos”, em casos de doenças oncológicas, úlceras e  

desnutrição. Pode ainda ser utilizada em lactentes ou crianças pequenas saudáveis e em geriatria, 

sendo que estes dois grupos etários estão mais suscetíveis a sofrer carências nutricionais, por isso, 

por vezes, o recurso a este tipo de nutrição é, muitas das vezes, essencial para assegurar que haja um 

bom aporte nutricional.23 

 

4. Serviços Prestados pela Farmácia 

 

As farmácias podem prestar diversos serviços farmacêuticos, de forma a melhorar os cuidados 

de saúde dirigidos à população. Estas funções encontram-se descritas na Portaria 1429/2007 de 2 de 

novembro e incluem a administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, campanhas de informação, apoio domiciliário, colaboração em programas de educação 

para a saúde, entre outros. Estas atividades têm, obrigatoriamente, de ser realizadas por profissionais 

legalmente habilitados, sendo que a FBH realiza todos estes serviços mencionados anteriormente. A 

Portaria nº 97/2018 define novos serviços farmacêuticos tais como as consultas de nutrição, programas 

de adesão à terapêutica, realização de testes rápidos para rastrear infeções causadas por VIH, VHB e 

VHC, serviços de enfermagem, cuidados na prevenção e tratamento do pé diabético, entre outros 24. 

 

4.1. Determinação de parâmetros Bioquímicos, Fisiológicos e Antropométricos 

A FBH disponibiliza serviços de medição de parâmetros bioquímicos, tais como a medição da 

glicémia, colesterol total (CT) e triglicerídeos. Estes representam uma enorme importância pelo facto 

da população, apesar de não gratuitamente, poder controlá-los de forma mais rápida, sem ter de 

aguardar por uma consulta médica.  

Na FBH o serviço mais requisitado é o da medição da pressão arterial (PA), sendo que variadas 

vezes ao dia, diversos utentes se dirigiam à farmácia apenas para usufruir deste serviço. Nestes casos, 

apesar da máquina de PA ser automática, um profissional de saúde acompanha sempre o utente, de 

modo a que este faça a medição de uma forma correta, nomeadamente no que toca à posição do braço, 

sendo que no fim, o farmacêutico ou TSDT que está a acompanhá-lo, explica se os valores estão 

normalizados e, caso não estejam, o que deverá o utente fazer de forma a tentar melhorá-los. 

Como um dos meus projetos consistiu num rastreio cardiovascular, em que medi todos estes 

parâmetros, explicarei na segunda parte deste relatório, de forma mais detalhada, as medições e 

doenças associadas à não normalidade destes valores. 

 

4.2. Administração de vacinas e outros medicamentos injetáveis 

Segundo o Decreto-Lei nº 269/2007, “a administração de vacinas nas farmácias de oficina deve 

ser executada por farmacêuticos, que devem estar habilitados com formação complementar específica, 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, sobre administração de vacinas e suporte básico de vida, 

nomeadamente no tratamento de reação anafilática”, sendo que a mesma deve possuir instalações que 
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estejam adequadas a esta administração, nomeadamente possuírem alguma marquesa ou cadeira que 

permita ao doente estar na posição horizontal, desinfetantes, contentor para recolha de objetos 

perfurantes e material que esteja contaminado, área que permita manipular a preparação da vacina, 

local para arrumar o material a utilizar e lixo comum com pedal. De forma a garantir o suporte básico 

de vida, em caso de reação anafilática, após administração da vacina, a farmácia deve ainda possuir 

adrenalina, oxigénio, ressuscitadores auto-insufláveis, mini-nebulizador, soro fisiológico, salbutamol, 

hidrocortisona e prednisolona em forma injetável, esfigmomanómetro normal e estetoscópio.25 

A FBH disponibiliza a administração de algumas vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, assim como de medicamentos injetáveis, como o Diprofos Depot®, apresentando todos os 

requisitos legais pedidos. A pessoa responsável e habilitada para tal é a DT. Isto permite às pessoas 

poderem usufruir de um serviço mais rápido, pois podem evitar os tempos de espera demorados, muitas 

vezes existentes nos centros de saúde, para além de ser muito mais prático poderem usufruir deste 

serviço no mesmo local onde compraram a vacina/injetável. 

 

4.3. Consultas de Nutrição 

As consultas são realizadas no Gabinete de Boas Práticas de 15 em 15 dias, por um 

nutricionista que, para além de aconselhar sobre estilos de vida saudáveis, nomeadamente no que toca 

à adoção de uma dieta equilibrada e variada, também aconselha alguns suplementos existentes na 

farmácia, sendo, portanto, algo útil para a FBH em termos económicos e também para a promoção da 

saúde da população. 

 

4.4. Valormed 

A Valormed® foi criada em 1999 e é uma sociedade sem fins lucrativos cuja função consiste 

na gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos que já não têm uso. Esta resultou de 

uma colaboração entre farmácias, distribuidores e a indústria farmacêutica, devido à consciencialização 

para o medicamento enquanto resíduo.26 

A FBH possui um contentor na entrada e de forma bem visível, para que todos os utentes que 

assim pretendam, possam lá colocar os seus medicamentos fora do prazo e sem uso e resíduos de 

embalagens vazias. Esta iniciativa apresenta muita aderência por parte da população devido, em parte, 

à facilidade deste processo. As embalagens, após estarem cheias, são fechadas e recolhidas pela 

Alliance Healthcare®.  

 

4.5. Cartão da Farmácia da Boa Hora 

            A FBH apresenta um cartão próprio, que qualquer utente pode adquirir sem custos associados. 

Todos os utentes que apresentam este cartão, acumulam 5% do valor da compra de todos os produtos, 

sendo que, este valor pode ser descontado a partir do dia seguinte em todos os produtos, exceto em 

MSRM. O saldo acumulado não apresenta tempo limite para poder ser descontado. Tudo isto torna 

mais atrativa a vinda à farmácia e mantem os clientes mais satisfeitos. Quando o cliente decide 

descontar o saldo que tem no cartão em determinado produto, o profissional de saúde responsável pela 

venda deve imprimir um documento com o valor descontado, sendo que, este é assinado pelo cliente 
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e, deve também ser impressa uma segunda via do recibo, agrafados os dois recibos e devem colocados 

num envelope, destinado para este efeito. 

Para além do cartão, existem descontos diretamente no ato de compra, para clientes com 

determinados protocolos, de 10 e 15%. 

 

4.6. Entregas ao Domicílio 

A FBH realiza entregas ao domicílio a doentes do “Centro Social Paroquial de Cedofeita- Lar 

de São Martinho” que, por diversas razões, não se encontram em condições de ser dirigir à farmácia 

para comprar os medicamentos que necessitam. Nestes casos, são feitas encomendas por via 

telefónica, normalmente por parte de um familiar do doente em questão, de modo que qualquer 

profissional que trabalha na FBH trata de adquirir os produtos pedidos e, se estes se encontrarem em 

stock na farmácia, são levados de imediato. Caso contrário, é realizada uma encomenda com os 

produtos em falta e, após a receção da mesma, estes são levados ao lar. Os produtos pedidos são 

colocados a crédito na ficha do cliente ou de um familiar e depois pagos pela pessoa responsável pelo 

orçamento desse doente. 

 

4.7. Reciclagem de Radiografias 

A reciclagem de radiografias surge de uma iniciativa promovida pela Fundação de Assistência 

Médica Internacional (AMI), com o intuito de recolher radiografias que apresentem mais de cinco anos, 

ou que não contenham valor clínico para, posteriormente, serem recicladas e ser extraída a prata 

contida nestas. Esta é, a posteriori, vendida nos mercados internacionais, de forma a garantir uma fonte 

de recursos para que a AMI possa realizar trabalho humanitário, sendo que, simultaneamente, acabam 

por contribuir para preservar o meio ambiente.27 

 

5. Formação contínua 

Os farmacêuticos, devido ao seu papel fulcral na área da saúde e como profissionais com uma 

atuação muito importante, nomeadamente no que diz respeito a Produtos de Cosmética e Higiene 

Corporal, necessitam de atualizar o conhecimento longo da sua carreira. Esta atualização torna-se 

muito relevante, especialmente devido ao facto de estarem sempre a ser introduzidos no mercado 

novos produtos e ser necessário estarmos sempre prontos para esclarecer qualquer dúvida que surja 

por parte do utente. Desta forma, durante o meu estágio, deparei-me com diversas situações em que 

isso aconteceu. 

Desse modo, as diferentes marcas, também como forma de divulgação, disponibilizam várias 

formações ao longo do ano aos profissionais da farmácia, sendo, portanto, algo benéfico para as duas 

partes. Durante o meu estágio, tive oportunidade de ir a duas formações disponibilizadas pela Pierre 

Fabre. Uma delas intitulou-se de “Curso Geral Avène” e realizou-se no dia 14 de março das 9h30 até 

às 17h e outra de “Avène Proteção Solar e Novidades”, que se realizou no dia 06 de maio das 14h30 

às 16h. Assisti ainda a outra formação disponibilizada pela Faculdade de Farmácia, que se realizou na 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sobre Farmacovigilância. 
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Parte II – Projetos Desenvolvidos  

TEMA 1- Fatores de risco para as doenças cardiovasculares 

 

Introdução e enquadramento 

A ideia para este projeto surgiu da observação de alguns casos na farmácia. Sendo esta 

frequentada, maioritariamente, por uma população mais idosa, deparei-me com diversas situações de 

pessoas quer com diabetes, hipertensão arterial (HA) e CT elevado, quer com excesso de peso, que 

não tinham os devidos cuidados. A título de exemplo, um senhor veio medir a pressão arterial (PA) à 

farmácia e referiu que “só tomo o comprimido para a tensão quando vejo que está alta”. Um outro 

senhor, comentou que tinha efetuado análises e que o valor de hemoglobina glicada era de 8,5 e não 

sabia bem o que fazer para reduzir esse valor. Outra senhora, ao medir a PA, apresentava um valor de 

PAS de 182 e achou ser um valor normal pois já costumava tê-la assim alta.  

Por todas estas razões, achei importante realizar um rastreio cardiovascular. Neste, efetuei a 

medição da PA, glicémia, CT, altura, peso e perímetro abdominal, cujos valores discuti com os utentes 

no sentido de melhorar a sua saúde. 

Elaborei também dois panfletos, um intitulado de “Como reduzir o risco cardiovascular” (Anexo 

X) e outro, com conselhos para uma alimentação saudável e equilibrada, intitulado de “Coma bem e 

previna as doenças cardiovasculares” (Anexo XI). Estes panfletos tiveram o intuito dos pacientes 

poderem ter acesso a informação adicional, que não tenha sido possível durante o atendimento.  

 

1. Fundamento teórico 

 

1.1. Doenças cardiovasculares 

Segundo a organização mundial de saúde, as doenças cardiovasculares constituem a principal 

causa de morte a nível mundial, nomeadamente as doenças isquémicas e acidentes vasculares 

cerebrais. 28 

Estas estão associadas a um conjunto de fatores de risco, sendo alguns destes não 

modificáveis tais como fatores genéticos, a idade e o sexo e outros modificáveis como o estilo de vida 

e o recurso a medicação. Os principais fatores de risco passíveis de prevenção são o sedentarismo, o 

tabagismo, o stress a obesidade, HA, diabetes e dislipidemia. Estes fatores, se ocorrerem em 

simultâneo, apresentam efeitos sinérgicos, aumentando de forma mais preocupante, o risco 

cardiovascular (RCV). Tendo em conta estes fatores de risco, percebe-se a importância da 

monitorização dos valores de PA, glicémia e CT. 29 

O SCORE traduz-se numa tabela (Anexo XII) elaborada por diversas sociedades europeias, 

não sendo específica para as doenças coronárias, pois considera o valor de RCV total, serve para 

estabelecer objetivos terapêuticos 30 e indica o risco de morrer de doença cardiovascular em dez anos. 

Este risco pode ser superior ao indicado nas tabelas em indivíduos sedentários e com perímetro 

abdominal aumentado, sendo que a obesidade representa um risco acrescido em indivíduos mais 
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jovens. É também superior em indivíduos socialmente desfavorecidos e pertencentes a minorias 

étnicas e também com pré-diabetes, aumento de triglicerídeos, apolipoproteína B, fibrinogénio, 

lipoproteína(a) e proteína C-reativa de alta sensibilidade, indivíduos com história familiar de doença 

cardiovascular (DCV) prematura antes dos 55 e dos 65, nos homens e nas mulheres, respetivamente.31 

 

1.2. Diabetes  

1.2.1. Prevalência 

A quantidade de pessoas com esta patologia aumentou de 108 milhões para 422 milhões, 

desde 1980 até 2014. A prevalência global desta doença, em pessoas com mais de 18 anos, aumentou 

de 4,7 milhões para 8,5 milhões, neste mesmo período.32 

Em Portugal, as estimativas apontam para uma prevalência de diabetes em 13,3% da 

população, com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos. De realçar que desta percentagem, 

44% não sabe que sofre desta doença. Todos os dias são diagnosticados com diabetes cerca de 200 

indivíduos, em Portugal.33 

 

1.2.2. Fisiopatologia  

A diabetes mellitus (DM) tipo 2 é a forma mais comum desta patologia (cerca de 90% dos 

casos), resultando da existência de insulinopenia relativa, com maior ou menor grau de 

insulinorresistência. A DM tipo 2 está frequentemente associada à obesidade, essencialmente 

abdominal, HA e dislipidemia 34. 

Sendo uma doença metabólica crónica, a DM é principalmente caraterizada por níveis elevados 

de glucose no sangue, que conduzem, a longo prazo, a complicações sérias do foro vascular, 

cardíacos, ocular e neurológico. A DM tipo 2 ocorre geralmente em adultos, quando o organismo se 

torna resistente à insulina ou não a produz em quantidades suficientes. 35 

A regulação do metabolismo da glucose é determinada por um mecanismo de feedback, que 

envolve as células β das ilhotas de Langerhans e os tecidos nos quais a sensibilidade à insulina 

determina a resposta das células β. Quando ocorre resistência à insulina, estas células são incapazes 

de libertar quantidade de insulina suficiente. Esta disfunção pode ter uma componente genética, 

contudo, as alterações do meio constituem também um papel importante, e, uma vez que o nosso pool 

de genes não tem sofrido alterações, o fator ambiental sobrepõe-se como determinante para o 

desenvolvimento desta patologia. As hexoses, aminoácidos e ácidos gordos apresentam ainda um 

contributo significativo, sendo decisivos para o desenvolvimento de resistência à insulina, disfunção 

das células β e alterações do microbioma. 37 

A libertação de insulina em resposta à estimulação das células β medeia a captação da glucose, 

aminoácidos e ácidos gordos pelos tecidos sensíveis à insulina. Em troca, estes tecidos dão informação 

às ilhotas acerca da necessidade de insulina, através de um mediador ainda não identificado, mas que 

envolve o cérebro e os sistemas humorais. Quando ocorre resistência à insulina, como se verifica mais 

frequentemente na obesidade, estas células aumentam a libertação de insulina de forma a manter uma 

tolerância normal à glucose. Contudo, quando as células não conseguem sustentar este estado, há 

uma elevação do nível de glucose no plasma. 
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A redução do número de células β deriva de vários fatores, incluindo a glucolipotoxicidade e a 

deposição amiloide, que conduzem à apoptose destas células através de processos oxidativos e de 

stress do retículo endoplasmático 36. Esta perda não é contrabalançada pelo desenvolvimento de novas 

células, pois o pâncreas é incapaz de renová-las após os 30 anos de idade 37. 

Apesar de menos estudado, a desregulação da libertação de glucagon pelas células α, que se 

manifesta pelas concentrações de glucagon em jejum e pela falha de supressão adequada deste após 

as refeições, contribui para o desenvolvimento de hiperglicemia. O sangue, presente nos ilhéus, flui das 

células β para a α, seguindo para as células δ, que produzem a somatostatina. A alta concentração de 

insulina que banha as células α é capaz de suprimir a libertação de glucagon, apesar de outros produtos 

como o zinco, o GABA ou o glutamato, igualmente demonstrarem ação reguladora da libertação do 

mesmo. 

 Em relação ao trato gastrointestinal, este produz péptidos como o glucagon-like peptide-1 

(GLP-1) e glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) que são, em conjunto, conhecidos como 

incretinas que atuam nas ilhotas do pâncreas. O GLP-1 atua tanto nas células β como nas células α, 

de forma a aumentar a insulina e suprimir a secreção de glucagon, respetivamente. Os valores 

plasmáticos de GLP-1 não são diferentes dos indivíduos saudáveis comparativamente aos diabéticos, 

contudo, o problema parece residir no facto da resposta das células β ao GLP-1, após uma refeição, 

não ser eficiente. Esta reação deficiente leva a um défice ainda maior de resposta das células β a 

inúmeros secretagogos, nomeadamente sulfonilureias, aminoácidos, e agonistas β adrenorecetores. 38 

 

1.2.3. Diagnóstico 

O diagnóstico precoce da DM é muito importante, devido ao elevado número de pessoas que 

sofrem desta patologia sem ter conhecimento disso, como já referido anteriormente. Atualmente é feito 

diagnóstico também para as complicações crónicas, estando para esse efeito implementados o 

Rastreio da Retinopatia Diabética e a Avaliação do Cálculo de Risco do Pé Diabético. De igual modo, 

é também feito o reencaminhamento dos pacientes para tratamento 39. 

De acordo com a Norma DGS N.º 2/2011, o diagnóstico da diabetes é feito tendo em conta 

parâmetros como: Glicémia em jejum ≥ 126 mg/dl ou ≥ 7,0 mmol/l ou sintomas clássicos associados a 

glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl ou ≥ 11,1 mmol/l ou glicemia ≥ 200 mg/dl ou ≥ 11,1 mmol/l às 2 horas, 

na prova de tolerância à glucose oral (PTGO) com 75g de glucose ou ainda valores de hemoglobina 

glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. O diagnóstico não deve ser feito apenas pela medição de um valor 

anormal, sendo que o mesmo deve ser repetido passado 1 a 2 semanas. É também possível realizar 

um diagnóstico atempado de hiperglicemia intermédia ou pré-diabetes, em que os indivíduos 

apresentam valores anormais, sem ser, contudo, definida ainda como DM. Estes valores são definidos 

como uma Anomalia da Glicemia de Jejum: glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 

mmol/l) e Tolerância Diminuída à Glicose: glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 

e < 11,1 mmol/l). 40 
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1.2.4. Sintomatologia 

No adulto, e tendo em conta que após os 35 anos o diagnóstico desta patologia é 

frequentemente classificada como DM do tipo 2, é habitual esta ser assintomática, por vezes durante 

anos. 

Os sintomas são causados pelas alterações da concentração de glucose no sangue. Estes 

podem ser devido ao aumento destes níveis, designado de hiperglicemia, ou diminuídos, no caso da 

hipoglicémia. No primeiro caso, os sintomas mais comuns são poliúria (urinar com muita frequência), 

polidipsia (sede intensa), xerostomia (sensação de boca seca) e fome constante, cansaço, comichão 

no corpo, principalmente ao nível dos genitais e visão turva. No segundo caso podem ocorrer tremores, 

palidez, dificuldade de raciocínio, palpitações e em casos mais extremos formigueiro nos lábios e 

língua, convulsões, perda de consciência e coma 41. 

 

1.2.5. Tratamento 

Segundo o Programa Nacional para a Diabetes, os antidiabéticos mais consumidos para o 

tratamento da DM, nos anos de 2015 e 2016, foram da classe das biguanidas, sulfonilureias e inibidores 

da dipeptidil peptidase 4 (DPP4), sendo que a combinação mais comum consiste na metformina 

juntamente com um inibidor da DPP4 (Anexo XIII). Ao nível das insulinas, podemos verificar uma maior 

utilização de insulinas de análogos numa quantidade homogeneamente distribuída por insulinas de 

ação rápida, prolongada e rápida/intermédia (anexo XIV). 

Abordagens que implicam a diminuição da libertação de glucagon ou a danificação da sua ação, 

de modo a aumentar os níveis de glucose, podem representar alternativas terapêuticas adicionais para 

o tratamento desta patologia. 39 

 

1.1. Hipertensão Arterial 

1.3.1. Prevalência 

De uma forma geral, a prevalência da HA nos diferentes países da Europa é cerca de 30 a 

45%, sendo que este valor aumenta com a idade 42. Esta patologia é mais prevalente nos homens do 

que nas mulheres, sendo que 71% dos portugueses, com idades compreendidas entre os 65 aos 74 

anos, sofre desta doença 43. 

Em Portugal, apesar de cerca de 2 milhões de indivíduos sofrerem de HA, apenas metade 

destes sabe que apresenta esta patologia, sendo que destes, apenas metade está medicado e somente 

11% apresenta valores de PA adequados. Devido ao facto de existir uma percentagem tão elevada de 

doentes cuja doença não está controlada, é que esta representa um dos principais fatores de risco para 

o aparecimento de DCV 44. 

 

1.3.2. Fisiopatologia 

Para que o sangue circule por todo o organismo, de modo a irrigar todos os tecidos e células, 

tem de ocorrer pressão sobre a parede das artérias, à qual se denomina de PA. No entanto, quando 

esta pressão aumenta para valores acima dos fisiológicos denomina-se de HA. Isto faz com que haja 

um esforço aumentado por parte do coração para que ocorra a normal circulação do sangue no 
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organismo, podendo, a longo prazo, causar problemas cardíacos 44. Distúrbios metabólicos como a 

desregulação de lípidos, intolerância à glucose ou DM tipo 2 são mais comuns quando a pressão 

sanguínea é mais elevada.  

A HA é também considerada o maior fator isolado que contribui para a morbilidade e 

mortalidade a nível mundial. 42 

 

1.3.3. Diagnóstico 

 O diagnóstico da HA é definido, em consultório, como a elevação de forma persistente, 

resultante de várias medições em diversas alturas, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior 

a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg, valores para os 

quais o tratamento medicamentoso apresenta um benefício/risco positivo. Esta é classificada em 3 

níveis, correspondendo a diferentes graus de severidade (Anexo XV) 31. Contudo, para efeitos de 

diagnóstico, os valores limite variam consoante as diferentes alturas do dia e o tipo de medição utilizada 

(tabela II). 45 

Tabela II – Variação dos valores limite de HA. 45 

 

 

1.3.4. Sintomatologia 

A HA é geralmente assintomática, sendo por isso extremamente importante a medição regular 

da PAS e da PAD. Contudo, por vezes, podem surgir sintomas tais como tonturas, hemorragias nasais 

e cefaleias 44. 

 

1.3.5. Tratamento 

Existem várias alternativas farmacológicas para o tratamento da HA. Os fármacos de primeira 

linha são as tiazidas, bloqueadores β, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina, bloqueadores dos recetores da angiotensina II e bloqueadores alfa 46. 

O tratamento não farmacológico representa um fator muito importante no controlo desta 

patologia, sendo, por vezes, suficiente para baixar os níveis da PA numa fase inicial 44. Por isso, é 

extremamente importante ter os devidos cuidados tais como a restrição de sal, visto que o valor ingerido 

deverá ser inferior a 5,8 g por dia, a redução do consumo de gorduras totais e saturadas e álcool, sendo 

que devem ser ingeridas no máximo duas bebidas por dia. Deve-se privilegiar o consumo de frutas, 

legumes e leguminosas, a prática regular de exercício físico, (quatro a sete dias por semana, 30 a 60 

minutos), a redução do stress e a perda de peso, caso seja necessário. É também muito importante a 

cessação tabágica, caso se aplique 47. 
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1.4. Dislipidemia 

1.4.1. Prevalência 

Em Portugal, 63,3% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 25 e os 74 

anos, apresenta valores de CT elevados 43. Em todo o mundo, estima-se que o aumento de CT seja 

responsável por 2,6 milhões de mortes (4,5% do total). 48 

 

1.4.2. Fisiopatologia 

O colesterol tem um papel extremamente importante na regulação das membranas celulares. 

Os níveis deste são controlados pela biossíntese, efluxo e influxo para as células. 49 

A dislipidemia refere-se a anomalias dos lípidos no sangue, quer na sua quantidade quer na 

sua qualidade. Estas podem dever-se a vários fatores, tais como pelo aumento dos triglicerídeos, do 

CT, por aumento simultâneo desses dois parâmetros, designado de dislipidemia mista ou ainda por 

redução dos níveis de high density lipoprotein colesterol (c-HDL), conhecido como o bom colesterol. 

Esta é considerada um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose, que 

constitui a principal causa de morte em Portugal. Por isso, esta desregulação representa um grande 

fator de RCV, pois a gordura acumula nas paredes das artérias e pode levar à obstrução parcial ou 

total do fluxo sanguíneo, que deixa de chegar ao cérebro e ao coração. 50 

 

1.4.3. Diagnóstico 

 O diagnóstico da dislipidemia é efetuado por uma avaliação a nível laboratorial, em jejum de 

12 horas, pela medição do CT, triglicerídeos, c-HDL e low-density lipoprotein colesterol (c-LDL) (Tabela 

III), sendo este último valor considerado o parâmetro principal nesta deteção. Os valores de CT não 

são suficientes, por englobarem tanto os valores de c-LDL como os de c-HDL. A avaliação dos 

triglicerídeos fornece informação adicional acerca do RCV e influencia a escolha do tratamento 

farmacológico que deve ser seguido. O diagnóstico deve ser sempre confirmado com uma segunda 

medição, no mínimo 4 semanas após a primeira análise 51. 

 

Tabela III – Valores Recomendados para a Dislipidemia 51. 

Parâmetros Valores Recomendados (mg/dl) 

Colesterol Total <190 

Colesterol LDL <115 

Colesterol HDL >40 no homem e >45 na mulher 

Triglicerídeos <150 

 

1.4.4. Sintomatologia 

O CT elevado é normalmente assintomático. Contudo, quando ocorrem sintomas, estes podem 

manifestar-se sob a forma de dor no peito, por enfarte agudo do miocárdio ou por angina 52. 
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1.4.5. Tratamento 

A nível não farmacológico, a norma nº 019/2011 apresenta as mesmas recomendações que 

para o caso da HA 52. Outros cuidados a ter em conta, segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, 

passam pela redução da ingestão de alimentos de origem animal, evitar produtos pré-cozinhados, optar 

por alimentos frescos, peixe, carnes magras, azeite, alimentos ricos em ómega 3, evitar fritos, natas, 

chocolate e limitar a ingestão de gemas de ovo 50. 

É objetivo, no indivíduo com um RCV baixo a moderado, manter o valor de CT inferior a 190 

mg/dl e c-LDL inferior a 115 mg/dl. Aquando de um RCV mais elevado, estes valores devem ser ainda 

mais baixos. Em indivíduos assintomáticos e com RCV alto, os valores de c-LDL deverão ser inferiores 

a 100 mg/dl e para pessoas com RCV muito alto um valor de c-LDL inferior a 70 mg/dl. 

No indivíduo com RCV baixo a moderado, que não alcance os objetivos pretendidos com 

tratamento não farmacológico, deverá iniciar o tratamento farmacológico com uma estatina. Outros 

medicamentos disponíveis para tratar o CT elevado são a niacina, fibratos, resinas, esteróis vegetais e 

ezetimiba. 

No caso de hipertrigliceridémia superior a 200 mg/dl, devem ser prescritas alterações no estilo 

de vida. Se não ocorrer redução dos níveis por implementação de um estilo de vida saudável e, na 

ausência de RCV alto, para a redução destes valores deve-se considerar os fibratos e a niacina 51. 

 

2. Projeto 

 

2.1. Objetivos 

Este projeto teve como objetivos principais: 

- Avaliar os diferentes parâmetros que contribuem para o aumento do RCV; 

- Realizar aconselhamento, de forma a normalizar os parâmetros que se encontrem alterados; 

- Fazer o acompanhamento de alguns doentes que apresentem alguns valores alterados, de modo a 

verificar se foram atingidos os objetivos pretendidos. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Preparação 

Para a realização do rastreio, a FBH forneceu tiras teste para a glicémia e CT assim como as 

respetivas máquinas. Pude também utilizar, gratuitamente, a máquina automática presente na FBH que 

faz a medição da PA, pulsação, peso e altura. 

Realizei também uma pesquisa dos MNSRM existentes na farmácia, de forma a que pudessem 

ser úteis em casos de pacientes que apresentassem valores alterados, mas apenas ligeiramente, e que 

não estivessem diagnosticados com essa doença, para que pudessem normalizar os valores sem ser 

necessária a introdução de MSRM. Como exemplos desses produtos, referenciei o 

LIPOCOLESTEROL® (Tecnilor), que contém levedura de arroz vermelho, que apresenta compostos 

tais como a monacolina K (lovastatina) que, apesar de ser uma estatina é um produto de venda livre, 

reduzindo a biossíntese de colesterol e os níveis de CT 54. 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP 

28 
 

2.2.2. Divulgação 

A divulgação deste rastreio foi feita por mim e também pelos membros da FBH, ao longo dos 

atendimentos, principalmente quando me deparava com população mais idosa e polimedicada.  

Para evitar que os utentes ficassem à espera, optei por fazer marcações, disponibilizando 

quinze minutos para cada atendimento. Durante a marcação forneci a cada um dos utentes um cartão 

com indicação do dia e da hora do mesmo e pedi também o contacto pessoal dos utentes para lhes 

ligar na véspera ou mesmo no próprio dia relembrando do rastreio. 

A marcação foi feita com uma semana de antecedência, de forma a evitar esquecimentos por 

parte dos utentes. O objetivo inicial era atingir 30 utentes, tendo sido relativamente fácil obter 

aproximadamente este número dado o interesse das pessoas, por ser algo benéfico para a sua saúde 

e por poderem usufruir de forma gratuita. 

 

2.3. Resultados 

Participaram no rastreio cardiovascular 27 pessoas (Anexo XVI). A média das idades dos 

participantes foi de 73 anos, sendo 2 deles do sexo masculino e o restante do sexo feminino. 

Relativamente à diabetes, 33% dos participantes estão diagnosticados para esta doença (Anexo XVII), 

41% sofre de hipercolesterolemia (Anexo XVIII) e 59% é medicado para a HA (Anexo XIX). 

Nos resultados referentes ao IMC e ao perímetro abdominal, verificamos 74% dos inquiridos 

apresenta um IMC acima do normal (Tabela IV) e que 85% evidencia um valor de perímetro abdominal 

acima do recomendado (Tabela V), o que por si só, representam fatores acrescidos para o aumento 

do RCV 53. 

 

Tabela IV - Distribuição do IMC dos participantes segundo as orientações da Direção Geral de Saúde 

(DGS) 53. 

 IMC (kg/m2) Participantes 

Abaixo de peso <18,5 0 (0%) 

Peso normal 18,5-24,99 7 (26%) 

Excesso de peso 25-29,99 10 (37%) 

Obesidade >30 10 (37%) 

 

Tabela V - Distribuição do perímetro abdominal dos participantes segundo as orientações da DGS 53. 

Cut-off point Risco de complicações metabólicas Participantes 

<94 cm (H) ; <80 cm (M) Normal 4 (15%) 

>94 cm (H) ; >80 cm (M) Aumentado 3 (11%) 

>102 cm (H) ; >88 cm (M) Muito aumentado 20 (74%) 

 

 É de referir também que foi questionado aos participantes se estes tinham familiares diretos 

que sofressem de alguma doença cardiovascular, antes dos 55 anos no caso de indivíduos do sexo 

masculino ou antes dos 65 anos no caso de indivíduos do sexo feminino. Todos os inquiridos 

responderam que não se lembravam ou então que não tinham nenhum familiar nessa situação, portanto 
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esse fator não foi incluído no (Anexo XVI). Também questionei acerca dos medicamentos, caso se 

aplicasse, que tomavam para a DM, HA e dislipidemia, mas a maior parte dos utentes não sabia 

responder a essa questão, portanto também devido a isso não inclui esse ponto na tabela. Em relação 

à questão “Costuma praticar exercício físico?”, considerei como reposta positiva, um exercício de baixa 

intensidade como sejam caminhadas, pelo período mínimo de 30 a 40 minutos, durante 3 a 4 vezes 

por semana (Anexo XX). Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, considerei como resposta 

“sim”, os participantes que referem o seu consumo de forma exagerada e não adequada (Anexo XXI). 

Por último, questionei ainda se os participantes eram ou já tinham sido fumadores, visto ser também 

um importante indicador do RCV. (Anexo XXII) 

 

2.4. Discussão dos resultados 

Após a análise dos resultados obtidos, foi verificado que cinco indivíduos apresentavam valores 

de CT superiores aos recomendados. Contudo, na medição do CT, não houve nenhum valor muito 

preocupante, sendo que das cinco pessoas com os valores acima dos de referência, estes 

encontravam-se entre os 203 a 210 mg/dl. Destes cinco utentes apenas um, o utente 4, apresentava 

diagnóstico de hipercolesterolemia e fazia tratamento com atorvastatina de 40 mg. 

A todos estes, seguindo as normas da DGS, fiz recomendações acerca do estilo de vida tais 

como adotarem uma dieta equilibrada e variada, rica em verduras, leguminosas, frutas, legumes e 

pobre em gorduras saturadas. A prática frequente de exercício físico, meia hora a uma hora, durante 

quatro e sete dias por semana. O controlo do peso, de forma a que o IMC esteja entre 18,5 a 24,99 e 

o perímetro da cintura inferior a 80 cm na mulher e 94cm no homem e a restrição de sal. Apenas um 

destes cinco utentes, o utente 21, referiu consumir bebidas alcoólicas superiormente ao que é 

recomendado e era fumador, pelo que o incentivei à restrição do consumo de álcool, recomendando-

lhe duas bebidas por dia no máximo, sendo o vinho a bebida mais indicada e também à cessação 

tabágica 55. Não voltei a atender este participante para verificar se o mesmo seguiu as minhas 

indicações. Aos quatro pacientes que não tomavam medicação para a dislipidemia, pacientes 1, 21, 23 

e 24, com valores de colesterol total de 210, 206, 210 e 211 mg/dl, respetivamente, sendo valores 

acima do limite, mas não muito altos, recomendei a toma do suplemento LIPOCOLESTEROL® 

(Tecnilor). O paciente 1 decidiu experimentar e o paciente 21 disse que iria falar do suplemento com o 

seu médico. Aconselhei a todos seguirem estas recomendações e retornarem à FBH para realizarem 

nova medição do CT. O paciente 1 foi o único que regressou, no dia 3 de maio, e após medição deste 

parâmetro verificou-se a descida do valor de CT de 210 para 195 mg/dl. Sugeri que voltasse novamente 

daí a um mês, mas o utente não retornou para realizar nova medição. 

Em relação aos valores de glicémia, nove indivíduos apresentavam valores acima do normal, 

sendo que destes, quatro deles não têm DM diagnosticada. A utente número 3, não tinha DM 

diagnosticada, mas apresentou um valor de glicémia em jejum de 121 mg/dl, o que é concordante com 

uma anomalia de glicémia em jejum. Aconselhei alterações na sua alimentação e sugeri nova vinda à 

farmácia para medição da glicémia. A paciente regressou passado algumas semanas e referiu que 

realizou análises sanguíneas e que tinha o valor de glicémia em jejum de 105. Tornei a falar-lhe da 

importância de um estilo de vida saudável para manter os valores de glicémia normalizados e para 
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poder reduzir o peso que estava acima no normal, pois apresentava um valor de IMC de 31 e já estava 

diagnosticada com hipercolesterolemia e HA. Recomendei também que fizesse a medição destes 

parâmetros periodicamente, principalmente tendo em conta que apresenta um elevado RCV. 

No que diz respeito à PA, 8 indivíduos apresentaram valores acima dos recomendados, sendo 

que destes, apenas 2 não estão medicados nem diagnosticados como sendo hipertensos. 

A utente 9, hipertensa, apresentou valores de PAS de 198 e de PAD de 64 e, sendo o valor de 

PAS tão elevado, recomendei a ida às urgências. Esta referiu que já costumava ter valores de PAS de 

160 e por isso que não estava muito alto. Após alertar para os perigos de valores tão elevados, a 

paciente achou por bem comprar um aparelho de medição de PA, de forma controlar mais 

frequentemente os seus valores. De modo a verificar novamente os valores de PA, depois da utente 

ter descansado algum tempo e, também de forma a explicar o funcionamento do aparelho, voltei a 

medir a PA, tendo a utente apresentado valores de PAS de 162 e de PAD de 62. Recomendei-lhe à 

mesma uma ida ao médico, por serem valores recorrentes e elevados e dei-lhe aconselhamento para 

poder baixar a PAS. Em relação à doente número 12, que apresentou valores de 187 de PAS e 68 de 

PAD e frequência cardíaca de 129 batimentos por minuto, aconselhei da mesma forma a ida às 

urgências ou centro de saúde devido ao valor de PAS extremamente elevado, sendo que esta utente, 

apesar de já diagnosticada e medicada, referiu que tomava a medicação corretamente e que não 

costumava ter valores tão elevados. Aconselhei a fazer nova medição na farmácia após alguns minutos 

de descanso, mas a utente referiu ter pressa e que então iria às urgências quando tivesse oportunidade. 

Pedi-lhe que depois retornasse à farmácia com feedback, mas acabei por não tornar a vê-la até ao fim 

do estágio. 

 

2.5. Conclusões e papel do farmacêutico 

Ao realizar este rastreio, consegui perceber que os utentes demonstraram algum interesse por 

esta temática. A maior parte eram clientes habituais da FBH e que já têm por hábito efetuar a medição 

da PA e de parâmetros bioquímicos, e sendo feitos com um aconselhamento mais personalizado, de 

forma a integrar diversos fatores risco de DCV e, gratuitamente, fez com que houvesse muita adesão. 

Ao longo deste rastreio, pude compreender melhor o papel importante do farmacêutico como 

prestador de cuidados primários, quer seja na resposta às diversas dúvidas colocadas pelos utentes, 

quer seja na importância da adesão à terapêutica, nos cuidados não farmacológicos tais como a adoção 

de estilos de vida saudáveis, nomeadamente no que toca à adoção de uma alimentação equilibrada e 

variada e no controlo de outros fatores de RCV modificáveis, sendo por isso uma atividade muito 

gratificante e de acrescentado valor pessoal e profissional. 

Uma das limitações do projeto foi a falta de adesão na continuidade da monitorização dos 

valores medidos no rastreio, por parte dos utentes que apresentavam valores não normalizados e que 

necessitavam de um acompanhamento mais frequente. Poderá ter sido por diversas razões, uma delas 

pelo facto da medição ser gratuita apenas no dia do rastreio, o que faz com que muitos utentes prefiram 

monitorizar os seus valores aquando da realização de análises sanguíneas de rotina. 
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TEMA 2 - Efeitos secundários das benzodiazepinas a curto e longo prazo e 

alternativas 

 

Introdução e Enquadramento 

A ideia para este tema surgiu após verificar, ao longo dos atendimentos, que muitos dos utentes 

apresentam receitas com benzodiazepinas (BZD). Para além disso, perante falhas no fornecimento ou 

produto esgotado no laboratório, muitos comentam que queriam esse especificamente pois já tomavam 

há muitos anos e não queriam mudar. Verifiquei também que muitos utentes se dirigem à farmácia para 

tentar adquirir BZD sem receita e, quando referia que apenas podem ser dispensados com receita 

médica, respondem que já tomam o medicamento há muitos anos e por isso não há problema, ou que 

precisam dele para dormir e por esse motivo não podem esperar até a consulta seguinte. Perante tantas 

situações preocupantes, achei pertinente alertar os doentes sobre os efeitos secundários das BZD para 

que se pudessem consciencializar e fizessem um uso mais responsável destes, evitando pedi-los ao 

médico a curto, mas principalmente a longo prazo. Tendo em conta que as pessoas que já tomam BZD 

há anos não iriam ser muito recetivas à ideia da cessação do seu consumo, decidi focar-me no público 

que está a iniciar a sua toma ou que toma BZD há relativamente pouco tempo, para que possam evitar 

este uso de forma tão prolongada. 

 

1. Fundamento teórico 

 

1.1. Perspetiva histórica 

Após a introdução do clordiazepóxido nos anos 60, as BZD tornaram-se rapidamente nos 

tranquilizantes mais comuns, substituindo outros mais usados anteriormente como o álcool, hidrato de 

cloral, para-aldeído, barbitúricos e meprobamato. Comparativamente a estes, as BZD eram 

consideradas como apresentando menos efeitos secundários, toxicidade, abuso, dependência física e 

risco de suicídio. Ao contrário dos barbitúricos, que eram frequentemente utilizados em situações de 

abuso, muitas vezes por administração intravenosa, para provocar um estado de êxtase e sendo letais 

se utilizados em doses superiores a dez vezes a dose terapêutica, as BZD só provocam os mesmos 

efeitos se tomadas em doses cem vezes superiores. Muitos dos prescritores acreditavam que esta 

classe de fármacos era inofensiva e não apresentava risco de dependência. Por isso, estas eram 

prescritas frequentemente e a longo prazo por diversos motivos. Por volta dos anos 70, as BZD eram 

os fármacos mais prescritos no mundo. Infelizmente, o potencial de abuso e dependência foi 

rapidamente descoberto 55. Em 1975, as BZD foram colocadas pela Food and Drug Admnistration (FDA) 

na lista de fármacos restritos, refletindo assim o aumento da preocupação em relação ao seu abuso. 

Anos depois, foram reportados efeitos de tolerância e síndrome de abstinência com o uso a longo 

prazo, até mesmo quando tomadas em doses terapêuticas, sendo que diversos ensaios nos anos 80 

confirmaram que as BZD causavam dependência. Devido à crescente preocupação em relação a estas 

e com o aparecimento que medicamentos mais seguros para tratamento da ansiedade, tal como os 
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inibidores seletivos da recaptação da serotonina e com a popularização da terapia cognitivo 

comportamental, o uso de BZD diminuiu na segunda metade dos anos 80 (principalmente devido à 

redução das BZD como ansiolíticos, visto que continuaram a ser igualmente utilizadas com efeito 

hipnótico). Mais recentemente, têm vindo a ser feitos esforços para substituir as BZD por outras 

alternativas mais seguras 56. Contudo, apesar de todas as recomendações contra o uso destes 

fármacos a longo prazo, por períodos superiores a 2 a 4 semanas, muitos médicos continuam a 

prescrevê-las durante meses ou mesmo anos, permitindo que a dependência a estas ocorra. De forma 

generalizada, o consumo de BZD aumentou entre 1999 e 2015, frequentemente devido ao aumento do 

seu uso a longo prazo 57. 

 

1.2. Indicações terapêuticas 

As propriedades farmacológicas das BZD foram descobertas nos anos 50, sendo que o 

clordiazepóxido e o diazepam entraram no mercado em 1963.58 

As BZD aumentam os efeitos do GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema 

nervoso central, por via de fixação no local alostérico do complexo recetor GABA-A, ligando-se então 

a um local diferente do local agonista do GABA, tendo uma ligação diferente do GABA. As BZD 

conseguem aumentar afinidade do GABA para o seu local de ligação. 59 

Estes fármacos apresentam propriedades hipnóticas, ansiolíticas, sedativas, 

anticonvulsivantes e relaxantes musculares, o que leva a que sejam muito prescritas para diferentes 

indicações 60. São também prescritas para sintomas de abstinência do álcool e de outros fármacos, 

mas o seu uso mais frequente é para a ansiedade e insónia. Contrariamente ao que muitos pensam, a 

descontinuação de BZD é fazível, utilizando estratégias adequadas, que podem levar à sua abstinência 

a longo prazo. As BZD com tempo de semivida curto são relativamente seguras, especialmente quando 

comparadas com muitos outros sedativos e tranquilizantes. Estas não são contraindicadas na 

generalidade das patologias reconhecidas e podem ser utilizadas em combinação com muitos outros 

medicamentos. Devido ao facto desta classe poder apresentar alguns riscos de teratogenicidade, a sua 

utilização durante a gravidez tem de ser extremamente cautelosa 61. 

 

1.3. Prevalência do seu uso 

O uso de ansiolíticos e hipnóticos aumentou consideravelmente na última década, sendo que 

nos países desenvolvidos estes são os fármacos mais prescritos e, dentro destes, as BZD são as mais 

comuns 62. 

Portugal é um dos países cujo consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos é mais elevado. 

A maior parte das BZD são tomadas por mulheres com idades compreendidas entre os 55 e os 79 anos 

de idade 63. 

 

1.4. Efeitos secundários 

O uso incorreto de BZD constitui um problema em todo o mundo. Apenas um terço das 

prescrições na população mais idosa é considerada adequada. As situações mais frequentes do mau 

uso destas são a duração e/ou dosagem do tratamento e/ou a automedicação 58. 
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Como referido anteriormente, os efeitos secundários das BZD eram negligenciáveis e a 

prescrição destas frequentemente excediam as guidelines em termos de indicação e dosagem. Por 

exemplo, o diazepam era o fármaco mais prescrito na América entre 1969 e 1982, sendo vendidas 

mais de 2,3 milhões de embalagens em 1978 64. Progressivamente, foram reportados efeitos 

secundários mais graves, especialmente na população mais idosa, que incluem disfunção cognitiva, 

havendo um risco aumentado de demência, maior propensão para quedas e acidentes rodoviários, 

abuso e dependência, delírio, dificuldade respiratória, ataxia, e efeitos paradoxais (como distúrbios do 

sono, ansiedade e agitação) 65. O uso das BZD mostraram também aumentar o risco de suicídio, 

especialmente nos mais idosos, incluindo com prescrições de hipnóticos relacionados com BZD, que 

têm sido associados a ideias suicidas e tentativas de suicídio. O seu uso inapropriado, assim como o 

seu consumo excessivo e incorreta utilização em casos de polimedicação, têm se tornado um 

problema de saúde crescente 66. 

A taxa de prescrições de BZD a curto e longo prazo, assim como a dosagem, tendem a 

aumentar com a idade. Os fármacos relacionados com as BZD, tais como o hipnótico Zolpidem, são 

também muito prescritos inapropriadamente 67. 

A maior vulnerabilidade em idosos está relacionada com o aumento da sensibilidade dos 

recetores das BZD 68 e um aumento do tempo de semivida, devido ao aumento da gordura corporal. 

Para além, disso a população mais idosa toma mais OTC’s, aumentando assim o risco de interações 

medicamentosas e de tratamentos inapropriados 66. As estratégias para a abstinência de BZD a longo 

prazo nos mais idosos não estão bem padronizadas 58. É notável que entre os 60 a 70 anos, a exposição 

a fatores que contribuem para comportamentos de risco altera-se significativamente, por exemplo com 

a mudança para a reforma. Para além disso, aumenta a prevalência para diversos distúrbios durante 

esta década, como distúrbios do sono 69 e distúrbios cognitivos 70. Por isso, a título de exemplo, a 

prescrição de BZD com tempo de semivida longo na população mais idosa, até mesmo por um período 

inferior a 30 dias, não é recomendada 58. De notar também que a prescrição de BZD deve ser evitada 

na doença de Alzheimer e que as suas propriedades amnésicas podem agravar os sintomas. 

Também o uso de BZD de ação longa nos mais idosos aumenta a pressão sanguínea, devido à 

diminuição da excreção renal, levando a um maior risco de reações adversas 71. 

Outros efeitos secundários muito comuns destes fármacos são tonturas e sonolência durante 

o dia, sobretudo com BZD com tempo de semivida longo. As BZD com tempo de semivida curto 

podem causar efeitos paradoxais, tais como insónias na noite seguinte ao seu uso. Algumas BZD 

podem afetar a memória ou a capacidade de aprender e reter nova informação. O álcool intensifica 

os efeitos secundários da maior parte das BZD daí ser recomendado a cessação do seu consumo, 

ou pelo menos a sua minimização. Algumas BZD são metabolizadas pelas mesmas enzimas 

hepáticas que degradam a eritromicina, inibidores da protease, utilizados para tratamento do HIV e 

inibidores dos canais de cálcio. Estas, quando tomadas concomitantemente com estes fármacos, 

podem apresentar efeitos mais prolongados do que o habitual 61. 

No que diz respeito a mortes por overdose, as BZD são frequentemente encontradas em 

combinação com analgésicos opióides 72. 
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O uso de BZD concomitantemente com antipsicóticos está contraindicado, pois estas podem 

afetar as patologias para os quais são respetivamente indicados, sendo que nestes casos é prescrita 

quetiapina como alternativa. Este fármaco, aprovado em diversos países para o tratamento da 

esquizofrenia, é usado off-label para o tratamento de ansiedade e insónia, nos doentes mais idosos, 

devido às suas propriedades sedativas, se utilizados em doses baixas. A trazadona, antagonista da 

serotonina e inibidor da recaptação desta, é indicado para a depressão e, ainda, off-label para o 

tratamento destes estados. 

 Qualquer paciente que tome BZD por mais de 3 a 4 semanas está sujeito a sintomas de 

abstinência, caso a cessação seja feita de forma abrupta. Este risco de dependência pode ser reduzido 

se as prescrições se limitarem a tomas de 1 a 2 semanas 73. 

 

1.5. Alternativas farmacológicas  

1.5.1. Suplementos alimentares 

Como alternativa mais segura e com menos efeitos adversos, nomeadamente no que toca à 

dependência, existem vários suplementos alimentares. Estes apresentam compostos como a valeriana, 

passiflora, melatonina, lúpulo, etc.  

O extrato de Valeriana officinalis é utilizado para o tratamento da ansiedade e de distúrbios do 

sono. A sua ação deve-se ao seu efeito modelador da transmissão GABAérgica, apesar deste 

mecanismo ainda não ser totalmente compreendido 74. Este apresenta também efeito contra a 

demência, devido à presença de inibidores da acetilcolinesterase, presentes nos quatro 

sesquiterpenoides e num monoterpenoide deste extrato 75.   

A passiflora é utilizada para tratar a ansiedade, sendo que foi detetada uma ação antidepressiva 

em duas variedades de P. edulis (edulis e flavicarpa) em ratos, contudo o seu mecanismo de ação 

ainda não é conhecido 76. As folhas e vinhas desta planta contêm compostos químicos que regulam as 

funções cognitivas, diminuindo as funções do sistema nervoso simpático e fazendo com que os 

indivíduos fiquem mais relaxados. Ajuda também a reduzir os batimentos cardíacos 77, promove a 

atividade do GABA 78, inibe a monoaminaoxidase (que quebra a serotonina, dopamina e norepinefrina) 

79, previne o aumento dos níveis de corticosterona e aumenta os níveis do Fator Neurotrófico derivado 

do Cérebro (BDNF) no cérebro 80. 

A melatonina apresenta diversas propriedades benéficas, entre as quais anti-inflamatórias, 

antioxidantes, oncostáticas e reguladoras do ritmo circadiano. A sua atividade antioxidante ocorre 

diretamente por destoxificação das espécies reativas de oxigénio e de nitrogénio e, indiretamente, por 

estimulação de enzimas antioxidantes e supressão de enzimas pró-oxidantes 81. Apresenta também 

um papel fundamental na modulação neuro imunológica como regulador da hemopoiese e modificador 

de várias células e citocinas do sistema imunitário 82. 

O lúpulo apresenta efeitos na modulação dos recetores do GABA-A, inibindo o sistema nervoso 

central, aumentando a qualidade do sono e controlando a ansiedade 83. 
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1.6. Alternativas não farmacológicas 

1.6.1. Higiene do sono 

A higiene do sono refere-se a comportamentos que facilitam o mesmo e evitam que agentes 

interruptores o destabilizem. A higiene do sono inadequada é definida na Classificação Internacional 

de Distúrbios do Sono como um distúrbio do mesmo devido à execução de atividade diárias que são 

inconsistentes com a manutenção de uma boa qualidade do sono e do estado de alerta durante o dia84. 

Existem vários fatores que contribuem para uma fraca qualidade do sono, tais como, o consumo 

de café e álcool, a alteração nos horários de dormir, ir para a cama com sede, estar num ambiente 

barulhento, e estar com preocupações enquanto se tenta dormir. Outros motivos incluem o consumo 

de cafeína (presente no café, chá, em alguns analgésicos no chocolate e na coca-cola) durante as 

quatro a seis horas da hora de ir dormir, assim como reduzir o consumo de álcool nicotina e outros 

químicos que interferem com o sono. O álcool, por exemplo, apesar de poder ajudar com o sono, após 

algumas horas atua como estimulante. É também importante garantir que o ambiente no qual se dorme 

é silencioso, escuro e asseado e com uma temperatura amena. Efetuar tarefas relaxantes antes de 

dormir, tais como tomar banho, ler um livro ou praticar exercícios de relaxamento e evitar situações 

stressantes relacionadas, por exemplo, com o trabalho. Ir para a cama só quando se sentir sono e não 

olhar para as horas na hora de tentar adormecer. Deixar entra luz natural no quarto de manhã, pois 

esta faz regular os ciclos normais de sono, assim como tentar deitar-se e levantar-se sempre à mesma 

hora. As sestas devem ser feitas antes das cinco da tarde ou então, se possível, tentar evitá-las. Tentar 

não fazer refeições pesadas antes da hora de dormir, equilibrar a quantidade de líquidos ingerida de 

modo a não acordar com sede nem com necessidade de urinar a meio da noite. Não fazer exercício 

nas 3 horas antes de dormir, pois a prática aumenta a libertação de cortisol, que mantem os indivíduos 

alerta e afeta o sono 85. 

 

2. Projeto 

 

2.1. Objetivos 

Este projeto, como referido anteriormente, teve como foco a população que se dirige à farmácia 

com uma prescrição de BZD pelas primeiras vezes, ou que se dirija à farmácia para pedir 

aconselhamento sobre algum produto para dormir ou para a ansiedade. A sensibilização não foi tão 

dirigida a utentes que já tomam BZD de forma crónica por diversas razões, tais como o facto destes 

utentes por vezes já tomarem BZD há décadas e, por esse motivo, não seriam muito recetivos à ideia 

dos perigos provenientes destas. Tendo em conta que estes já estão a ser seguidos pelos seus 

médicos, que têm conhecimento desta situação crónica, achei que iria estar a interferir demasiado com 

o seu acompanhamento. Por outro lado, tendo em conta que muitos destes utentes só conseguem 

dormir com BZD e muitas vezes estas já não são eficazes, não iriam sentir os mesmos efeitos nem 

iriam conseguir dormir se, mesmo com o desmame feito pelo médico, deixassem de tomá-los ou os 

substituíssem por suplementos naturais. 
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Por isso, em vez disso, o meu foco incidiu na prevenção, de modo a que seja possível reduzir, 

o máximo possível, estes casos de toma de BZD por tantos anos seguidos e sem consciência dos 

perigos que daí advêm. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Preparação 

Para a realização deste projeto, comecei por pesquisar e reunir toda a informação necessária, 

de forma a poder colocar no panfleto aquilo que fosse mais relevante de forma a que fosse de fácil 

compreensão para todo o tipo de utentes que frequenta a FBH (Anexo XXIII). Esta pesquisa também 

se tornou importante, de forma a poder ter a capacidade de responder às questões colocadas pelos 

utentes, aquando da entrega dos mesmos. 

 

2.2.2. Divulgação 

Tendo em conta o público alvo ao qual este projeto se destina, fiz a distribuição dos panfletos 

durante os atendimentos que ia efetuando. É fácil perceber quais são os utentes que já tomam BZD 

cronicamente e quais os que só tomam recentemente ou pela primeira vez, efetuando algumas 

questões, tais como qual o laboratório que os utentes costumam comprar, sendo que se a medicação 

estiver a ser tomada pela primeira vez, respondem logo nesse sentido. 

 

2.3. Resultados 

O panfleto foi entregue ao longo dos diversos dias, entre 13 de maio e 6 de junho, a 7 pessoas. 

Não foi possível obter um número superior, tendo em conta a especificidade do público alvo, o curto 

período de estágio e especialmente de implementação do projeto, sendo que também a maior parte da 

população que se dirige à farmácia já adquire esta classe de medicamentos frequentemente. Para ter 

uma noção da quantidade de pessoas na FBH que adquire estes medicamentos efetuei, durante uma 

semana, de 13 a 18 de maio, um levantamento de todas os fármacos destas classe que foram 

adquiridos durante esse período, tendo em conta não o número de embalagens adquiridas mas sim o 

número de utentes que as adquiriu, para depois ter noção da percentagem de atendimentos que contêm 

prescrições contendo estes medicamentos (Anexo XXIV). Como tal, verifiquei que houve 87 

atendimentos contendo prescrições com BZD de um total de 898 atendimentos, resultando assim uma 

percentagem de 9,7%, que mostrou ser elevada. 

 

2.4. Discussão dos Resultados 

A maior parte das pessoas às quais foram entregues os panfletos eram jovens adultos, do sexo 

feminino e com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos. Notei que, não só durante o período de 

entrega dos panfletos, mas também durante todo o estágio de forma geral, este grupo de pessoas se 

preocupa, na maior parte das vezes, com a dependência associada aos medicamentos e quanto aos 

respetivos efeitos adversos. Deste modo, os panfletos que entreguei e o aconselhamento que realizei 

acerta deste assunto foram muito bem recebidos e as pessoas que se dirigiam à farmácia para pedir 
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aconselhamento nesta área compraram, em alternativa às BZD, um dos suplementos naturais 

indicados no panfleto. 

 

2.5. Conclusões e papel do farmacêutico 

Após a realização deste projeto, apercebi-me da importância dos farmacêuticos no que toca à 

dispensa de MSRM e no valor acrescentado que têm aquando da vinda de utentes à farmácia com uma 

receita médica. Apesar de ser extremamente difícil mudar mentalidades, especialmente quando se trata 

de doentes mais idosos e/ou com menor nível de literacia em saúde, a confiança que nos depositam é 

muitas das vezes notória. Para além disto, tendo em conta que, muitas das vezes, antes da ida ao 

médico por problemas de insónias ou ansiedade, as pessoas recorrem primeiro à farmácia, quer pela 

proximidade física existente, quer pelo rápido atendimento, o aconselhamento adequado pode vir a 

influenciar a medicação tomada pelos utentes e, consequentemente, alterar as suas repercussões no 

futuro. 

 

TEMA 3- Exposição solar: Importância, Cuidados e Riscos para a Saúde  

Introdução e enquadramento 

Como último trabalho, decidi abordar um tema pertinente e útil para a FBH, tendo em conta a 

época do ano que se aproxima e por se verificar alguma afluência à farmácia para a compra de PS. Ao 

longo dos atendimentos, especialmente a partir de maio, altura em que a temperatura começou a 

aumentar, verifiquei que uma boa parte dos utentes que se dirigiam à FBH pediam-nos aconselhamento 

sobre quais os PS que deveriam utilizar. Muitos deles, também mostravam maior interesse por 

protetores com menor fator de proteção solar (FPS), por quererem ficar mais bronzeados, sem 

perceberem concretamente os riscos que daí possam surgir. O facto de também verificar que os utentes 

se dirigem à FBH para comprar PS apenas nesta altura, mostra que, de forma geral, não têm por hábito 

aplicá-los noutras alturas do ano. Devido a também ter ido a uma formação da Avène® sobre PS, não 

só me despertou algum interesse sobre o assunto como também me permitiu adquirir mais 

conhecimentos para a realização deste projeto. 

 

1- Fundamento teórico 

 

1.1. Tipos de pele 

A pele constitui a primeira barreira contra o meio externo e também a maior via de entrada, 

para o corpo, de diferentes agressões externas, devido à sua grande área de superfície. Como tal, a 

pele fornece uma barreira rígida e flexível contra substâncias tóxicas e microorganismos patogénicos, 

à perda de água e nutrientes e resposta a forças mecânicas, devido à sua capacidade de elasticidade 

e amortecimento. Entre estas funções, está também a de proteção contra a radiação ultravioleta (UV). 

A pele é um órgão heterogéneo, que contém camadas celulares, divididas em duas regiões. A 
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epiderme, que é uma região externa, de origem ectodérmica embrionária, que cobre o tecido conjuntivo 

e a derme e hipoderme, derivadas da mesoderme. Para além dos queratinócitos, a epiderme contém 

dois tipos de células dendríticas, as células produtoras de melanina, adjacentes à camada basal, 

melanócitos e as células Langerhans, que participam no reconhecimento imunológico nas camadas 

epidérmicas metabolicamente ativas 86. 

As diferenças na cor da pele são essencialmente devidas à melanina. A indução da 

hiperpigmentação é feita através da sinalização, pelo recetor ativado da protease 2, que, juntamente 

com a protease ativadora, é aumentada na epiderme de indivíduos com pele de cor. As mudanças nas 

propriedades biofísicas da pele com a idade, demonstraram que, as peles com pigmentação mais 

escura mantêm-se mais jovens comparativamente às mais claras. 

O fotótipo da pele é um sistema de classificação clínico desenvolvido por Thomas B. Fitzpatrick, 

tendo em conta o bronzeamento da pele e sensibilidade ao eritema. Este apresenta uma escala de I a 

IV que reflete a coloração da pele e a sensibilidade ao dano aquando da radiação UV. Esta 

classificação, mostrou-se útil na deteção do risco de cancro da pele. A cor da pele demonstra o nível, 

tipo e distribuição de melanina, que é considerado principal fator fotoprotetor contra a radiação UV. 87 

 

1.2. Importância da exposição solar 

1.2.1. Vitamina D 

A deficiência em vitamina D é considerada uma pandemia, que tem acarretado elevados custos 

na Europa. O inverno e a primavera são as estações do ano nas quais os níveis de vitamina D 

decrescem e atingem o ponto mais baixo no final do inverno/início da primavera. 88 

Durante a exposição à luz solar, o 7-desidrocolesterol da pele absorve a radiação UV-B, 

convertendo-se em pré-vitamina D3. Esta é termodinamicamente instável e, por isso, isomeriza em 

algumas horas para formar a vitamina D3. Existem diversos fatores que afetam a sua síntese, incluindo 

a pigmentação da pele, hora do dia, estação do ano, latitude, altitude e o uso de PS. O corpo tem uma 

grande capacidade de produzir vitamina D3, e uma exposição solar adequada pode ser efetiva na 

manutenção de níveis adequados de 25-hidroxivitamina D.  

A exposição à radiação UV de forma controlada, traz também outros benefícios, 

nomeadamente no que toca à produção de endorfina beta, que fornece uma sensação de bem estar e 

óxido nítrico, que ajuda a reduzir a PA. Relativamente ao sistema cardiovascular, a vitamina D 

desempenha um papel protetor, uma vez que parece reduzir o risco de enfarte, de doença coronária e 

de insuficiência cardíaca. 

 A principal função da vitamina D nos vertebrados é manter as concentrações extracelulares de 

cálcio e fósforo dentro de valores normalizados. Isto ocorre, pelo facto da vitamina D aumentar a 

eficiência do intestino delgado para a absorção do cálcio e fósforo provenientes da dieta e pela 

estimulação da mobilização das reservas de cálcio e fósforo dos ossos. Devido a esta falta de 

conhecimento acerca dos benefícios da exposição solar de forma adequada e, pelo facto das pessoas 

pensarem que a sua privação seria benéfica, ocorreram diversos casos de raquitismo, que consiste na 

deformação dos ossos, durante o século XVII a XIX. Mais tarde, provou-se que a exposição solar 

prevenia o raquitismo, devido à vitamina D. 89 
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1.3- Cuidados a ter 

1.3.1. Proteção Solar 

Cerca de 5% da radiação solar é UV. Esta pode provocar graves consequências, tais como 

mutações genéticas na pele, sendo a principal causa de todas as formas de cancro neste órgão. A 

proteção solar torna-se, portanto, essencial, especialmente em indivíduos com risco aumentado para 

melanoma e pessoas com sensibilidade à luz solar.  

A proteção contra as radiações UV envolve uma série de comportamentos, tais como evitar 

apanhar sol nas horas de maior calor, utilizar chapéus e manga comprida e utilizar PS. 

Os PS contêm compostos químicos, que absorvem a luz UV, e/ou a refletem, devido ao facto 

de conterem pequenas partículas de óxido de metal micronizado. O FPS mede a capacidade de um 

PS proteger contra as queimaduras solares. Na realidade, a proteção acaba por ser menor que a 

indicada no FPS, pois as pessoas não colocam protetor em quantidade suficiente. O FPS de 50, por 

exemplo, aumenta em 50 vezes o tempo que uma pessoa pode passar ao sol antes de sofrer uma 

queimadura, quando aplicado na pele com uma espessura de 2mg/cm2. No entanto, estudos mostram 

que as pessoas aplicam, em média, apenas cerca de 0,5-0,8 mg/cm2. Tendo isso em conta, na verdade 

um FPS de 50 aplicado assim acaba por ter um FPS de 3-5, ou seja, aumenta o tempo até haver uma 

queimadura solar em 3 a 5 vezes e não em 50. Mesmo assim, é o suficiente para prevenir as 

queimaduras para a maior parte das pessoas. Existem partes do corpo onde a aplicação é ainda 

colocada em menor quantidade como no pescoço, orelhas, mãos e pés. 90 

 

1.3.2. Principais riscos 

Os fotões da luz UV, possuem a quantidade exata de energia para mover eletrões para estados 

de energia superiores. Por isso, a luz UV altera a estrutura química do DNA, proteínas e lípidos. Essa 

luz, danifica continuamente os componentes moleculares das células da nossa pele e olhos. O principal 

alvo desta exposição é o DNA. A luz UV (especialmente a com menor comprimento de onda- UVB), faz 

a ligação de bases adjacentes (citosinas e timidinas) no DNA para formar “dímeros”, que interferem 

com a replicação do DNA. Perante esta ameaça, a pele adquire mecanismos de proteção. O fenómeno 

de bronzeamento é resultado de uma resposta de proteção em que há produção de melanina, de forma 

a reduzir o dano subsequente. A melanina dentro dos queratinócitos protege o DNA nuclear da radiação 

UV que penetra a pele. As queimaduras solares ocorrem quando o DNA danificado nos queratinócitos 

é irreparável, ativando a apoptose para evitar o desenvolvimento de cancro. Daí resulta a resposta 

inflamatória da queimadura. Os raios UV são divididos em UVB (com comprimento de onda de 290-

320 nm) e UVA, com maior comprimento de onda (320-400 nm). Os UVB provocam queimaduras 

solares e são carcinogénicos. Os UVA são menos carcinogénicos, mas são também um problema 

frequente no que toca a alergias solares.  

É notório que, apesar de todas as medidas que estão a ser tomadas e de todos os avisos, as 

pessoas continuam a não ter os devidos cuidados com o sol. Contudo, a não adesão aos cuidados de 

saúde recomendados é transversal a todas doenças. 90 
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2. Projeto 

2.1. Objetivos 

Este projeto teve como objetivo educar para um tema que possa abranger a totalidade dos 

utentes que se dirigem à FBH, visto que os outros temas se focaram em grupos alvo, havendo por isso 

neste, inclusão de toda a comunidade. Apesar de já ser uma temática muito debatida, os cuidados e a 

literacia no que diz respeito a este assunto, continuam muito aquém daquilo que seria espectável, e, 

portanto, torna-se essencial estas campanhas de alerta, especialmente tendo em conta a estação que 

se aproxima. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Preparação 

Para realizar este projeto, inicialmente procurei informar-me acerca das dúvidas mais 

recorrentes durante o atendimento, realizando depois uma pesquisa bibliográfica, de forma a tentar 

focar mais esses aspetos, de forma a poder elaborar um panfleto (Anexo XXV), incidindo em pontos 

críticos, tendo sempre o cuidado de utilizar uma linguagem clara e simples, para que possa ser de fácil 

compreensão para toda a população. 

  

2.2.2. Divulgação 

 Como forma de divulgação do projeto, procedi à entrega dos panfletos durante os atendimentos 

que fui efetuando. A escolha foi feita aleatoriamente, contudo, procurei entregar a todos os clientes que 

se dirigiam à FBH para comprar produtos da gama de solares e, ao entregá-los, tentei também alertar 

os utentes para alguns cuidados a ter. 

 

2.3. Resultados e Discussão dos Resultados 

 Foram entregues, no total, 30 panfletos, durante cerca de 3 semanas. Apesar de não ter sido 

possível receber feedback por parte da maior parte das pessoas, houve uma cliente que, passado 

sensivelmente uma semana após a entrega do panfleto, mencionou durante o atendimento que, após 

uma exposição solar prolongada, apresentou queimaduras solares de primeiro grau e que se lembrou 

que esse ponto foi mencionado no panfleto e, como tal, usou o que lá estava lá escrito como exemplo 

para conseguir resolver o seu problema da forma mais eficaz. 

 

2.4. Conclusões e papel do Farmacêutico 

 Podemos concluir que a intervenção farmacêutica ao nível da farmácia comunitária vai muito 

mais além do aconselhamento a nível de medicamentos, estendendo-se a outras áreas tais como a 

dos suplementos alimentares e produtos cosméticos. Tendo isto em conta, torna-se essencial a 

constante atualização de conhecimento por parte do farmacêutico nestas áreas e a passagem dessa 

bagagem adquirida à população, pois é notória a confiança que as pessoas depositam nestes 

profissionais de saúde, e cabe-nos por isso, saber honrá-la e saber informar as pessoas da melhor 

forma possível. 
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Anexos 
 

Anexo I – Planta da Farmácia da Boa Hora 

 

 

Anexo II – Zona de Atendimento 
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Anexo III – Gabinete de Boas Práticas 

 

 

 

 

Anexo IV- Laboratório de Medicamentos Manipulados 
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Anexo V – Gabinete da Direção Técnica 

 

 

Anexo VI - Armazém 
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Anexo VII – Medicamentos pertencentes à Via Verde 
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Anexo VIII – Contentores para distribuição dos produtos encomendados 

 

 

Anexo IX – Cálculo do PVP do Minoxidil a 5% 
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Anexo X - Panfleto distribuído no Rastreio Cardiovascular sobre fatores de risco 
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Anexo XI - Panfleto distribuído no Rastreio Cardiovascular sobre alimentação saudável 
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Anexo XII – Tabela SCORE 

 

 

 

 

 

Anexo XIII - Consumo de antidiabéticos em Portugal 
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Anexo XIV – Consumo de insulinas em Portugal 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Classificação dos diferentes graus de Hipertensão Arterial 
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Anexo XVI - Questionário realizado durante o rastreio 
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Anexo XVII – Percentagem de participantes com diabetes 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII – Percentagem de participantes com Hipercolesterolémia 
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Anexo XIX – Percentagem de participantes com Hipertensão Arterial 

 

 

 

 

 

Anexo XX – Percentagem de participantes que praticam atividade física 
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Anexo XXI- Percentagem de participantes que consomem bebidas alcoólicas 

 

 

 

 

 

Anexo XXII – Percentagem de participantes que fuma 
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Anexo XXIII- Panfleto do projeto das BZD 
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Anexo XXIV - Consumo de BZD na semana de 13 a 18 de maio, na FBH, num total de 898 atendimentos 

 

S.A./dosagem (mg) 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3 5 10 15 30 50 

Diazepam        9 5    

Alprazolam 2 11 6          

Lorazepam   3   9       

Clonazepam  2   1        

Bromazepam    4   6      

Flurazepam           1  

Oxazepam          3  1 

Clorazepato        2     

Loflazepato de etilo     4        

Cloxazolam     3        

Midazolam          1   

Estazolam     2        

Loprazolam   1          

Triazolam 1            

Brotizolam 1            

Mexazolam   2          

Zolpidem (não 

benzodiazepínico) 

        7    
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Anexo XXV – Panfleto sobre Exposição Solar 
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R e s u m o  

 

Nesta última etapa do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é dada aos 

estudantes a possibilidade de realizar um estágio curricular na área de Farmácia Hospitalar 

durante um período de 2 meses. O nosso grupo teve oportunidade de realizar este estágio no 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E., durante o período compreendido entre 1 de julho e 

31 de agosto. 

Este estágio permitiu-nos perceber as funções do farmacêutico hospitalar e as diferentes 

áreas de intervenção do mesmo e, sendo o Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. um 

hospital polivalente, foi nos dada a possibilidade de perceber o funcionamento dos diversos setores 

existentes, sendo que para tal, cada um de nós permaneceu uma semana em cada serviço. Esta 

passagem pelos diferentes setores permitiu-nos assim acompanhar e participar nas diversas 

atividades realizadas e perceber a importância do farmacêutico para o funcionamento de um 

hospital. 

O presente relatório está dividido em capítulos, e respetivos subcapítulos, de forma que 

cada um explora um dos diferentes setores com os quais contactamos no decorrer do estágio, 

assim como informar brevemente sobre o próprio centro hospitalar. 

Em cada ponto relativo aos serviços referimos o funcionamento do mesmo e as suas 

instalações, culminando com o testemunho do que foi experienciado durante a nossa passagem. 

 

.  
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L i s t a  d e  A b r e v i a t u r a s  

 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

AOP – Assistente Operacional 

APF – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APFH – Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 

ATEC – Assistente Técnico 

AUC – Area Under the Curve 

CA – Conselhos de Administração  

CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lotes 

CdM – Circuito do Medicamento 

CEIC – Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFLV – Câmara Fluxo de Ar Laminar Vertical  

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHKS – Caspe Healthcare Knowledge Systems 

CHTS – Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 

CHUP, E.P.E. – Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. 

CIP-IMC – Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-cirúrgico 

CMIN – Centro Materno Infantil do Norte 

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CTX – Citotóxicos 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIDDU – Distribuição Individual Diária de Dose Unitária 

EC – Ensaios Clínicos 

FEFO – First Expired First Out 

FF – Forma Farmacêutica 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia 

HJU – Hospital Joaquim Urbano 

HLS – Hospital Logistic System 

HSA – Hospital Santo António 

INFARMED, I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IT – Instrução de Trabalho 

IV – Intravenoso 

LEF – Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF 

ME – Medicamentos Experimentais 

NP – Nutrição Parentérica 

OP – Ordem de Preparação 
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PF – Produtos Farmacêuticos 

PrEl – Prescrição Eletrónica 

PROD – Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis 

PV – Prazos de Validade 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RNM – Resultado Negativo do Medicamento 

SA – Serviço de Aprovisionamento 

SC – Serviço Clínico 

SCI – Unidade de Cuidados Intensivos 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SUC – Caixas Stock 

TSDT – Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UEC – Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório 

UFO – Unidade de Farmácia Oncológica 

USP – United States Pharmacopeia 
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I n t r o d u ç ã o  

Citando o Professor Dr. José Aranda da Silva no seu testemunho para a edição comemorativa 

dos 20 anos da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), “o farmacêutico 

hospitalar ocupa um lugar de relevo e prestígio profissional, técnico e científico no acompanhamento 

do doente, na participação em equipas multidisciplinares e na ligação entre os serviços do hospital e 

os conselhos de administração no que respeita à aquisição de medicamentos, à correta gestão de 

stocks, ao cumprimento de protocolos farmacoterapêuticos e aos estudos de custo-efetividade”.
1
  

Isto é, atualmente, o farmacêutico hospitalar não só desempenha um papel determinante na 

promoção da saúde e dos cuidados de saúde, que por si só são missões de valor e notoriedade 

procedentes da intervenção farmacêutica e do âmbito da satisfação de necessidades do doente, 

como também tem um papel impactante nas questões económicas e financeiras da sua entidade 

hospitalar. 

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar traduz-se na oportunidade de contactar com o ato 

farmacêutico em meio hospitalar, reconhecendo o seu papel enquanto veículo de dispensa e suporte 

de informação sobre medicamentos
2
, percecionar o impacto das responsabilidades dos serviços 

farmacêuticos hospitalares na instituição e tomar conhecimento do seu papel na inovação científica, 

através da integração em estudos clínicos conduzidos na respetiva unidade hospitalar. 

 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.  

O Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. (CHUP, E.P.E.) possui como principal 

missão a prestação de cuidados de saúde à população.
3
 Simultaneamente, afirma-se como um 

hospital central e universitário,
3, 4

 motor de investigação, ensino e formação. 

Atualmente, o CHUP, E.P.E. é composto por 4 unidades físicas, nomeadamente a Unidade 

Hospital Santo António (HSA), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), a Unidade Hospital 

Joaquim Urbano (HJU) e o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. 

O CHUP, E.P.E., para além de atender às necessidades de uma área residencial largamente 

considerável, que abrange mais de 3,3 milhões de habitantes, segundo o Relatório e Contas do 

próprio CHUP, E.P.E. de 2017, é Centro de Referência Nacional em 16 áreas de Intervenção 

Prioritária
5-8

 e encontra-se inserido em seis Redes de Referência Europeia.
3
 

 

Serviços Farmacêuticos 

 Definição, competências e organização 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) representam, nas unidades hospitalares, a garantia do uso 

racional, seguro e eficaz do medicamento, ao menor custo possível. A sua intervenção estende-se à 

integração em equipas de cuidados de saúde e promoção de ações de investigação científica e de 

formação.
9, 10

 

Compete aos SF a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e 

dispositivos médicos, bem como o seu armazenamento, manipulação (quando aplicável), e 

distribuição, culminando o circuito do medicamento (CdM), com o seu uso pelo doente.
2, 11

 Fica 

também a cargo dos serviços a informação relativa aos PF, salvaguardando a sua qualidade e 



   

  2 

segurança, assim como a participação em ensaios clínicos (EC) e em equipas técnicas 

multidisciplinares, além do constante envolvimento na elaboração de protocolos terapêuticos.
12

  

Com efeito, nos SF do CHUP, E.P.E. são adquiridas dezenas de fármacos, resolvidas diversas 

solicitações internas de informação sobre medicamentos, validadas centenas de prescrições, 

manipulados dezenas de fármacos nas unidades para o efeito e atendidos mais de 150 doentes por 

dia na Farmácia de Ambulatório. Não obstante, os SF ainda contribuem no campo da inovação 

científica, participando em mais de 100 estudos clínicos, e colaboram na formação interna e externa, 

tanto de farmacêuticos como de outros profissionais.
10

 Os farmacêuticos, em particular, têm ainda 

presença em diversos grupos de trabalho, assim como em comissões técnicas, como são exemplo a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Farmacovigilância, a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo e Infeção Hospitalar.
13

  

Os SF utilizam, como sistema informático interno, o sistema de Gestão Hospitalar de Armazéns 

e Farmácia (GHAF) e garantem as condições de armazenamento dos medicamentos através da sua 

monitorização pelo sistema VIGIE
®
. Relativamente aos padrões da qualidade, os SF mantêm a 

Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 (ANEXO I), que certifica o Sistema de Gestão 

de Qualidade
3, 10

 e, em termos de Acreditação Internacional, a unidade Hospital Santo António 

renovou a acreditação em 2017 pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) (ANEXO II).
3
 

 

Recursos humanos e físicos 

A direção técnica dos SF está a cargo da farmacêutica Dra. Patrocínia Rocha. 

A equipa dos SF é composta por mais de 65 colaboradores, envolvendo 22 farmacêuticos 

(Técnicos Superior de Saúde - TSS), 27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 

16 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes técnicos (ATEC)
13

, que colaboram entre si 

conjugando as suas diferentes funções. 

No que diz respeito às instalações dos SF, estas podem ser encontradas no piso 0, na ala 

Norte do Edifício Neoclássico. Os SF são constituídos por 6 unidades físicas – Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC), Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis (PROD), Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF) e Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) – encontrando-se praticamente 

centralizados neste espaço, com exceção da UFO, que se encontra fisicamente deslocada, junto ao 

Hospital de Dia. 

 

Planificação do estágio  

O estágio curricular no CHUP, E.P.E decorreu nos meses de julho e agosto. Durante este 

período de 2 meses, contactamos essencialmente com as diferentes áreas desenvolvidas pelos 

farmacêuticos hospitalares e, circunstancialmente, com outros profissionais.  

A primeira semana de estágio consistiu numa semana de receção e apresentação dos SF. Nas 

semanas conseguintes, estivemos distribuídos pelas unidades da farmácia, consoante um mapa de 

calendarização definido no início do estágio (ANEXO III). 

 



   

  3 

C i r c u i t o  d o  M e d i c a m e n t o  

Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF 1001 é o armazém central de Medicamentos e de outros PF presentes na farmácia 

hospitalar, sendo o local onde ocorre a primeira etapa do CdM. Neste setor decorrem os processos 

de aquisição, bem como a sua receção, armazenamento, conservação, controlo de stocks e 

verificação dos respetivos prazos de validade (PV).
14

  

De forma a realizar uma gestão e reposição adequada de stocks, é utilizado o sistema Kanban. 

Este sistema consiste na reposição de produtos através de cartões, em que são definidos, através de 

um cálculo, os pontos de encomenda (que representa o stock mínimo de cada produto até ser pedida 

nova encomenda) e quantidades a encomendar de cada produto, após ser atingido o ponto de 

encomenda. No kanban estão também identificados a localização do respetivo produto, a designação, 

o código de barras do mesmo e, em alguns casos, algumas observações (ANEXO IV).
15

 

 

Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de todos os medicamentos e PF, como mencionado anteriormente, é realizada 

através do sistema Kanban. Estes cartões são retirados dos produtos, no momento em que é atingido 

o ponto de encomenda e colocados num local destinado a esse efeito, designado de “produtos a 

encomendar”, para posterior pedido de encomenda. Seguidamente, o farmacêutico introduz 

informaticamente, na lista comum (ANEXO V), o código do produto e a quantidade a encomendar, 

sendo colocado o kanban, posteriormente, numa caixa destinada aos produtos encomendados, de 

forma a serem novamente repostos após a receção dos respetivos produtos. 

Esta lista comum é partilhada com o Serviço de Aprovisionamento (SA) que, por sua vez, emite 

uma nota de encomenda aos fornecedores. De referir que só podem ser encomendados produtos que 

estejam aprovados pelo CHUP, E.P.E. e que estejam presentes no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM). Poderão ainda ser encomendados outros produtos, desde que haja 

aprovação prévia por parte da CFT.
16

 

Para além dos fornecedores habituais, o CHUP, E.P.E. pode também solicitar medicação à 

Farmácia Lemos em determinados casos, tais como, quando existe medicação esporádica ou que 

esteja em falta no CHUP, E.P.E., quer seja por esgotamento por parte do fornecedor habitual ou por 

outro motivo e ainda no caso de medicamentos manipulados (devendo estes ser requeridos com 24h 

de antecedência).
17

 

Em situações de maior urgência, são solicitados empréstimos de medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos a outra entidade hospitalar, quando estes não existem nos SF ou em qualquer Serviço 

Clínico (SC) do hospital. Devem ser impressas duas guias, uma delas destina-se à entidade à qual o 

empréstimo é feito e a outra é arquivada na pasta que se destina aos Pedidos de Empréstimo do 

Hospital, que se localiza na receção do APF, sendo feito registo do mesmo em impresso próprio. De 

forma contrária, o CHUP, E.P.E. pode também efetuar a cedência de empréstimos de medicamentos 

ou PF a outra entidade hospitalar.
18
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Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas garante que os produtos recebidos estejam em 

conformidade com o que foi pedido. Numa primeira fase, quando os produtos chegam ao APF, o AOP 

trata de separá-los com o respetivo kanban, de forma a serem conferidos pelo TSDT, e anexa a guia 

de remessa, faturas e a respetiva nota de encomenda. Posteriormente, o TSDT verifica o destinatário 

da encomenda, o destino interno do produto, ou seja, se este é armazenado no APF ou noutro setor 

da farmácia, a integridade das embalagens, faz também a conferência quantitativa e qualitativa do 

que foi recebido com o que está descrito na guia de transporte ou fatura e com o que foi pedido na 

nota de encomenda, assim como do lote e do PV. Deve ser dada prioridade ao armazenamento dos 

produtos do frio. Os PF necessitam de ter um PV superior a 6 meses. Caso esta condição não se 

verifique, o PF pode não ser aceite, excetuando se for dada a garantia de troca, caso necessário, por 

produtos com PV mais alargado. Finalmente, deve ser colocada uma etiqueta com a inscrição 

“CONFERIDO” e enviada toda a documentação associada à encomenda conferida e validada para o 

SA, para ser dada entrada pelo GHAF. 

No que diz respeito aos medicamentos derivados do plasma humano, deve ser verificado, 

aquando da sua receção, a presença do certificado do INFARMED, I.P., o Certificado de Autorização 

de Utilização de Lotes (CAUL), o qual poderá ser consultado através da base de dados desta 

entidade. Quanto às matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pelo respetivo Boletim de 

Análise que comprova a qualidade do lote, sendo depois enviado para o setor da produção e aí é 

averiguada se estas se encontram em conformidade. Relativamente aos Estupefacientes e 

Psicotrópicos, estes são enviados para um farmacêutico, de forma a poderem ser armazenados 

numa sala própria com acesso restrito. (ANEXO VI) 

 

Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

No APF, o armazenamento encontra-se dividido em diferentes áreas, sendo todas elas 

organizadas segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out), devendo os PF ser retirados das 

prateleiras da direita para a esquerda e da frente para trás.
19

 A maior parte dos PF encontra-se 

disposta nas estantes, por ordem alfabética, segundo a Denominação Comum Internacional (DCI), 

existindo um local para os materiais de penso, outro para a nutrição artificial, outro destinado ao 

armazenamento de colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e auriculares, manipulados, antídotos 

e contrastes de raio-X. Existem ainda locais destinados ao armazenamento dos produtos excedentes 

da UFA e ao armazenamento de alguns produtos da UFO. De referir também que, os desinfetantes e 

antisséticos são armazenados numa sala própria, devido às suas características inflamáveis, 

havendo ainda um local próprio para armazenamento de produtos de grande volume (ANEXO VII). 

Outros produtos que requerem condições de armazenamento específicas são os produtos 

termolábeis, que têm de ser colocados numa câmara de refrigeração (ANEXO VIII), devidamente 

controlados, e os estupefacientes que, por questões de segurança, são armazenados numa sala 

própria, acessível apenas aos farmacêuticos. Os citotóxicos (CTX), após serem rececionados, são 

enviados imediatamente para a UFO. 
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Gestão de stocks 

O processo de compras e gestão de armazéns tem como função assegurar que sejam 

adquiridos e disponibilizados os medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo que é 

solicitado por parte dos SF, de forma a não ser interrompido o CdM e cumprindo o prazo esperado 

pelos utentes, evitando também gastos desnecessários que se traduzem em prejuízo para o 

hospital.
15

 

São verificados, na última semana de cada mês, todos os produtos cujo PV expira dentro de 3 

meses, sendo colocada uma informação em todas as unidades cujo PV esteja a expirar. Os produtos 

cujo PV expirou, são retirados do armazenamento e colocados na prateleira de “Produtos que 

terminaram o PV”. 
20

 

Posteriormente, os PF cujo PV tenha expirado são devolvidos ao fornecedor, sendo que, se 

estes não forem aceites, são incinerados por entidade própria.
21

 

Outros processos incluídos na gestão de stock passam pela reposição por Hospital Logistic 

System (HLS), que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, a reposição de stocks 

nivelados, que é efetuada no local, após contagem das unidades consumidas, e a reposição de 

stocks por kanban.
22

 O GHAF é também útil na gestão de stocks, sendo também importante a 

elaboração de um inventário como controlo interno, para confirmar se o stock informático corresponde 

ao físico, de forma a minimizar o prejuízo e evitar a rutura de produtos.
23

 

 

Balanço final da passagem pelo APF 

Durante a nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de assistir à dispensa de 

hemoderivados e à receção e verificação de encomendas. Preenchemos a lista comum, de forma a 

enviá-la para o aprovisionamento, assim como estivemos a verificar os PV dos produtos devolvidos 

pelos utentes, a fim de estabelecer quais os medicamentos que poderiam ser aproveitados, 

permitindo realizar uma poupança ao CHUP, E.P.E. e o direcionamento para a compra de outros 

medicamentos. 

 

S i s t e m a s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s  

A distribuição constitui um dos passos fulcrais do CdM. Este processo torna os medicamentos, 

dispositivos médicos e/ou PF, acessíveis aos doentes do hospital, estejam estes em regime de 

internamento ou em regime de ambulatório.
2
  

 

Distribuição Clássica 

Este sistema de distribuição visa aprovisionar medicamentos para reposição de stocks, 

mediante a solicitação de determinado SC ou em caso de necessidade pontual. Atualmente, este 

método engloba 4 circuitos – A, B, C e D,
24

 e inclui armazéns avançados e equipamentos 

semiautomáticos, como o sistema de distribuição Pyxis.
25

 A título de exemplo, o circuito A engloba a 

distribuição aos Cuidados Intensivos (SCI) através do sistema automático de dispensa de 

medicamentos – Pyxis Medstation®.
25
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Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU à semelhança de outros sistemas de distribuição, tem o seu começo com uma 

prescrição médica.
2
 Como especialista do medicamento, o farmacêutico assume o papel de analisar e 

validar as prescrições, fomentando o uso seguro e racional do medicamento. 

Este sistema disponibiliza medicação aos doentes internados de forma personalizada e 

diariamente para as 24h conseguintes, com exceção do sábado, visto que a medicação enviada 

nesse dia é para 48h (sábado e domingo). 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

As prescrições são, maioritariamente, recebidas informaticamente no Módulo da Prescrição 

Eletrónica (PrEl) do CdM.
26

 As exceções são os derivados do plasma humano, psicotrópicos e 

estupefacientes, material de penso e antídotos, cuja prescrição consiste num impresso para o efeito. 

Posteriormente à receção da prescrição, o farmacêutico identifica se se encontram preenchidos 

todos os elementos essenciais à mesma, que incluem dados pessoais do doente – como nome, 

número do processo, serviço de internamento e número da cama; dados técnicos relativos ao 

medicamento – designação por DCI, FF, dose, frequência, via de administração e duração de 

tratamento, se necessário; bem como a data e hora da prescrição e a identificação do prescritor.
26

 

Quanto mais informação clínica constar na prescrição, nomeadamente a referência a 

parâmetros como idade, peso e altura do doente, assim como o seu respetivo diagnóstico, mais 

correta e criteriosa poderá ser a validação da prescrição. Com efeito, durante a validação e avaliação 

do perfil farmacoterapêutico, o farmacêutico considera, além das características do doente, as 

características do medicamento, bem como tem em conta o FHNM, a sua Adenda e as Deliberações 

da CFT.
26

 

 

Dispensa e Transporte de Medicamentos 

Após validação da prescrição, são geradas listagens com a medicação a ser dispensada para 

os SC. Regra geral, a medicação de cada doente internado é preparada e colocada numa gaveta que 

dispõe da identificação do próprio. Cada gaveta é designada de Cassetes de Unidose, que são 

conduzidas até aos SC através de carros de transporte apropriados.
27

 O transporte e entrega são 

efetuados de acordo com a ordem e o horário pré-definido internamente.
27, 28

 (ANEXO IX) 

As prescrições previamente validadas poderão sofrer alterações, inclusive interrupções na 

farmacoterapia, ou até surgir novos doentes. Neste sentido, antes de ser realizado o transporte para 

o serviço, é emitida pelo farmacêutico uma última lista com as modificações até ao momento. Esta 

ação é particularmente importante para garantir o cumprimento das boas práticas de transporte e 

acondicionamento de produtos de frio e que a medicação seja entregue e administrada corretamente 

e atempadamente.
27

 

Todavia, nem todas as alterações de requisições surgem antes da saída do carro para o 

serviço. Neste sentido, na DIDDU distingue-se o Processamento de Prescrições com Revertências 

em detrimento do Processamento de Prescrições sem Revertências, referindo-se o anterior ao último 

caso explanado.
29

 No caso de situações de inconformidade na receção dos produtos ou de urgência 
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na prescrição prima-se o aviamento desta medicação, que à semelhança dos produtos sem 

revertência, segue em envelopes de papel identificados com etiquetas.
30

  

Importa ainda destacar que, no que concerne aos Hemoderivados e aos Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas, devido às suas especificidades, estes requerem de monitorização rigorosa 

por parte dos SF, sendo dispensados de acordo com o descrito no Despacho Conjunto nº 1051/2000, 

Série II de 30 de outubro
31

, e no Decreto-lei nº 15/93, de 22 de setembro
32

, respetivamente.
26

 

 

Balanço final da passagem pela DIDDU 

Neste setor dos SF observamos a validação de inúmeros medicamentos e produtos 

farmacêuticos prescritos por profissionais de diversos SC. Tivemos ainda oportunidade de contactar 

com os vários impressos e proceder ao débito e dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes.  

 

Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA tem como função assegurar que é feita a distribuição de medicamentos e de outros PF 

aos utentes do Hospital de Dia e da consulta externa, cumprindo as quantidades, a qualidade e os 

prazos exigidos, de forma a preservar as características dos mesmos.
33, 34

 

A dispensa de medicamentos neste setor surge da necessidade de fazer face a situações em 

que o seu fornecimento não consegue ser assegurado pelas farmácias comunitárias, assim como da 

necessidade de vigiar e controlar certas patologias crónicas. É da responsabilidade deste setor, a 

dispensa de medicamentos devidamente embalados e identificados, garantindo a existência de 

profissionais de saúde que lhes dispensem informação e aconselhamento, de forma a incitar a sua 

correta utilização. 

São, portanto, responsabilidades do farmacêutico a distribuição, informação e controlo de todos 

os medicamentos dispensados ao utente em regime de ambulatório, incluindo as amostras para os 

EC, a organização de um sistema de controlo com registo do perfil farmacoterapêutico dos doentes e 

a elaboração de procedimentos de dispensa e processamento de receituário, seguindo a 

regulamentação em vigor e as diretrizes dos Conselhos de Administração (CA).
2
  

Segundo o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos que são 

distribuídos na UFA possuem uma comparticipação de 100% e exigem que o hospital possua 

condições apropriadas de forma a garantir a sua distribuição e confidencialidade.
35

 

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA encontra-se aberta ao público, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, sendo utilizado 

um sistema de senhas informatizado. Apresenta uma sala de espera (ANEXO X) e uma zona de 

atendimento com 3 balcões de atendimento individuais, de forma a que a informação prestada ao 

utente doente seja feita com a maior confidencialidade possível, e ainda uma sala individualizada que 

funciona como 4º balcão (ANEXO XI).
34

 Os medicamentos estão separados de acordo com as 

diferentes patologias, sendo que, dentro da mesma patologia, estão organizados por ordem 

alfabética, segundo a DCI (ANEXO XII). Existem também 3 frigoríficos para o armazenamento de 

medicação termolábil (ANEXO XIII), estantes separadas para armazenamento de medicação anti-

retrovírica (ANEXO XIV), para nutrição (ANEXO XV) e ainda prateleiras para o armazenamento de 
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documentação, nomeadamente deliberações e autorizações caso a caso. A reposição dos 

medicamentos e PF é feita segundo o sistema de Kanbans. 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Aquando da entrada na sala de atendimento, os utentes ou os respetivos cuidadores (se estes 

estiverem designados no termo de responsabilidade), apresentam a prescrição médica que tem de 

ser verificada pelo farmacêutico, de modo a assegurar que cumpre todos os requisitos exigidos 

segundo os diplomas legais e as autorizações da Direção Clínica, da CFT, da CES e do CA. Posto 

isto, o farmacêutico deve verificar se a prescrição eletrónica foi elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas, se o modelo da receita é apropriado para a UFA e a identificação do utente, 

nomeadamente o seu nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número. Esta deverá 

também conter a designação do medicamento, segundo a DCI, FF, posologia e via de administração, 

a especialidade médica, data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor e ainda a 

identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A prescrição médica é válida até 1 

mês após a consulta, sendo que caso seja detetada alguma inconformidade os medicamentos não 

podem ser dispensados até que a situação fique regularizada.
36

 

No CHUP, E.P.E., atualmente, todas as prescrições são eletrónicas, com exceção das 

referentes à Nutrição e Medicamentos Hemoderivados, sendo estas prescritas em papel. Neste 

último, a prescrição é feita em impresso modelo nº 1804, devidamente preenchido com o registo de 

lotes e CAUL.
37

 

 

Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos ocorre nas seguintes situações: quando a mesma está 

autorizada por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP, E.P.E.; quando não está 

autorizada por diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pelo CA do CHUP, 

E.P.E.; medicamentos no âmbito de uma alta precoce com a devida justificação, sendo que os SF 

informam acerca do custo do medicamento e da sua classificação e encaminham para a Direção 

Clínica, só podendo ser dispensado após autorização desta; e medicamentos sem diplomas legais 

nem deliberações específicas do CHUP, E.P.E. que autorizem a sua dispensa, através da respetiva 

justificação, sendo neste caso o processo de autorização remetido à CFT e decidido caso a caso.
36

 

Sempre que um utente inicia um novo tratamento, devem ser disponibilizadas determinadas 

informações tais como a forma de administração, o modo de conservação e os possíveis efeitos 

secundários. Estas informações são cedidas de forma verbal e pela disponibilização de um panfleto 

informativo, assim como do termo de responsabilidade. Adicionalmente, são também dispensadas 

seringas, contentores de risco biológico e bolsas térmicas, caso seja necessário, de forma a 

transportar medicamentos de frio. 

Podem ainda ser dispensados medicamentos a clientes externos ao hospital que apresentem 

artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite anquisolante, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas.
38
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Venda de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro, as farmácias hospitalares são 

autorizadas a vender medicamentos ao público caso ocorram circunstâncias excecionais suscetíveis 

de comprometer o acesso aos medicamentos, nomeadamente produtos em risco de descontinuação, 

ou devido a razões clínicas, por ser necessária a imediata acessibilidade a determinado 

medicamento. A venda direta ao público é feita mediante a apresentação da receita médica, com pelo 

menos três carimbos de farmácias comunitárias, de forma a comprovar a rutura do medicamento.
39

 

 

Devolução de Medicamentos 

Os medicamentos podem ser devolvidos pelos utentes, sendo os mesmos colocados em local 

próprio e identificados com “Devolução de Medicamentos”, devendo ficar registada a data de entrega 

e o farmacêutico que recebeu. 

Após serem rececionados, os medicamentos deverão ser aceites se a origem deste e as 

condições de conservação estiverem em conformidade com as normas exigidas e se as embalagens 

primárias e secundárias estiverem conservadas e dentro do PV. Os medicamentos em unidose 

deverão ter os blisters convenientemente identificados pela DCI, FF, dosagem, lote e PV e deverá ser 

verificada qualquer precaução especial que possa exigir o acondicionamento. Por outro lado, deverão 

ser rejeitados os medicamentos termolábeis, visto não ser possível garantir a sua correta 

conservação por parte do utente, e no caso de medicamentos multidose, quando a sua integridade 

física tenha sido violada. Os medicamentos que tenham sido rejeitados devem ser colocados em 

contentores vermelhos, para posterior eliminação, segundo o procedimento de eliminação resíduos 

hospitalares (grupo IV).
40

 A medicação que esteja em condições adequadas, mas que não consegue 

ser aproveitada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo”. 

 

Balanço final da passagem pela UFA 

Durante a nossa passagem pela UFA, tivemos oportunidade de assistir à validação e dispensa 

de medicação e, posteriormente, com auxílio de um farmacêutico, realizamos também alguns 

atendimentos. Pudemos ter contacto quer com receitas eletrónicas, quer com receitas manuais, tais 

como nos casos da nutrição, bem como familiarizarmo-nos com regras de prescrição e com a 

legislação que regulamenta a farmácia. Tivemos ainda a efetuar reposição de stocks, o que nos 

permitiu conhecer melhor os medicamentos dispensados e em que local eram estes armazenados. 

 

F a r m a c o t e c n i a  

Na localização dos SF do CHUP, E.P.E. é possível encontrar uma área específica de 

Farmacotecnia, que se destina à produção de formulações que visam colmatar falhas no mercado da 

distribuição farmacêutica e que não existam comercializadas, preparações específicas e adequadas a 

cada doente conforme a prescrição médica que acompanha a patologia, requisições de clientes 

externos e solicitações dos EC.
41

 Deste modo, as preparações podem ser referentes a nutrição 

parentérica (NP) e medicamentos citotóxicos (CTX), colírios, medicação de EC, fracionamento de 

medicamentos, nomeadamente intravítreos, e reembalagem de doses unitárias sólidas. 
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Manipulados não estéreis 

No setor de Farmacotecnia dos SF do CHUP, E.P.E. são preparados/manipulados 

medicamentos não estéreis, de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (Portaria 594/2004 de 2 de 

junho) segundo a norma ISO 9001:2015.
42

 

 

Medicamentos não estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos não estéreis  

A prescrição deste tipo de medicação chega ao farmacêutico através do sistema informático 

GHAF, com destino a serem entregues ao CMIN, DIDDU e UFA, ou então pelo sistema de Kanbans 

que se destina a realizar a reposição de stocks do APF. É da competência do farmacêutico verificar 

se a prescrição é conhecida ou se é uma prescrição nova. Se for verificado ser o último caso, deve 

proceder-se como para com medicamentos estéreis.
43

 

A OP é emitida pelo farmacêutico supervisor após validação e é executada pelo TSDT 

(operador). Necessita conter as características técnicas de preparação, lote, identificação do 

operador e do supervisor, quantidade por unidade, número total de unidades a preparar, a 

composição quantitativa e qualitativa, as matérias-primas utilizadas (incluindo lote, origem e prazo de 

validade), técnica de preparação, ensaios de verificação de qualidade do produto final, exemplar do 

rótulo e validação do produto final por parte do supervisor. Os rótulos podem ser da responsabilidade 

de qualquer um dos dois intervenientes.
42

 

A rotulagem das preparações deve estar em conformidade com a legislação em vigor, e é 

necessário possuir as seguintes informações: composição qualitativa e quantitativa, nomeadamente 

discriminação de substâncias de notificação obrigatória, lote atribuído à preparação, prazo de 

validade do medicamento (atribuído de acordo com a USP Pharmacists’ Pharmacopeia 31-NF26 

LH795, página 777), condições de conservação do medicamento, instruções especiais para 

utilização, via de administração, local de preparação e o diretor técnico dos SF. Se se tratar de um 

caso de uma formulação específica para determinado doente, o rótulo deve conter a identificação do 

doente (nome, serviço e número de cama) e a posologia indicada.
43, 44

  

 

Produção de medicamentos não estéreis 

Após impressão da OP e rótulos, o TSDT procede à manipulação, com o fardamento 

adequado, neste caso bata, touca, máscara “bico de pato” e luvas de nitrilo. Na sala de preparação 

existem vários armários com material necessário para as formulações, uma hotte e bancadas de 

preparação.
45

 As matérias-primas não estéreis estão localizadas na sala de preparação de 

medicamentos não estéreis e ordenadas por ordem alfabética de acordo com a DCI.
46

 

Para que a preparação possa estar finalizada é necessário proceder ao controlo de qualidade 

da mesma com os Ensaios de Controlo da Qualidade e Verificação do Produto Final, incluídos na 

própria OP de acordo com cada FF.
47

 

Dá-se então a rotulagem do produto, e este é colocado numa embalagem secundária 

transparente. O farmacêutico procede à supervisão do produto e realiza-se, posteriormente, o débito 

das matérias-primas no sistema informático GHAF e num impresso próprio por parte do TSDT. De 

seguida, a OP é devidamente arquivada, é dada entrada do produto acabado no armazém 1006 e, 

por fim, realizada a transferência para o APF (1001).  
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Fracionamento de medicamentos 

O procedimento de fracionamento de medicamentos permite obter frações de dose de um 

medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis comercialmente, sem prejuízo das 

propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da FF. Este permite a disponibilidade de doses de 

fármaco específicas para os doentes, rentabilização das preparações, diminuindo os custos 

associados nos SF. Apenas são consideradas formulações para fracionamento produtos cuja 

substância ativa não apresenta risco na operação de fracionamento e cujo mecanismo de libertação 

não seja afetado, ambos os casos comprovados pelo respetivo resumo das características do 

medicamento (RCM). É igualmente tido em conta, o facto de determinada dosagem de fração não 

existir comercializada no mercado.
48

 

O pedido de fracionamento surge de modo manual, através do devido impresso ou por kanban 

sendo da responsabilidade do farmacêutico ou do TSDT verificar a existência de pedidos na farmácia.  

A validação do “Pedido de fracionamento de medicamentos” é dada após verificação dos 

seguintes aspetos: data e número do pedido, identificação do requisitante, medicamento a fracionar, 

laboratório produtor, lote, prazo de validade, dose a preparar, quantidade a preparar e prazo de 

entrega expectável.
49

  

O procedimento de fracionamento tem em conta a FF do medicamento e é distinta para formas 

sólidas (comprimidos e pós) e formas líquidas.
63

 De modo a garantir o controlo de qualidade do 

produto são realizados ensaios de verificação de medicamentos fracionados. Estes processos de 

verificação baseiam-se nos procedimentos de controlo visual (integridade da parte fracionada) e 

controlo do peso. Se o resultado se verificar como não conforme é aberta uma notificação e o lote é 

segregado e devidamente etiquetado como “Lote não conforme” até ser tomada uma decisão pela 

Direção de Serviço.
50

  

O produto é considerado acabado após reembalagem, atribuído o lote de produção pelo 

farmacêutico de acordo com a IT - Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados Sólidos 

(ANEXO XXII) e o prazo de validade, tendo em conta a recomendação da USP 31-NF26 LH795, 

edição 2008-2009.
51

  

 

Manipulados estéreis 

A produção de manipulados estéreis engloba medicamentos estéreis, manipulados de NP, ou 

seja, todos aqueles cujo meio de produção necessite de especificações de esterilidade. Esta secção 

tem armazéns próprios, onde podem ser encontrados os produtos consumíveis para a produção dos 

manipulados desta secção.  

 

Medicamentos estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos estéreis  

Os pedidos de preparação de medicamentos estéreis são realizados através do sistema 

informático GHAF ou manualmente. Pedidos estes normalmente realizados até as 13 horas do 

próprio dia de elaboração. Caso sejam realizados a posteriori usualmente serão elaborados apenas 

no dia seguinte. 
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Ao farmacêutico do serviço cabe a responsabilidade de validar a prescrição e de elaborar uma 

Ordem de Preparação (OP) de acordo com o pedido correspondente. A OP pode estar previamente 

adequada ao pedido se este não for uma formulação nova. Normalmente para elaborar uma OP dá-

se a introdução dos dados específicos no sistema informático e este elabora automaticamente a 

ordem e os respetivos rótulos e lotes, de acordo com a IT.SFAR.GER.040/1. Um segundo 

farmacêutico deve verificar essa informação para a validar. Cabe ao Gestor do Processo manter a 

Instrução de Trabalho (IT) implementada, atualizada e divulgada.
53

 

 Porém, caso seja uma formulação nova, é necessário realizar uma revisão bibliográfica, 

consultar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias (LEF) e 

avaliar, juntamente com outros farmacêuticos de outros hospitais, relativamente à possível 

experiência com essa preparação e verificar a conceção e validação. Os resultados da nova 

formulação são registados no impresso “Registo de Conceção, Verificação e Validação de Novas 

Formulações”. Um segundo farmacêutico é responsável por realizar uma verificação dessa nova 

formulação e registar o resultado (Aprovado ou Não Aprovado) na respetiva matriz. Após elaboração 

da medicação de acordo com a nova formulação, é necessária uma maior monitorização do doente.
52

   

Cabe ao Gestor do Processo manter a Instrução de Trabalho (IT) implementada, atualizada e 

divulgada.
54

 

Produção de medicamentos estéreis 

Os medicamentos mais comumente preparados são colírios (ex: ciclosporina), intravítreos (ex: 

bevacizumab), medicamentos de EC e ainda medicação para reposição de stock pelo método de 

kanban. 

O espaço de preparação está dividido em 3 zonas distintas. Na zona negra são colocadas as 

proteções dos sapatos, touca, de forma a cobrir todo o couro cabeludo, e máscara do tipo 

“procedimentos II”, com elástico. Após estes passos é feita a primeira higienização das mãos.
55

 Na 

zona cinza é colocada a bata cirúrgica impermeável e é realizada a desinfeção das mãos.
55

 Por fim, 

na zona branca são colocadas as luvas cirúrgicas e são elaboradas as preparações tanto de 

medicação estéril, como de NP. É de notar que esta sala está de acordo com a norma ISO 14644, 

encontra-se a pressão positiva e possui uma câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical (CFLV) para 

garantir esterilidade do processo.
56, 57

 Existe ainda um transfere para realizar a transferência do 

material entre a zona branca e negra. 

As OPs, e os respetivos rótulos, são colocadas no transfere e transportadas para a sala branca 

onde são utilizados para a preparação do medicamento, verificando as quantidades e produtos a 

utilizar, a técnica a ser seguida detalhadamente, as especificações de armazenamento e possíveis 

ensaios de verificação a elaborar no final. Após elaboração do lote de determinada preparação, o 

farmacêutico ou TSDT coloca todas as unidades na mesma manga juntamente com os respetivos 

rótulos. O TSDT recolhe essa mesma manga e procede à rotulagem das unidades e embalamento na 

embalagem secundária. No final, o farmacêutico deve sempre verificar, conferir e validar o produto 

final.
53

  

 

Nutrição Parentérica  

Pedidos e ordens de preparação de bolsas de NP  



   

  13 

Ao farmacêutico é fornecida a prescrição médica através do sistema informático GHAF ou 

através de prescrição manual. Há, então, a receção, validação de acordo com a política do 

medicamento do CHUP, E.P.E., bem como o valor limite definido pelos standards da NP e 

monitorização da mesma. É essencial verificar a presença dos dados de identificação e localização 

do doente - nome, número de processo, peso (em kg), dia de NP, localização do doente num SC, 

bem como da data e hora da prescrição. Além desta informação, é imperativa a composição 

qualitativa e quantitativa de ambas as soluções (solução I de macro e micronutrientes e solução II de 

lípidos e vitaminas lipossolúveis) em dose por kg por dia e volume prescrito, identificação da unidade 

emissora da prescrição médica e a identificação do médico. Alguma inconformidade na prescrição 

deve ser comunicada ao médico prescritor e alterada de modo a realizar a preparação mais 

adequada ao doente.
58

  

Aquando da validação da prescrição são impressas as OP e os rótulos respetivos pelo sistema 

informático de modo automático, em duplicado para ambas as soluções, verificando novamente a 

conformidade de todos os dados.
58

  

O registo dos operadores é realizado de modo manual, no campo destinado ao mesmo, na 

OP.
58

 

 

Produção de bolsas de NP 

As preparações de NP destinam-se a serviços internos (CMIN, Hospital de Dia e ainda 

Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC)) e externos (Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS)).
51

 

As bolsas são preparadas após a preparação dos restantes medicamentos estéreis na CFLV. 

Os operadores trabalham em circuito fechado na preparação de ambas as soluções, seguindo 

sempre a OP.  

Aquando da preparação da solução 1, há o uso de um sistema automático de enchimento, 

onde estão acoplados 3 soros glicosados de concentrações crescentes e uma solução de 

aminoácidos. Os conetores do sistema possuem cores diferentes para facilitar o processo e diminuir a 

ocorrência de erros - verde para a solução de glucose a 5%, amarelo para a solução de glucose a 

10%, vermelho para a solução de glucose a 30% e azul para a solução de aminoácidos. Efetua-se o 

enchimento do sistema e rejeita-se o volume residual do mesmo. A medição deve seguir essa ordem 

de acordo com a prescrição médica. Cada um dos nutrientes (micronutrientes hidrossolúveis) deve 

ser devidamente medido em seringa luer-lock, com capacidade e precisão adequada ao volume que 

se pretende medir e adicionados à bolsa com a solução de macronutrientes. Com efeito, os 

micronutrientes devem ser medidos com o material adequado para evitar a existência de partículas 

na bolsa de NP, cumprindo-se a sequência de aditivação que consta na OP. No final, o farmacêutico 

retira o ar da bolsa e a mesma é cerrada através do sistema de “clampagem”. Coloca-se o rótulo 

respetivo e procede-se ao controlo gravimétrico.  

No caso da solução 2, esta pode ter como embalagem primária final uma seringa opaca (em 

casos de volume final ≤ 50mL) ou uma bolsa nos restantes casos. Em ambos os casos, é realizado o 

enchimento da emulsão lipídica para cada uma das embalagens e, posteriormente, medidas as 
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vitaminas lipossolúveis com o auxílio de um spike com filtro arejador e de partículas, sendo 

adicionadas à emulsão lipídica. Em seguida, deve-se obturar a embalagem primária e rotular de 

imediato. No caso da bolsa, esta deve ser protegida da luz com papel de alumínio e deve ser 

colocado um segundo rótulo nessa mesma proteção.
59

  

Cabe ao supervisor realizar a verificação do produto final, de modo a detetar possíveis erros na 

produção através dos ensaios de validação - Organolético I: incolor a amarelo transparente; 

Organolético II: ausência de partículas em suspensão; Organolético III: ausência de ar; Controlo 

gravimétrico: o peso da preparação deverá situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%). Deste 

último, é feito o registo na própria OP. 

Caso se encontre alguma inconformidade, esta deve ser averbada na OP e prontamente 

elaborada uma nova preparação.
60

 As preparações com destino ao mesmo doente devem ser 

embaladas conjuntamente na embalagem secundária. 

 

Controlo microbiológico das bolsas de NP 

O farmacêutico ou TSDT é responsável por realizar um pedido ao Serviço de Microbiologia 

para análise do material e preparação. O nome do doente, o número do processo e o número de 

episódio da recolha são devidamente anotados. A análise é feita à primeira bolsa de cada sessão e à 

última bolsa do dia, em técnica assética, com cerca de 2 mL de solução colocados num meio de 

cultura adequado à análise e cada uma deve ser devidamente identificada. Similarmente, é feita uma 

análise às várias superfícies existentes dentro da zona branca de modo aleatório, com o auxílio de 

uma zaragatoa e esta é colocada num meio de cultura antecipadamente estipulado. Todas as 

análises são embaladas numa manga própria, sendo as referentes às bolsas de nutrição enviadas 

para o Serviço de Microbiologia a nível interno e as referentes às superfícies para um serviço externo 

de análise.
61

 

 

Citotóxicos 

A produção de manipulados citotóxicos está a cargo da UFO, localizada na unidade de Hospital 

de Dia, no serviço de Hematologia Clínica do HSA. A localização desta unidade é privilegiada, pois 

diminui a extensão do CdM citotóxico, diminui a possibilidade de exposição do meio ambiente, 

utentes e trabalhadores que frequentam o hospital, aumenta a capacidade de comunicação entre os 

vários intervenientes no processo (farmacêuticos, médicos, enfermeiros, TSDT e AOP) e diminui o 

tempo de latência do medicamento no processo de transporte do mesmo. Assim, visto que o local de 

administração é acoplado ao local de produção, este facto incrementa os ganhos na saúde. 

 

Encomenda, receção, transporte e armazenamento de CTX 

As encomendas são baseadas no sistema de Kanbans e efetuadas para o armazém 1001 no 

final de cada dia. No caso de algumas referências, o pedido é realizado com as iniciais do doente, 

número do processo ou código definido pelo laboratório fornecedor. No final do dia, é comum elaborar 

uma previsão de consumos para o dia seguinte, de modo a conseguir colmatar possíveis falhas de 

stock e certificar a presença da medicação necessária para os doentes.
62

  

A receção dos produtos encomendados na UFO cabe ao TSDT e é necessário conferir a 

integridade dos produtos e se o transporte foi efetuado nas condições corretas. Deve também ser 
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conferida a DCI, nome comercial, dosagem, FF e via de administração, de acordo com a guia de 

transferência. Caso haja alguma inconformidade deve ser esclarecido com o APF (1001). O 

farmacêutico imprime as etiquetas específicas dos fármacos que necessitam manipulação e ainda 

das soluções de diluição que identificam os mesmos com um QRCode e que dispõem especificado o 

nome do produto, a data de validade e o lote. O AOP coloca as etiquetas nos produtos e o TSDT 

realiza a arrumação de acordo com a norma FEFO.
62

 

O transporte dos CTX é feito num circuito independente e devidamente identificado. Os 

profissionais que estejam envolvidos neste circuito devem ser devidamente alertados para as 

condições e perigo dessa mesma função desempenhada. A responsabilidade pelo transporte dos 

CTX entre o armazém e a UFO é da responsabilidade de um AOP, em contentores fechados e 

devidamente sinalizados.
63

  

Após o CTX estar preparado a administrar, o farmacêutico coloca-o na caixa correspondente, 

cadeirões ou camas, internamento ou CMIN, de acordo com o local onde o doente se encontra. O 

AOP desse mesmo serviço regista no impresso devido para o efeito acerca da preparação a 

transportar, o doente a que se destina e a hora de transporte da medicação até à enfermeira 

responsável pelo doente em causa.
63

 (ANEXO XVI) 

 

Prescrição, OP e rotulagem de CTX 

A prescrição de CTX pode ser realizada por 2 métodos, sendo um através do GHAF, no 

módulo do CdM, no qual existe previamente um protocolo informático, de acordo com os Protocolos 

de Quimioterapia praticados no CHUP, E.P.E.. Estes protocolos estão disponíveis digitalmente na 

UFO e são atualizados com a devida periodicidade. A prescrição também pode ser manual, num 

modelo próprio de prescrição tanto para doentes internados (impresso verde) como para os doentes 

no Hospital de Dia (impresso rosa) e esta deve conter um conjunto de critérios mínimos de 

aceitação.
64

  

Os farmacêuticos presentes na UFO devem estar munidos de competências para realizar a 

validação e monitorização das prescrições médicas que lhe são apresentadas de ambas as 

alternativas, de forma a garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Desse modo, realiza-se a 

validação da prescrição tendo em conta a identificação do doente, peso (kg) altura (cm), superfície 

corporal (m
2
), Area Under the Curve (AUC) (quando aplicável), DCI do CTX, dose padrão do 

protocolo e adequado ao doente em específico, via de administração, data de realização do ciclo, SC, 

nome do médico prescritor, denominação do protocolo, patologia e a confirmação pela CFT, no caso 

de medicamentos sujeitos a aprovação prévia por esta entidade.
64

   

A pré-medicação e medicação são debitadas em regime de não internamento, com o especial 

cuidado de debitar todos os CTX com o lote e prazo de validade correto, para possível rastreamento 

de produtos.
64

  

Consequente à validação da prescrição pelo farmacêutico, é emitida uma OP, impressa como 

um rótulo. Deste modo, são impressos 2 rótulos (ANEXO XVII): o rótulo externo que possui 

informações acerca do CTX e do doente, sendo colocado exteriormente na preparação finalizada, e 

um rótulo interno, com informação adicional acerca da técnica de preparação. Após emissão das OP, 

estas devem ser duplamente verificadas por outro farmacêutico.
65
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De modo a facilitar a gestão de material e gestão temporal é feita uma listagem de doentes 

com a informação contida nos sistemas informáticos para o dia seguinte. 
 

Manipulação e libertação das preparações CTX 

As instalações são divididas fundamentalmente em 3 zonas. A zona negra que se encontra a 

uma pressão positiva e é usada para armazenamento de adjuvantes da quimioterapia ou pré-

medicação CTX, as soluções de diluição e as bombas perfusoras. O posto dos farmacêuticos é 

composto por 2 computadores, onde trabalham os 2 farmacêuticos que fazem parte da equipa da 

UFO, uma impressora de rótulos e leitores de códigos, todos estes para permitirem a validação das 

prescrições, emissão de OP e rótulos. Encontra-se disponível um armário ao lado deste mesmo posto 

(ANEXO XVIII) que contém os medicamentos com maior rotatividade, de forma a tornar mais rápido o 

processo de preparação de tabuleiros, e ainda os frigoríficos (ANEXO XIX) para a medicação que 

necessita refrigeração para se manter estável. Acoplada a esta zona existe um gabinete auxiliar 

(ANEXO XX) onde são impressas as etiquetas, com bibliografia auxiliar, arquivadores, bens 

consumíveis e onde é realizada a dispensa de hemoderivados.
66

 

O doente dirige-se ao hospital e dá entrada no Hospital de Dia na receção, onde é elaborada 

uma colheita de sangue para análise. Conforme o resultado do hemograma e do estado global do 

doente, é dada “luz verde” por parte da equipa de enfermagem no caso de o mesmo estar pronto 

para fazer a medicação, “luz amarela” enquanto há o período de espera, ou então “luz vermelha” 

caso se verifique alguma anomalia no hemograma.
66

  

Validada a prescrição e impressas as OPs e os rótulos, estes últimos são colocados nas 

embalagens dos fármacos, caso não necessitem de manipulação posterior na zona branca, e são 

colocados na caixa correspondente (cadeirões ou camas). No caso de necessitar de manipulação, é 

utilizado o transfere presente nesta área, que faz a ligação entre a zona branca e a zona negra. No 

transfere é colocado um tabuleiro onde está presente a OP, ambos os rótulos, o CTX descartonado e 

a solução de diluição (quando aplicável). Este entra posteriormente na zona branca (ANEXO XXI) 

que está a uma pressão negativa e onde o TSDT de apoio faz uma verificação do material e prepara 

todo aquele que será necessário para a preparação do manipulado, descontaminando assim o 

material a ser utilizado antes deste entrar na CFLV. Já na CFLV o TSDT operador trabalha em 

técnica assética em todas as instâncias e deve ser realizada uma dupla verificação de todos os 

volumes medidos, tanto verbalmente como visualmente. Após preparação o TSDT de apoio verifica a 

“clampagem”, as condições de estabilidade e é colocado o produto numa embalagem secundária, 

devidamente rotulado, no caso de fotossensibilidade é ainda colocado papel de alumínio a proteger a 

preparação. Após ser colocado novamente no transfere o farmacêutico avalia o clamp, o rótulo e o 

acondicionamento, e a preparação é libertada no CdM e deve ser colocada no local ao qual se 

destina (caixa referente aos cadeirões ou camas).
66

  

 

Balanço da unidade de farmacotecnia 

Nas 2 semanas passadas na unidade de Farmacotécnia foi possível assistir a todo o processo 

envolvido no CdM manipulado, desde o pedido até a libertação do produto, dentro quer da área onde 

se realizam as preparações estéreis e não estéreis como também na UFO. Aquando da preparação 

de formulações estéreis foi possível contactar com o ambiente dentro da CFLV e realizar o 
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embalamento das preparações, além de auxiliar na colocação do material dentro dessa câmara. Na 

área de produção de não estéreis foi possível realizar a preparação de pomadas de sirólimus por 

completo, com a supervisão da TSDT.  

 

E n s a i o s  c l í n i c o s   

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, que remete à regulação da investigação clínica, 

define-se EC ou ensaios como “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 (ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

ME; ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais ME, a fim 

de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. Esta lei abrange o regime da realização de EC com 

medicamentos de uso humano e o regime da investigação clínica de dispositivos médicos, sempre 

salvaguardando as leis anteriores relativas à proteção de dados pessoais.
67

 

Os EC são uma etapa fundamental para a criação e desenvolvimento de novos medicamentos, 

uma vez que sem esta não é possível garantir a eficácia e segurança dos mesmos. Para além disto, a 

ausência desta componente não permite conceder a Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

dos próprios fármacos. 

As várias vantagens, diretas e indiretas, que os EC concedem a cada país estão dispersas em 

três vertentes principais, isto é, os próprios doentes, a comunidade científica e a economia. Na 

primeira vertente, os EC permitem: acesso precoce e gratuito a tratamentos; benefício para os futuros 

doentes; melhoria dos cuidados assistenciais; e potencial para aumentar a qualidade e/ou tempo de 

vida do doente. Na comunidade científica, por sua vez, esta componente contribui para: aumento do 

conhecimento científico; estabelecimento de redes de investigação, nacionais e internacionais; 

desenvolvimento de equipas de investigação; e retenção de talento. A nível económico, os EC 

possibilitam: reduzir a despesa pública e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS); criação de valor para outras indústrias; criação de emprego; e atração de 

investimento.
68

     

 

Fases de um ensaio clínico 

Um determinado EC pode ser classificado em função do seu objetivo (isto é, segundo a fase 

que constituem) e do desenho do próprio estudo. É possível distinguir 4 fases com os seus respetivos 

tipos de ensaios:
69

  

● Fase I: os principais objetivos são a avaliação da segurança e da tolerância (efeitos ou reações 

adversas) do ME, o estabelecimento do perfil farmacocinético (isto é, absorção, distribuição, 

metabolização e excreção) e, se possível, farmacodinâmico;  

● Fase II: os objetivos principais são a avaliação da segurança do ME a curto prazo e a 

determinação da dose e regime terapêutico mais adequados; neste último ponto, a dose 

mínima eficaz é favorecida em relação à dose máxima tolerável;  

● Fase III: os objetivos principais são avaliar a relação risco-benefício, estabelecer o valor 

terapêutico e caracterizar as reações adversas mais frequentes do ME, tudo com base numa 

comparação do último com o tratamento standard e/ou placebo em doentes;  
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● Fase IV (ou pós-comercialização): o objetivo principal trata-se da recolha de informação 

adicional sobre o comportamento do medicamento quando aplicado num cenário clínico normal 

(dados de efetividade). 

 

Intervenientes de um ensaio clínico 

O processo de investigação e desenvolvimento de novos medicamentos suscita uma exigência 

e complexidade acentuadas, principalmente na fase de EC. Por isso, todos os intervenientes 

associados ao estudo – promotor, autoridades regulamentares, investigador, monitor, participante, 

farmacêutico destacado pelo ME e auditor (ANEXO XXIII) – são essenciais.  

 

Instalações de serviço de ensaios clínicos  

As instalações para a realização de EC no CHUP, E.P.E. estão localizadas nos SF, sendo 

constituídas por duas salas independentes. Numa destas procede-se à realização de reuniões e à 

receção dos monitores e auditores, servindo, ainda, como local de arquivo de toda a documentação 

relativa aos ensaios a decorrer no momento no CHUP, E.P.E.. A outra divisão, cujo o acesso restrito 

apenas permite a entrada a pessoas autorizadas, serve de armazenamento e controlo de todos os 

MEs, desde a dispensa aos pacientes voluntários até à sua devolução ao promotor. (ANEXO XXIV) 

 

Receção, verificação e armazenamento 

Quando ocorre a chegada da medicação experimental ao estabelecimento hospitalar, esta é 

entregue ao APF, juntamente com a devida documentação e, seguidamente, redirecionada para a 

UEC. Uma vez nesta, o farmacêutico destacado ao setor realiza a verificação de vários parâmetros, 

como o estado de conservação e integridade das caixas, bem como a presença dos respetivos 

certificados de análise. Para além disto, o farmacêutico em questão tem de comprovar a 

correspondência entre a medicação entregue e os dados presentes no drug shipment receipt (o 

código e nome do ensaio, quantidade, lote e validade). No caso de estar presente medicação de frio 

(2-8 °C), está anexada à mesma um data logger, isto é, um dispositivo de registo de temperatura. A 

sua atividade é terminada pelo farmacêutico no momento de receção, de modo a ser possível 

consultar o registo obtido e verificar se houve algum desvio na temperatura durante o transporte. Se 

existir um desvio como o referido, o promotor tem que ser notificado e a encomenda é colocada em 

quarentena até tomada de decisão acerca do procedimento (aprovação ou rejeição). No cenário de 

uma conformidade completa, a medicação é rececionada e registada (no dossier do estudo e no 

sistema IVRS/IWRS), sendo o inventário da medicação experimental atualizado, tudo de acordo com 

o respetivo protocolo de cada estudo.
70

 

O armazenamento e/ou acondicionamento dos produtos é conduzido em armários de acesso 

restrito (15-25 °C) ou frigoríficos (2-8 °C) isto segundo os requerimentos de temperatura para 

conservação. Este parâmetro é devidamente controlado recorrendo a dispositivos de monitorização 

(ANEXO XXV), cujos registos são periodicamente recolhidos pelo farmacêutico destacado ao setor 

para análise e arquivo. Todos os desvios à temperatura ideal de armazenamento devem ser 

comunicados e justificados ao promotor.
70
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Prescrição e dispensa de medicamentos experimentais 

As características únicas dos EC ditam que a manipulação e prescrição dos ME têm de seguir 

um procedimento próprio, incluindo as regras e documentação associada, diferente do normalmente 

aplicado na distribuição da medicação. A prescrição de MEs é realizada apenas por médicos 

integrantes da equipa do ensaio, através de um impresso adaptado e criado pelo CHUP, E.P.E. 

(ANEXO XXVI). Este documento é constituído por 4 campos de preenchimento: o primeiro identifica o 

ensaio e o prescritor, o segundo providencia informação do participante, o terceiro informação sobre o 

ME a dispensar (preenchido pelo médico prescritor) e o quarto consiste num registo do momento de 

dispensa (preenchido pelo farmacêutico destacado ao setor). Este último campo inclui dados relativos 

ao ME dispensado (lote, quantidade e prazo de validade) e assinatura do participante, ou 

representante, como comprovativo de levantamento da medicação. Por sua vez, as prescrições são 

arquivadas no dossier do respetivo ensaio.
70

 

Na situação de ser necessário submeter o ME a algum tipo de manipulação, p.e. para 

administração IV ou subcutânea, são encaminhados para a UFO ou a produção. 

A iniciação do paciente à ME trata-se de uma das funções mais importantes, dentro do circuito 

dos ECs, atribuídas ao farmacêutico destacado ao setor. Este profissional deve fornecer toda a 

informação adequada, seja por via escrita e/ou oral, de modo a proceder-se a um acondicionamento, 

administração e posologia corretos. A adesão terapêutica é, igualmente, incentivada, pelo que no 

caso de não utilização dos MEs, o paciente deve ser advertido e estar ciente da importância da 

devolução destes.
70

 

 

Devolução e destruição 

Como referido no ponto anterior, na eventualidade da ME prescrita não ser tomada na sua 

totalidade, ou apenas restarem as embalagens vazias, tudo isto deve ser devolvido pelo participante 

na UEC. O ME excedente passa por uma nova receção, sendo contado, registado e acondicionado 

num local próprio, pelo farmacêutico destacado ao setor, até à sua recolha por parte do promotor.
70

 

A medicação que não fora utilizada é, por sua vez, sujeita a destruição pelo próprio promotor 

(aquando a sua recolha) ou pelo CHUP, E.P.E., no seu sistema de incineração, caso tenha sido 

estabelecido um acordo prévio para o efeito.
70

  

 

Visitas e auditorias 

Na unidade de EC são realizados 4 tipos principais de visitas, cada uma apresentando 

finalidades diferentes. A primeira visita (pré-estudo) tem o objetivo de proceder a uma qualificação do 

centro de estudos, em que o monitor, como representante do promotor na monitorização do processo, 

inspeciona o mesmo centro e avalia se este atinge os requisitos humanos e físicos exigidos para a 

condução do EC. São, deste modo, inspecionados os equipamentos, infraestrutura e motivação dos 

recursos humanos, sendo ainda discutidas as primeiras informações relativas ao medicamento em 

investigação e ao protocolo. Caso o centro de estudo seja aprovado, o monitor fica responsável por 

reunir todos os documentos e autorizações das entidades reguladoras (INFARMED, I.P., Comissão 

Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)) para 

ser concedida a permissão de início do ensaio.
69, 71
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Após aprovação por parte das entidades em questão, procede-se à segunda visita ou visita de 

início, em que o objetivo é instruir e capacitar toda a equipa para a execução do ensaio, garantindo 

que a informação completa do ME e os procedimentos requeridos pelo protocolo (presentes no 

dossier do estudo cedido) foram assimilados.
69, 71

 

O monitor acompanha o progresso do EC através de visitas de monitorização, realizadas 

periodicamente com o farmacêutico destacado ao setor, em que se procede ao controlo da qualidade, 

verificação das condições de armazenamento, revisão e verificação de documentos e contabilização 

do ME.
71

 

O quarto, e último, tipo de visita é designado de visita de fim e representa a finalização do 

estudo. Neste evento, o monitor cumpre a tarefa de retificar e arquivar toda a documentação existente 

relativa ao ensaio, assim como notificar toda a medicação experimental que restara e que deverá ser 

devolvida. Terminado o processo, o dossier do estudo é arquivado no CHUP, E.P.E. por um período 

mínimo de 15 anos, respeitando, deste modo, as boas práticas clínicas internacionais.
71

 

Para além disto, os hospitais onde decorrem investigações clínicas podem, em qualquer 

momento, ser submetidos a auditorias por parte dos promotores e inspeções organizadas pelas 

autoridades reguladoras. Estas operações têm como objetivo garantir a proteção dos doentes 

envolvidos nos EC, assim como a qualidade e integridade dos dados recolhidos. As auditorias 

consistem numa avaliação do cumprimento do protocolo e dos procedimentos de trabalho, das boas 

práticas clínicas e da legislação em vigor.
70

 

 

Balanço final da passagem pela unidade de ensaios clínicos   

Durante o nosso período de estadia na UEC, tivemos a possibilidade de testemunhar as 

diversas etapas que constituem este tipo de estudos. Relativo às experiências mencionadas, 

destacamos: presenciar, pelo menos, uma visita pré-estudo, visita de início, visita de monitorização e 

visita de fim de ensaio, comunicando com os monitores dos respetivos estudos; auxiliar nos 

procedimentos de receção de ME, incluindo o arquivo do controlo de temperatura aquando o 

transporte, verificação e acondicionamento da medicação; na emissão de OPs de medicamentos em 

que é requerida a sua manipulação no CHUP, E.P.E. antes da sua administração; e a preparação de 

pré-medicação presente em certos protocolos experimentais.  

 

C o n c l u s ã o  

Apesar do estágio em farmácia hospitalar realizado no CHUP, E.P.E. não se tratar do primeiro 

contacto com o nosso futuro papel como farmacêuticos, permitiu-nos testemunhar uma outra 

realidade do mesmo onde, para além do nosso envolvimento na terapêutica dos utentes, temos uma 

intervenção ativa nos vários passos do circuito do medicamento. 

Resumidamente, foi-nos possível compreender melhor qual a verdadeira função do 

farmacêutico nesta dimensão de cuidados de saúde, procurando tirar o maior aproveitamento da 

mesma. Isto é, apesar de algumas limitações próprias do período, percecionar o valor do 

farmacêutico através da melhoria da prestação de serviços de saúde, com o propósito de diminuir os 

custos e aumentar a satisfação quanto à qualidade e quantidade, instigando a adesão à terapêutica e 

reduzindo os efeitos negativos da medicação. 
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A nossa escolha do CHUP, E.P.E. como local de estágio adveio do facto desta instituição, de 

renome reconhecido, apresentar uma grande e diversa quantidade de funções e papéis nos seus SF 

e demonstrar que a inovação na área interventiva do profissional farmacêutico não tem limites. 

Efetivamente, durante o estágio reconhecemos estes mesmos valores, tornando-nos esta experiência 

mais completos quer como estagiários, quer como profissionais de saúde que seremos em breve. 

Entre as novas iniciativas do centro em questão, destacamos os dois programas que estão, de 

momento, a ser desenvolvidos na dimensão dos Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão 

da terapêutica intravenosa (IV) para oral, uma vez que a última se trata de uma via mais segura e 

económica; e o programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose, cujo 

objetivo consiste na identificação de erros de medicação, prevenção de RNMs, ajustes de dose com 

base nas funções fisiológicas (hepática e outras) de cada doente e otimização da terapêutica 

farmacológica.
72

 

Finalizamos, deste modo, esta etapa da nossa formação com um maior conhecimento sobre o 

mundo de trabalho que se avizinha, independentemente da função que cada um de nós pretenda 

prosseguir. Com base no testemunho, que levaremos connosco, do nosso estágio, provaremos que, 

para além de profissionais que contribuem para o tratamento dos pacientes, somos, igualmente, 

promotores da saúde e do bem-estar dos cidadãos. 

  

https://docs.google.com/document/d/1x7LXoXb6dQqCXKX0Mx1sbc2DbZ__qE8F/edit#heading=h.j8sehv
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Anexo I - Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 

A n e x o s  

 

 

 

 

 

Anexo II - Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) 
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Anexo IV - Kanban 

 

Anexo III – Distribuição dos SF  

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Estagiário 1 – 5 julho 
8 – 12 
julho 

15 – 19 
julho 

22 – 26 
julho 

29 julho – 
2 agosto 

5 – 9 
agosto 

12 – 16 
agosto 

19 – 23 
agosto 

26 – 30 
agosto 

Luana 

Ferreira 
APRES APF PROD UFO EC AMB DID Relatório Relatório 

João 

Sousa 
APRES APF UFO PROD EC AMB DID Relatório Relatório 

Elisa 

Gouveia 
APRES DID EC APF AMB PROD UFO Relatório Relatório 

Filipa 

Pinheiro 
APRES DID EC APF AMB UFO PROD Relatório Relatório 
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Anexo V - Lista Comum 

Anexo VI - Sala de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo VII - Zona de receção de PF de grande volume 

Anexo VIII - Câmara de Refrigeração 
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Anexo IX - Esquema de aviamento e entrega da dose unitária 

Anexo X – Sala de Espera da UFA 

 

 

 

 

 

  



   

  33 

Anexo XI Gabinete de atendimento 

Anexo XII - Prateleira para armazenamento de medicamentos e PF na UFA 
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Anexo XIII - Armazenamento de medicação termolábil na UFA 

Anexo XIV - Local de armazenamento de medicação antiretrovírica 
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Anexo XV – Local de armazenamento de nutrição 

Anexo XVI - Impresso a preencher pelo AOP para transporte de CTX 
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Anexo XVIII - Armário com produtos de maior rotatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XVII - Rótulos 
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Anexo XIX - Zona para os produtos termolábeis 

Anexo XX - Gabinete auxiliar da UFO 
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Anexo XXI - Zona branca da UFO 

Anexo XXII - Elaboração de Lotes de produção 
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 Promotor: “a pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico”.
67

 

 Autoridades regulamentares: o Estado, que define a política do setor e o quadro 

regulamentar; o INFARMED, I.P., que, para além de se tratar da autoridade competente que 

concede a aprovação necessária para o início do EC, é responsável pela “fiscalização do 

cumprimento de boas práticas nestes estudos, no contexto do estudo ou fora dele”
67, 70

; a 

CEIC, um organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, que é 

responsável por “assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes nos estudos clínicos e de garantir os mesmos junto da sociedade”
67

; e a CNPD, 

entidade administrativa independente com poderes de autoridade, cuja função é controlar e 

regularizar o processamento de dados pessoais, com um meticuloso respeito pelos direitos 

do Homem e pelas liberdades e garantias reconhecidas na Constituição e na Lei.
70, 72

 

 Investigador: “uma pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício 

da atividade de investigação; é incumbido da “realização do estudo clínico no centro de 

estudo e, sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse 

centro”.
67

 

 Monitor: “o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente 

informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos”.
67

 

 Participante: a pessoa que se encontra envolvida no estudo clínico.
67

 

 Farmacêutico responsável pelo ME: um profissional com qualificação na área das boas 

práticas clínicas, de acordo com as normas aplicáveis, que garante o cumprimento dos 

requisitos relativos ao circuito e condicionamento dos ME e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, assim como os medicamentos já autorizados e necessários ou 

complementares à realização de EC.
67, 70

 

 Auditor: “profissional, dotado da necessária competência técnica, experiência e 

independência, designado pelo promotor para conduzir auditorias a estudos clínicos”; estas 

auditorias consistem numa avaliação cuidadosa, sistemática e independente, com o objetivo 

de regularizar a concordância entre as atividades exercidas e as disposições planeadas e 

estabelecidas no protocolo, os procedimentos operacionais padrão do promotor e as boas 

práticas clínicas.
70, 73

 

 

  

Anexo XXIII - Glossário de ECs 
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Anexo XXIV - Sala de armazenamento dos produtos dos EC 

Anexo XXV - Dispositivos de monitorização da temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

  42 

 

 

 

 

 

Anexo XXVI - Prescrição de Medicamentos para EC em impresso próprio (IM.SFAR.GER.004/5) 
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