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Resumo 

O presente relatório descreve as atividades que desenvolvi durante o estágio de 4 meses (de 

maio a agosto de 2019) na Farmácia Campos & Salvador, situada na Póvoa de Varzim, no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

O estágio tem como principal objetivo a preparação dos estudantes para o verdadeiro mundo 

laboral, permitindo a consolidação de todos os conhecimentos que se foram adquirindo com as 

Unidades Curriculares frequentadas durante o curso, e também, a aquisição de novas competências 

que só a prática profissional fornece.  

No presente relatório, inicialmente abordo as atividades que desenvolvi diariamente, como o 

processo de armazenamento, as calibrações, a receção de encomendas, o atendimento ao público 

que compreende as diferentes prescrições médicas, as comparticipações, as indicações 

farmacêuticas e as medições de parâmetros bioquímicos. Na segunda parte, descrevo os três 

projetos que desenvolvi. O primeiro consistiu num Rastreio Cardiovascular e foi realizado em maio, 

pelo facto de ser o mês dedicado ao coração. Este tipo de ações na comunidade justifica-se pela 

enorme prevalência das doenças cardiovasculares e seus efeitos nefastos na saúde dos utentes. O 

segundo projeto foi realizado em junho e caracterizou-se por uma ação de formação sobre “A Pele 

Oleosa e Acneica e os seus Cuidados” realizada na Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa 

de Varzim. Considerei o desenvolvimento deste projeto na comunidade escolar, pois muitos 

adolescentes apresentam pele oleosa e/ou acneica, o que constitui um grande problema para os 

mesmos. A realização desta ação de formação permitiu-lhes ficar a conhecer alguns cuidados diários 

que podem colocar em prática, de forma a combater o problema. Além disso, ficaram sensibilizados 

para o papel que o farmacêutico pode ter no aconselhamento para este tipo de problemas. O terceiro 

projeto foi aplicado entre a última semana de julho e as duas primeiras de agosto e consistiu na 

cedência de um panfleto sobre “A Ansiedade e a Depressão – Um atual problema de saúde pública” a 

todos os utentes com prescrições de antidepressivos e/ou ansiolíticos. Sendo este um problema de 

saúde pública, procurou-se assim sensibilizar os utentes para esta problemática, tendo como objetivo 

a mudança de hábitos.  
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Parte I – Descrição das Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio 

1. Atividades Desenvolvidas 

    Ao longo de todo o período de estágio efetuei diariamente diversas atividades, sendo que as 

principais, como é o caso, do armazenamento, da receção de encomendas, do atendimento ao 

público e da implementação dos projetos, se encontram descritas na Figura 1.  

 

Maio 

Domingo  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta - Feira Sexta-feira Sábado  

   1 Feriado 2 3 4 

5 6 7 Queima 8 Queima 9 10 Queima 11 

12 13 14 15 16 17  18 

19 20 * 21 22 23 24 25 

26 27 * 28 29 30 31  

 

Junho 

Domingo  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta - Feira Sexta-feira Sábado  

      1 

2 3 * 4 • 5 6 7 8 

9 10 Feriado 11 * 12 13 14 15 

16 17 * 18 19 20 Feriado 21 22 

23 24 * 25 26 27 28 29 

30   
 

Julho 

Domingo  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta - Feira Sexta-feira Sábado  

 1 * 2 3 4 5 6 

7 8 * 9 10 11 12 13 

14 15 * 16 17 18 19 20 

21 22 * 23 24 25 26 27 

28 29 *  30  31  ◘  

 

Agosto 

Domingo  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta - Feira Sexta-feira Sábado  

    1  ◘ 2  3 

4 5 *  6  7  8  9  10 

11 12 *  13  14  15 Feriado 16  17 

18 19 *  20  21  22  23  24 

25 26 * 27 28 29 30 31 

 

Figura 1. Cronograma das Atividades Desenvolvidas 

 

Figura 1. Cronograma das Atividades Desenvolvidas 
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2. A Farmácia 

o 2.1 Localização 

A Farmácia Campos & Salvador localiza-se na Praça Luís de Camões na cidade da Póvoa de 

Varzim. Situa-se junto à Escola Secundária de Rocha Peixoto e na proximidade da EB 2/3 Dr. Flávio 

Gonçalves, do MAPADI, da Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim e do Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim – Vila do Conde. É das maiores e das mais modernas farmácias desta cidade e é 

frequentada por um elevado número de utentes de todas as classes etárias, embora a maioria sejam 

idosos com doenças crónicas. 

o 2.2 Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 19h:30min. Ao sábado o horário 

é restringido das 9h às 13h e aos domingos e feriados está encerrada. Cerca de 3 vezes por mês 

realiza o serviço de atendimento permanente e está aberta 24h (das 9h às 9h do dia seguinte). 

Nestes dias, a partir das 22h o atendimento é efetuado pelo postigo, por questões de segurança [1].  

      Durante o meu estágio realizei o horário de segunda a sexta-feira das 9h:30min às 13h:30min e 

das 14h às 18h.  

o 2.3 Recursos Humanos 

A equipa de trabalho é constituída por 8 elementos, 4 farmacêuticos (Dra. Filomena Campos, Dra. 

Sofia Campos, Dra. Anabela Falcão e Dra. Alexandra Amorim), cumprindo assim a legislação em 

vigor e 4 técnicos de farmácia (Sr. Salvador Ramos, José Carlos Ferreira, Laura Lopes e Cátia Silva). 

Os proprietários da farmácia são o Sr. Salvador Ramos e a Dra. Filomena Campos, que por sua vez, 

também acumula a função de Diretora Técnica da Farmácia [2].  

o 2.4 Espaço Exterior 

     O espaço exterior da Farmácia Campos & Salvador está de acordo com a legislação descrita no 

Decreto Lei nº 307/2007 de 31 de agosto referente ao regime jurídico das farmácias de oficina. 

Apresenta a designação “farmácia” e o símbolo “cruz verde”, quando está de serviço o símbolo está 

iluminado, de forma a ser mais visível durante a noite. As instalações da farmácia permitem o acesso 

a cidadãos portadores de deficiência. Na porta, encontram-se informações importantes, como o 

horário de funcionamento, as farmácias de turno no município, o nome do diretor técnico, a existência 

do livro de reclamações e dos serviços que presta [2].  

o 2.5 Espaço Interior  

A Farmácia Campos & Salvador apresenta um espaço físico interno amplo, com uma sala de 

atendimento ao público com 4 postos de atendimento, um armazém, um laboratório, instalações 

Armazenamento de medicamentos e outros produtos 

Receção de encomendas e armazenamento 

Receção de encomendas, armazenamento e início do atendimento ao público  

Atendimento ao público e armazenamento  

* Calibrações          ◘ Controlo dos prazos de validade  

 Projeto 1 • Projeto 2  Projeto 3 
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sanitárias, um gabinete de atendimento, nomeadamente para a medição de parâmetros bioquímicos, 

um gabinete da Diretora Técnica e um local de descanso (Anexo I).  

     Cada um dos 4 postos de atendimento tem um computador. O registo dos pagamentos é efetuado 

numa única máquina registadora, que é comum aos 4 postos. Nas prateleiras atrás dos postos de 

atendimento, estão expostos vários MNSRM, organizados por sintomatologia, como por exemplo: 

Azia e Enfartamento, Diarreia, Obstipação, Gripe e Constipação, Dor de Garganta, Alergias, entre 

outras. Também, existem gavetas atrás desses postos, onde se encontram tanto MNSRM como 

MSRM, pertencentes à classe dos colírios, das pílulas contracetivas, dos inaladores, das gotas orais, 

dos supositórios, entre outros. Entre os balcões de atendimento encontram-se alguns produtos 

farmacêuticos, como os testes de gravidez e medicamentos com grande rotatividade como o 

paracetamol a 1 g. Além disso, a sala de atendimento tem uma zona destinada à dermocosmética, 

onde se encontram expostos todos esses produtos e uma zona de puericultura. Também, é nesta 

sala principal onde se encontra a balança, a máquina de medição da tensão arterial e o contentor 

ValorMed. 

      A zona de armazenamento não é acessível ao público e é o local onde se encontram as gavetas 

com todas as formas farmacêuticas sólidas orais (comprimidos e cápsulas), sistemas transdérmicos, 

injetáveis e ampolas bebíveis. Os medicamentos de marca e os genéricos encontram-se separados. 

Os produtos naturais, pós para suspensão oral, soluções orais e saquetas são armazenados, 

separadamente, numa prateleira. Os medicamentos ou produtos vaginais, pomadas, cremes e géis 

são guardados num armário, tal como outros medicamentos e/ou produtos farmacêuticos de uso 

externo, como soluções para pulverização cutânea e emplastros. Todos os medicamentos e/ou 

produtos farmacêuticos encontram-se organizados por ordem alfabética. O stock que não é possível 

integrar nestes locais, devido à falta de espaço é armazenado numas prateleiras e/ou armários, 

destinados a esse fim. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos veterinários 

e produtos destinados a medições bioquímicas (tiras, lancetas e agulhas) são armazenados em 

armários próprios, no primeiro caso num armário não identificado. Os produtos de frio, como as 

insulinas, as vacinas, alguns colírios e anéis vaginais são armazenados no frigorífico. As fraldas e os 

leites também são armazenados em local próprio. O laboratório é destinado à preparação de 

manipulados, quando os mesmos são solicitados, o que é pouco frequente [3].   

o 2.6 Sistema Informático  

O sistema informático usado na Farmácia Campos & Salvador é o Sifarma 2000 da Glintt. Apenas 

no atendimento, é possível usar o “Sifarma - Novo Módulo de Atendimento”, que se encontra em fase 

de teste. Este programa constitui uma ferramenta essencial na gestão e atendimento das farmácias 

comunitárias [4].  

       Durante o meu estágio, trabalhei com as duas vertentes, utilizei o programa mais recente no 

atendimento e o mais antigo na receção de encomendas e, também, em alguns atendimentos. Com a 

utilização destes dois programas constatei, que o “Sifarma – Novo Módulo de Atendimento” é muito 

mais simples e intuitivo nas suas funcionalidades, além de apresentar um aspeto muito mais atual.  

3. Classificação e Distinção dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Existentes na 

Farmácia Campos & Salvador  
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o 3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) e de Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM – EF)  

O Estatuto do Medicamento refere que “Medicamento” refere-se a qualquer substância ou 

associação das mesmas que apresente propriedades curativas e/ou preventivas de doenças ou dos 

seus sintomas no ser humano ou que possa ser utilizada para diagnóstico médico. Exercendo uma 

ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas 

[5].            

      Os MSRM são aqueles que se enquadram nos requisitos estabelecidos na legislação em vigor e 

para serem dispensados é obrigatória a presença de uma prescrição médica. Os MSRM podem ser 

comparticipados por vários organismos [6].  

      Os MNSRM não necessitam de prescrição médica para serem dispensados ao utente, englobam 

os produtos de venda livre, como o paracetamol a 500 mg e não são comparticipados. Este tipo de 

medicamentos também se pode encontrar à venda nas parafarmácias [6].  

      Os MNSRM – EF são tal como os anteriores, medicamentos de venda livre, porém só podem ser 

comercializados numa farmácia, visto que é essencial o aconselhamento farmacêutico. Neste grupo, 

estão incluídos a hidrocortisona a 10 mg, acetato de ulipristal, ibuprofeno a 400 mg, entre outros 

[6,7,8].  

      Durante o estágio, percebi que a grande maioria dos produtos existentes na farmácia enquadram-

se nestes 3 grandes grupos, pois são os que apresentam um maior volume de vendas. Para a maior 

parte deles existe a opção de escolha entre o medicamento de marca e os genéricos. Ao longo de 

todos os meus atendimentos, tive a oportunidade de efetuar a dispensa de medicamentos 

pertencentes a estas 3 categorias.  

o 3.2 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

A Farmácia Campos & Salvador contêm no seu stock vários medicamentos e produtos 

veterinários. Os principais produtos dispensados são: pipetas, coleiras, pastilhas ou comprimidos com 

ação desparasitante interna e externa [9]. No caso do produto pretendido pelo utente não se 

encontrar na farmácia efetua-se uma encomenda a um dos fornecedores. Ao longo dos atendimentos 

que fui realizando deparei-me várias vezes com pedidos deste tipo de produtos, o principal cuidado a 

ter na dispensa dos mesmos é questionar sempre o peso do animal, de forma a selecionar o produto 

mais adequado.  

o 3.3 Medicamentos e Produtos Homeopáticos  

Os medicamentos ou produtos homeopáticos são aqueles que se obtêm a partir de diluições 

sucessivas de uma dada matéria-prima, designada por stock ou matéria-prima homeopática. Devido 

às sucessivas diluições a concentração de substância ativa, no medicamento ou produto, é mínima 

[5,10].  

Na Farmácia Campos & Salvador este tipo de medicamentos inclui o tratamento de perturbações 

associadas ao desenvolvimento dos primeiros dentes, tratamento da tosse, das constipações, bem 

como da ansiedade e perturbações ligeiras no sono. Durante o estágio apercebi-me que estes 

produtos não são muito solicitados pelos utentes que frequentam a farmácia.  

o 3.4 Suplementos Alimentares  
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Aquando a dispensa de suplementos alimentares é importante referir ao utente que não se tratam 

de medicamentos e apenas devem ser utilizados de forma a complementar uma alimentação e um 

estilo de vida saudável. Durante o estágio, verifiquei que a Farmácia Campos & Salvador possui uma 

grande variedade destes produtos devido à elevada procura dos mesmos. Os mais procurados são 

os suplementos multivitamínicos e os indicados para a falta de energia e cansaço. Porém, existem 

muitos outros, como por exemplo no âmbito do emagrecimento, controlo do apetite, função cerebral, 

proteção solar e ação cardioprotetora. Na época dos exames escolares o número de vendas dos 

suplementos alimentares que estimulam a memória e a função cerebral aumentou, enquanto que na 

época balnear aumentaram as vendas de suplementos que estimulam o bronzeado. Durante o 

estágio, tive oportunidade de realizar algumas indicações farmacêuticas a utentes que procuravam 

este tipo de produtos. Num dos casos foi de um suplemento alimentar para reduzir o apetite, noutro 

caso de um suplemento para a fadiga e cansaço e, também, multivitamínicos.  

o 3.5 Produtos Fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos são aqueles em que as substâncias ativas são, exclusivamente, 

derivadas de plantas [5,11].  

Na Farmácia Campos & Salvador existem diversos produtos que se enquadram nesta categoria, 

sendo que os mais pedidos pelos utentes são os que apresentam uma ação de regulação do trânsito 

intestinal e os desintoxicantes do organismo. Ao longo do estágio, dispensei muitos destes produtos, 

principalmente por pedido específico dos utentes.  

o 3.6 Produtos para Alimentação Especial  

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são os que ao possuírem uma 

composição especial permitem satisfazer as necessidades nutricionais especiais de alguns grupos de 

pessoas, tais como os idosos e os lactentes [12]. A Farmácia Campos & Salvador possui produtos 

destinados a este tipo de alimentação, como os espessantes alimentares, para os utentes com 

dificuldades na deglutição, leites indicados para lactentes com intolerância à lactose ou à proteína do 

leite e soluções hipercalóricas e hiperproteicas para os doentes que não ingerem alimentos sólidos.  

Durante o estágio, tive oportunidade de dispensar este tipo de produtos e efetuar aconselhamento 

a uma mãe que procurava um leite anticólicas para o seu filho.  

o 3.7 Produtos de Dermocosmética  

       A Farmácia Campos & Salvador é caracterizada por possuir uma extensa área destinada à 

dermocosmética. Apresenta, também, várias marcas comercias para que os utentes tenham uma 

grande opção de escolha. Além disso, possui várias gamas, cada uma delas indicada para uma 

condição de pele específica, como a pele acneica, pele com rosácea, pele sensível, pele seca, pele 

normal e pele envelhecida. Durante o estágio, foram várias as vezes que efetuei indicação 

farmacêutica, no âmbito da dermocosmética, como foi o caso da pele acneica, pele sensível, pele 

envelhecida, lábios secos e gretados e proteção solar.  

o 3.8 Produtos de Puericultura  

Tal como o verificado para a dermocosmética, a área destinada aos produtos de bebé, na 

Farmácia Campos & Salvador, também é extensa, devido à grande procura destes produtos. Esta 

zona inclui as faixas pré e pós-parto, fraldas, toalhitas, papas, leites, chupetas, biberões, brinquedos, 
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bem como outros acessórios indicados tanto para os bebés como para as mães. Além disso, esta 

área engloba diversos champôs, géis de banho, cremes, pomadas com indicações variadas de forma 

a satisfazer todas as necessidades dos bebés. Durante o meu estágio, tive oportunidade de 

aconselhar alguns destes cremes e géis de banho, bem como chupetas e biberões.  

o 3.9 Dispositivos Médicos  

Os dispositivos médicos, tal como, os medicamentos são usados com o objetivo de prevenir, 

diagnosticar ou tratar uma doença humana. Porém, ao contrário dos medicamentos não apresentam 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [13].  

Ao longo do meu estágio, contactei com diversos dispositivos médicos como material de penso, 

seringas, sacos coletores de urina, termómetros, tensiómetros e testes de gravidez.  

4. Circuito dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

o 4.1 Encomendas e Gestão de Stocks  

A gestão de stocks correta é fundamental para o bom funcionamento de uma farmácia, de modo a 

satisfazer as necessidades dos utentes que a procuram. Na Farmácia Campos & Salvador são 

efetuadas 4 encomendas diárias, 2 são realizadas no final da manhã e as outras 2 ao final da tarde. 

Essas encomendas são geradas automaticamente pelo Sifarma 2000 com base nos stocks máximo e 

mínimo e saída do produto. Seguidamente, uma das farmacêuticas é responsável por conferir 

manualmente essa listagem de produtos, a fim de verificar se é necessário efetuar alguma alteração 

na encomenda gerada, pois tendo em conta a legislação, a farmácia tem obrigatoriamente de ter 

disponível para venda no mínimo 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, que apresentem os 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo. As 

encomendas são enviadas para 2 fornecedores, a OCP Portugal e a COOPROFAR – Medlog, sendo 

que os MSRM são pedidos essencialmente à OCP e o MNSRM e outros produtos de venda livre à 

COOPROFAR. Além das encomendas diárias, ao longo do dia, caso seja necessário algum 

medicamento ou outro produto farmacêutico efetuam-se pedidos por via telefónica ou por gadjet aos 

dois fornecedores. A farmácia, também, efetua encomendas de alguns MSRM por Via Verde, já que a 

legislação em vigor o permite [14,15].  

Mensalmente são feitas encomendas diretas ao laboratório, nomeadamente do grupo Aurobindo, 

Mylan, Farmoz, Zentiva, ToLife, Pierre Fabre, Bioderma, entre outros.  

No meu estágio, tive oportunidade de observar como se efetuam as encomendas diárias e as 

diretas ao laboratório. Além disso, efetuei várias encomendas via telefone, gadjet e Via Verde.  

o 4.2 Receção de Encomendas  

As encomendas diárias realizadas ao final da manhã chegam à farmácia por volta das 15h e as 

efetuadas ao final da tarde chegam por volta das 9h:30min do dia seguinte. As encomendas que se 

vão realizando ao longo do dia por telefone ou por gadjet podem chegar nestes horários ou ao final 

do dia (18h:30min).  Os produtos encomendados são enviados em caixas identificadas e com a 

respetiva fatura.  

A receção de encomendas é realizada com auxílio do Sifarma 2000, que possui um campo 

destinado a esta função. Primeiramente, insere-se o número da fatura e o valor do custo total, 

seguidamente, com o scanner, lê-se os códigos de barras ou códigos QR da embalagem de cada um 
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dos produtos, regista-se a quantidade dos mesmos, confere-se o prazo de validade (caso seja inferior 

ao já registado deve-se proceder à atualização do mesmo) e o PVP. No final, confere-se e se 

necessário atualiza-se o PVF. Nos produtos de venda livre, sem PVP marcado na embalagem, tem 

de se verificar a margem aplicada pela farmácia, sendo que na Farmácia Campos & Salvador a 

margem aplicada é de 25% à exceção dos leites (10%) e papas (15%). Para estes produtos de venda 

livre são impressas etiquetas, a fim de serem coladas nas embalagens. Os produtos que foram 

encomendados e não constam na entrega por estarem esgotados são transferidos para o outro 

fornecedor. Caso falte algum produto faturado efetua-se uma reclamação.  No final da receção da 

encomenda a fatura é assinada por quem deu entrada da mesma. Se a encomenda possuir 

benzodiazepinas, estupefacientes e/ou psicotrópicos, posteriormente, é preciso efetuar a validação 

com impressão de um documento, para ser assinado e arquivado pela Diretora Técnica. 

      Para as encomendas diretas do laboratório, o processo é muito semelhante, apenas tem-se de 

comparar, inicialmente, a fatura com a respetiva nota de encomenda, de forma a verificar se o que 

chegou foi realmente o encomendado. 

      Durante o meu estágio, estive responsável pela receção das encomendas durante 1 mês, 

efetuando todo o processo descrito anteriormente.  

o 4.3 Devoluções  

As devoluções podem ocorrer por diversos motivos, entre os quais: produto pedido por engano, 

embalagem danificada e prazo de validade curto. Este processo pode ser efetuado num período 

máximo de 72h após receção do produto e é efetuado com auxílio do Sifarma 2000, que emite uma 

nota de devolução, onde consta a identificação do fornecedor e do produto, a quantidade, o motivo da 

devolução e o número da fatura. A nota de devolução é impressa em triplicado, assinada por quem 

efetuou a devolução e colocada na caixa do fornecedor juntamente com o produto a devolver. O 

documento original e o duplicado são enviados para o distribuidor grossista enquanto que o triplicado 

é arquivado na farmácia. O processo de devolução encontra-se terminado quando a farmácia recebe 

o crédito do respetivo produto.   

      Durante o meu estágio, efetuei várias devoluções, principalmente devido a erro no pedido do 

produto. Além disso, tive contacto com outro tipo de devoluções emitidas pelo Infarmed, como foi o 

caso da recolha voluntária do lote (202B152) do medicamento Fibrocide 25 mg, comprimido 

revestido, devido à presença de fissuras na superfície dos comprimidos [16]. 

o 4.4 Reclamações  

Durante a receção de encomendas, por vezes são detetados erros, nomeadamente, a faturação 

de um produto que na realidade não foi enviado, o envio de um produto que não consta na fatura, 

entre outras situações. Perante um caso destes é necessário contactar por via telefónica o fornecedor 

em causa e expor a situação efetuando uma reclamação, onde se pode pedir o crédito do produto 

não enviado ou então o envio da respetiva fatura, no caso do não envio da mesma. Todas as 

reclamações são anotadas num caderno, onde se identifica o número da reclamação, que é fornecido 

pelo distribuir grossista em causa, a data e o motivo. Aquando resolução da mesma, coloca-se um 

visto.   



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
8 

 

No meu período de estágio efetuei algumas reclamações devido a falta de produtos, ausência de 

fatura e erro no gadjet de um dos fornecedores.  

o 4.5 Quebras  

As quebras são realizadas nos medicamentos ou outros produtos existentes na farmácia que já se 

encontram com o prazo de validade expirado e que o laboratório ou o distribuidor grossista não 

aceitem de volta. De forma, a reduzir o prejuízo, a Farmácia Campos & Salvador emite, no final do 

ano, a respetiva documentação desses medicamentos e envia para as finanças, com o objetivo de 

não pagar IVA dos mesmos. No final, esses produtos são colocados no contentor ValorMed. 

Como este processo só se realiza no final do ano, durante o meu estágio não tive a oportunidade 

de o realizar por completo, apenas fui colocando alguns produtos para quebras.            

o 4.6 Armazenamento  

Após rececionar os produtos encomendados é necessário armazená-los no devido local. Na 

Farmácia Campos & Salvador os locais de armazenamento são diversos tendo sido anteriormente 

descritos no ponto 2.5. O armazenamento é feito com base na regra FEFO, isto é, os produtos com 

validade mais curta são colocados em primeiro plano, de forma a serem vendidos primeiro.  

Nas primeiras duas semanas de estágio, era responsável por todo o armazenamento, com o 

grande objetivo de me familiarizar com os diversos locais, para quando passasse para a parte do 

atendimento já estar totalmente à vontade com o local dos diversos produtos. Além disso, permitiu-

me ter contacto com as diversas embalagens de forma a auxiliar-me no reconhecimento dos nomes 

comerciais.  
 

o 4.7 Dispensa de Medicamentos  

A dispensa de medicamentos constitui o culminar do circuito dos medicamentos numa farmácia e 

corresponde ao momento onde o farmacêutico desempenha um papel essencial na cedência da 

correta medicação ao utente, a fim de contribuir para uma melhor qualidade de vida do mesmo. É no 

ato da dispensa que se pode criar uma relação de confiança entre o farmacêutico – utente. 

Ao longo do meu estágio percebi que o processo de dispensa, na maioria das vezes resulta da 

prescrição de receitas por parte dos médicos e apenas uma pequena parte resulta de indicação 

farmacêutica ou de pedido do próprio utente. As receitas prescritas pelos médicos incluem, 

maioritariamente, MSRM, que podem ser comparticipados ou não e em alguns casos, MNSRM.  

À medida que realizei atendimento ao público contactei com os diversos tipos de receitas 

existentes: as receitas manuais e as eletrónicas, sendo estas últimas materializadas (em papel) ou 

desmaterializadas. Ao longo dos últimos anos, com o objetivo de um SNS sem papel e de se 

simplificarem os processos têm-se verificado grandes evoluções no receituário [17].  

Após contacto com os diversos tipos de receitas tive oportunidade de perceber que a dispensa de 

uma receita manual exige uma análise muito mais detalhada e rigorosa por parte do farmacêutico, já 

que é mais suscetível a erros. 

No ato da dispensa de um medicamento incluído numa prescrição médica o farmacêutico, 

inicialmente tem de proceder à validação da mesma, de forma a verificar se tudo está conforme com 

a legislação em vigor. Deve perceber se se trata de uma continuidade do tratamento ou se é a 

primeira vez que o utente vai realizar a medicação. Caso seja a primeira vez, o farmacêutico deve 
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dispensar toda a informação necessária acerca da toma correta do medicamento, se já constituir uma 

continuação do tratamento deve perceber se o utente está a cumprir a terapêutica corretamente e se 

a mesma está a ser eficaz. Em ambos os casos, o farmacêutico deve responder a todas as dúvidas 

do utente tanto em relação à sua doença como medicação. Numa situação de indicação 

farmacêutica, o farmacêutico deve perceber qual o problema em causa, quais os sintomas, outros 

problemas de saúde que o utente possa ter e a medicação do mesmo, a fim de selecionar o MNSRM 

mais adequado, de forma a ter o melhor resultado possível.  

A dispensa de medicamentos na Farmácia Campos & Salvador é efetuada com auxílio do Sifarma 

2000 ou do “Sifarma – Novo Módulo de Atendimento”. Estes programas apresentam uma opção 

relativa aos medicamentos sem comparticipação e outra opção para os com comparticipação. Após 

escolha do componente “com comparticipação”, seleciona-se o tipo de receita, manual ou eletrónica. 

Nas receitas manuais tem de se inserir o número da receita, o médico prescritor e o local e nas 

receitas eletrónicas além do número da receita insere-se o código de acesso e o código de direito de 

opção. Após seleção dos medicamentos a dispensar, o sistema informático obriga à confirmação de 

todos produtos, por leitura do código de barras ou código QR, de forma a garantir que o medicamento 

dispensado é mesmo o prescrito. O Sifarma também permite a anulação da venda caso ocorra algum 

erro, desde que seja efetuada até 48 horas, idealmente no próprio dia. Durante o meu estágio, tive 

várias vezes de realizar este processo.  

o 4.7.1 Prescrições Manuais 

O médico apenas deve recorrer à prescrição manual quando se verifica uma das 4 exceções 

permitidas: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas 

por mês. Além da identificação da exceção, as receitas manuais devem apresentar a identificação do 

utente (nome e número de beneficiário) da entidade e local da prescrição, a vinheta e a assinatura do 

médico prescritor e a data, visto que as mesmas só têm validade de 30 dias. As receitas manuais 

podem conter apenas 4 medicamentos diferentes e no máximo 2 embalagens por medicamento, com 

a exceção dos medicamentos de dose unitária em que o limite é de 4 embalagens. Os medicamentos 

devem ser prescritos por DCI e deve estar indicada a dose, a forma farmacêutica e a dimensão da 

embalagem, no caso da ausência destes dados, é obrigatório dispensar a dose mais baixa e a 

embalagem mais pequena. Este tipo de receitas só pode ser utilizado uma vez, o que significa que se 

o utente pretender toda a medicação tem de aviar logo tudo. Na dispensa das receitas manuais, 

quando os medicamentos são comparticipados pelo SNS, é necessária uma impressão no verso da 

mesma e é preciso a assinatura do utente [14,17]. No meu estágio, ao ter contacto com várias 

receitas manuais, tive de as analisar cuidadosamente, pois basta um simples erro e/ou falta de 

informação para não serem aceites pelo Centro de Conferências de Faturas. Os erros mais comuns 

que detetei foram a falta do preenchimento da entidade responsável, a ausência do número de 

beneficiário e da data, sendo que nestes casos os utentes tiveram de voltar ao médico para correção 

da receita.  

o 4.7.2 Prescrições Eletrónicas  

As receitas eletrónicas foram as que tive maior contacto, incluem toda a informação das receitas 

manuais, a diferença é que essa informação é introduzida informaticamente o que gera menos erros. 
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Além disso incluem o código de acesso e o código do direito de opção, que quando inseridos no 

Sifarma, juntamente com o número da receita, geram uma lista com os medicamentos prescritos, o 

que constitui uma vantagem em relação às receitas manuais. Não se verifica falta de informação 

relativamente à dose ou dimensão da embalagem, já que o médico é obrigado a inserir esses dados 

informaticamente.  

As receitas eletrónicas materializadas são acompanhadas de uma guia de tratamento e podem ter 

3 vias, de forma a que o utente não precise de aviar toda a prescrição na mesma altura. O prazo 

deste tipo de receitas pode variar entre 30 dias a 6 meses [14,17].  

As receitas eletrónicas desmaterializadas têm um prazo até 6 meses e são as únicas que podem 

incluir mais do que 4 medicamentos distintos, mais do que 2 embalagens de cada um e podem ser 

usadas continuamente até a validade expirar. Não necessitam de impressão no verso, já que todo o 

processo de comparticipação é realizado e enviado automaticamente pelo Sifarma [14,17]. 

 

A prescrição dos diversos tipos de receitas pode, eventualmente, ser realizada por nome 

comercial e não por DCI perante as seguintes situações: quando não existe nenhum genérico 

comparticipado para aquela substância ativa, devido a indicações terapêuticas que o justifiquem ou 

justificação técnica do prescritor, como é o caso das alíneas a) (índice terapêutico estreito), b) 

(reação adversa prévia) e c) (continuidade do tratamento superior a 28 dias) [14,17].  

Durante o meu estágio, verificou-se uma alteração em todas as receitas, sendo obrigatória a 

presença do logotipo “40 anos SNS” no cabeçalho das mesmas. Esta mudança entrou em vigor a 

partir de dia 1 de julho de 2019, sendo que todas as receitas prescritas a partir dessa data, sem este 

novo cabeçalho não poderiam ser aceites pela farmácia [18]. Perante esta alteração tive várias vezes 

de explicar aos utentes o porquê da sua receita não ser válida e referir que tinha de voltar ao médico 

para prescrição de nova receita.  

o 4.7.3 Casos Especiais  

o 4.7.3.1 Prescrição e Dispensa de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Todos os medicamentos que contenham substâncias ativas classificadas como estupefacientes e 

psicotrópicos no Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro apresentam uma legislação específica, devido 

ao seu efeito aditivo, pois constituem um alvo ao comércio ilegal. Caso sejam prescritos em receita 

manual ou eletrónica materializada, essa prescrição não pode conter mais nenhum medicamento ou 

outro produto [3]. 

Aquando a dispensa, independentemente do tipo de prescrição, é obrigatória a identificação do 

utente com nome e morada e do adquirente, com o nome, morada, número do documento de 

identificação e validade, data de nascimento e idade. No final da dispensa destes medicamentos é 

impresso um documento com a identificação do adquirente, da farmácia, do medicamento e com a 

data. A documentação relativa ao registo de saídas mensal deste tipo de medicamentos é arquivada 

e enviada, posteriormente, ao Infarmed [14,19].  

Ao longo do meu estágio, efetuei várias dispensas de estupefacientes e psicotrópicos, como o 

metilfenidato, o tapentadol e a brupenorfina e tive de realizar todo o processo acima descrito. O 

documento impresso era guardado em local próprio. Também tive de recusar a dispensa deste tipo 
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de medicamentos a dois utentes, já que um deles não se fazia acompanhar do seu documento de 

identificação e outro não possuía receita, sendo assim impossível efetuar a dispensa.  

o 4.7.3.2 Prescrição e Dispensa de Medicamentos Manipulados  

A prescrição de medicamentos manipulados em receitas manuais ou eletrónicas materializadas 

tem de ser realizada isoladamente, caso contrário não é válida para dispensa. A preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina tem que cumprir uma legislação muito rigorosa, 

nomeadamente no que concerne aos equipamentos, matérias-primas e material de embalagem. Após 

preparação deste tipo de medicamentos é necessário o preenchimento da respetiva ficha de 

preparação. Além disso, tem de se inserir no rótulo toda a informação necessária ao utente, como o 

prazo de validade e condições de conservação. O preço deste tipo de medicamentos é calculado 

segundo os critérios referidos na Portaria nº 769/2004 de 1 de julho, sendo que alguns são 

comparticipados [14,20,21,22,23].  

A Farmácia Campos & Salvador apesar de ter um laboratório destinado à preparação de 

medicamentos manipulados, a procura para os mesmos é diminuta, sendo que durante o meu estágio 

não contactei com nenhum pedido destes medicamentos por parte dos utentes, não tendo assim 

oportunidade de os preparar.  

o 4.7.3.3 Vendas Suspensas  

As vendas suspensas consistem na dispensa de MSRM comparticipados na ausência de receita. 

Neste tipo de vendas, o utente paga a totalidade do medicamento e, posteriormente, quando voltar à 

farmácia com a respetiva receita faz-se o reembolso relativo ao valor da comparticipação. Na 

Farmácia Campos & Salvador as vendas suspensas são válidas para medicação de doenças 

crónicas, como a diabetes, a HTA e as dislipidemias. Para medicamentos que atuem no sistema 

nervoso, como os antidepressivos, benzodiazepinas e antipsicóticos e, também, para os antibióticos 

não são permitidas vendas suspensas. No meu estágio tive oportunidade de realizar e regularizar 

diversas vendas suspensas. Também efetuei, vendas suspensas a crédito, já que são permitidas aos 

utentes com conta na Farmácia Campos & Salvador, neste caso o processo é semelhante, a única 

diferença é que o utente não paga, só efetua o pagamento já com a comparticipação quando trouxer 

a receita [14].  

o 4.7.4 Regimes de Comparticipação  

Ao longo do meu estágio, à medida que contactei com os diversos tipos de receitas apercebi-me 

dos vários regimes de comparticipação dos medicamentos que estão previstos na lei. Esses regimes 

foram-me explicados por uma das farmacêuticas.  

As comparticipações do Estado podem obedecer ao regime geral ou ao regime especial. O 

regime geral prevê 4 escalões de comparticipação, consoante o grupo farmacoterapêutico do 

medicamento. O escalão A apresenta uma comparticipação de 90% e inclui, por exemplo, 

medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores. O escalão B apresenta uma comparticipação de 

69% e engloba, nomeadamente, medicamentos do aparelho cardiovascular, do SNC e os anti-

infeciosos. O escalão C apresenta uma comparticipação de 37% e inclui medicamentos do aparelho 

geniturinário e antialérgicos. O escalão D tem uma comparticipação de 15% e pode abranger os 

novos medicamentos. O regime especial de comparticipação é acrescido de uma percentagem maior 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
12 

 

de comparticipação e pode ser efetuado em função dos beneficiários ou de patologias específicas. O 

primeiro caso engloba os pensionistas que apresentem um rendimento anual inferior ao estabelecido 

na legislação em vigor (Portaria nº 1319/2010 de 28 de dezembro). O segundo caso engloba uma 

série de patologias, entre as quais o Lúpus, a Paramiloidose, a Psoríase, a Doença de Alzheimer, 

entre outras [24,25,26,27].  

Os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, como as agulhas, as seringas e as 

lancetas são comparticipados a 100% pelo Estado, enquanto que as tiras-teste apresentam uma 

comparticipação de 85% [14,28].  

Além das comparticipações efetuadas pelo SNS existem outros subsistemas de saúde ligados, 

nomeadamente aos ministérios (ADME), serviços bancários (SAMS, Caixa Geral de Depósitos) e 

seguradoras (Medicare) que efetuam comparticipações em complementaridade com o SNS. Nesses 

casos o utente, no ato da dispensa, tem de entregar o cartão desse subsistema.  

Ao longo do estágio verifiquei que para as receitas manuais todos os organismos de 

comparticipação tinham de ser introduzidos manualmente no Sifarma, enquanto que nas receitas 

eletrónicas o Sifarma automaticamente insere o organismo de comparticipação, à exceção dos 

subsistemas de saúde que têm de ser inseridos manualmente. O cartão do subsistema de saúde tem 

de ser fotocopiado e anexado ao talão da comparticipação, para posteriormente ser enviado a esse 

organismo de comparticipação.  

5. Gestão da Farmácia 

o 5.1 Verificação Mensal do Receituário 

As receitas eletrónicas desmaterializadas permitem simplificar muito o processo de verificação 

mensal do receituário, uma vez que após a dispensa das mesmas, são enviadas automaticamente 

para o Centro de Conferência de Faturas da ACSS. No caso das receitas manuais e eletrónicas 

materializadas isto não acontece e necessitam de ser verificadas e organizadas pelo farmacêutico, 

todos os meses, antes de serem enviadas para a ACSS.    

Para a verificação das receitas manuais e eletrónicas materializadas é necessário, primeiramente 

confirmar se não contêm nenhum erro, ou seja, se cumprem todos os requisitos exigidos por lei. Tais 

como, identificação do utente (nome e nº de beneficiário) e da entidade, vinheta do médico prescritor, 

data e assinatura. É preciso, também, conferir se aquilo que foi dispensado, ou seja, a informação 

impressa no verso da receita, é concordante com o prescrito. Parta tal, pode-se recorrer à opção 

“Conferência de Receituário” disponível no Sifarma 2000, e caso haja algum erro, aparece um alerta 

a vermelho. Seguidamente, tem de se separar todas essas receitas por organismo de 

comparticipação e dentro de cada um deles organizar por lotes, sendo que cada lote é constituído no 

máximo por 30 receitas. Após todo este processo cada lote é envolvido por um Verbete de 

Identificação do Lote, que indica o número de receitas que contêm esse lote e dentro de cada receita 

o PVP, o valor correspondente ao que o utente pagou e o valor da comparticipação. Para além disso, 

é necessário o envio da fatura agrafada à Relação de Resumo de Lotes, que inclui a informação de 

todos os lotes pertencentes ao mesmo organismo. No caso de o organismo ser o SNS, toda esta 

documentação é enviada diretamente para a ACSS, que vai proceder à análise de cada uma das 

receitas e caso alguma não esteja conforme é devolvida para a farmácia e não é paga pelo Estado. 
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No caso dos restantes organismos, todo o receituário é enviado para a ANF. Esta entidade é 

responsável por distribuir a documentação do receituário por todos os organismos. É a ANF que paga 

à farmácia o valor referente às comparticipações e para tal é necessário o envio, por parte da 

farmácia, do Mapa Comprovativo da Entrega/Envio do Receituário do Mês para a ANF. O Estado ou 

os outros organismos de comparticipação, depois de conferirem todo o receituário e caso tudo esteja 

conforme pagam à ANF. Por vezes, a farmácia pode ter de devolver dinheiro à ANF, quando alguma 

receita não é aceite por um dos organismos.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de me ser explicado todo este processo e de o 

visualizar.  

o 5.2 Gestão de Estupefacientes e Psicotrópicos  

No caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, é necessário o envio da lista de 

saídas dos mesmos ao INFARMED até ao oitavo dia do mês seguinte à dispensa, juntamente com 

digitalização das receitas manuais onde se encontram prescritos [14].  

Na Farmácia Campos & Salvador é da responsabilidade de uma das farmacêuticas efetuar a 

verificação, com base nas faturas, das entradas e das saídas deste tipo de medicamentos. Toda a 

documentação relativa a estupefacientes e psicotrópicos deve ser arquivada na farmácia por um 

período de 3 anos [14].  

6. Indicação Farmacêutica  

A Farmácia Campos & Salvador é caracterizada por apresentar um grande número de pedidos de 

indicação farmacêutica. Eu tive a oportunidade de efetuar um elevado número das mesmas e em 

contextos variados, como proteção solar, produtos de puericultura, acne, tosse, gripe e constipação, 

rouquidão, obstipação, diarreia, alergias, infeções fúngicas vaginais, dor muscular, pediculose, dores 

menstruais e perturbações do sono. Inicialmente, não foi um processo fácil, pois desconhecia muitos 

dos MNSRM, não sabendo quais os mais adequados para a situação em questão, e, portanto, pedia 

ajuda a uma das farmacêuticas ou técnicas. À medida que fui contactando com as diversas situações 

fui adquirindo conhecimentos, que me permitiram a realização autónoma das várias indicações. Na 

minha opinião, a indicação farmacêutica é um ato farmacêutico de enorme importância, pois permite 

demonstrar o verdadeiro papel que o farmacêutico pode ter na sociedade, mais concretamente na 

melhoria da saúde dos utentes. Exige, também, uma grande responsabilidade e conhecimento 

técnico para avaliar a situação em causa. Para tal, é preciso responder a uma série de perguntas: 

Quais os sintomas que o incomodam? Duração dos sintomas? Já tomou alguma coisa? Quais as 

suas doenças? Que medicação faz? A resposta a estas questões permite identificar os casos que 

correspondem a transtornos menores, ou seja, aqueles que podem ser tratados com MNSRM e os 

casos mais graves, que devem ser reencaminhados para aconselhamento médico [29]. As indicações 

farmacêuticas que fui realizando durante o estágio correspondiam todas a transtornos menores, à 

exceção de uma, relativa a uma utente que solicitou um medicamento para a tosse, porém 

apresentava expetoração com sangue, o que constitui um sinal de alarme e, portanto, aconselhei-a a 

se dirigir ao seu médico assistente. Foi possível, também, saber o desfecho de algumas indicações 

que fiz, nomeadamente de uma utente que pediu aconselhamento para uma perturbação de sono, 

por dificuldade em adormecer, indiquei um MNSRM para este fim e um mês depois a utente voltou à 
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farmácia para comprá-lo novamente pois estava muito satisfeita com o mesmo. Outra situação com 

que me deparei foi com o pedido de um MNSRM para a gripe e constipação que se tratava de uma 

associação de paracetamol a 500 mg e um anti-histamínico, juntamente com paracetamol a 1 g. 

Perante esta situação alertei o utente em questão que não podia associar estes dois medicamentos, 

visto que o primeiro já continha na sua composição paracetamol e se tomasse, também o outro, iria 

ultrapassar a dose de paracetamol recomendada. O utente agradeceu-me pela informação fornecida 

e referiu-me que não fazia ideia desta situação.  

7. Outros Cuidados Prestados na Farmácia 

o 7.1 Medição da Glicemia, Colesterol Total, Triglicerídeos, Peso, IMC, Índice de Gordura 

e Tensão Arterial  

A Farmácia Campos & Salvador disponibiliza aos seus utentes a medição de vários parâmetros 

bioquímicos como a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos. Estas medições são efetuadas, 

num gabinete próprio, após solicitação do utente. Aquando a medição efetua-se uma série de 

questões ao utente de modo a perceber quais as suas patologias, a sua medicação, a adesão à 

terapêutica e o estilo de vida. Após conhecimento do resultado da medição, o farmacêutico efetua um 

comentário ao mesmo com base nos valores de referência destes parâmetros bioquímicos, 

aconselhando, também, medidas não farmacológicas. A medição do peso, IMC, índice de gordura e 

tensão arterial pode ser realizada autonomamente pelo utente, já que tanto a balança como o 

tensiómetro se encontram na sala de atendimento. Neste caso, o farmacêutico só intervém, caso o 

utente solicite. Também, é possível a determinação do peso dos bebés, já que a farmácia possui uma 

balança adequada para esse fim.  

Durante todo o meu estágio, efetuei várias medições dos parâmetros bioquímicos anteriormente 

referidos, da tensão arterial e do peso. Ajudei os utentes a interpretarem os resultados das suas 

medições e dei alguns conselhos no que concerne a medidas não farmacológicas e adesão à 

terapêutica medicamentosa. Também, tive oportunidade de pesar uma bebé com auxílio de uma das 

farmacêuticas. 

o 7.2 Preparação da Medicação para o Lar da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de 

Varzim e MAPADI da Póvoa de Varzim e Terroso  

Mês sim, mês não o Lar da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim envia a guia de 

tratamento das receitas eletrónicas dos seus doentes para a Farmácia Campos & Salvador. 

Seguidamente, uma das técnicas ou uma das farmacêuticas prepara a medicação para cada um dos 

doentes e efetua a respetiva dispensa no Sifarma. Após estar tudo pronto, um responsável do lar 

efetua a recolha da medicação.  

O MAPADI envia as receitas dos seus doentes para a farmácia todos os meses, no entanto ao 

contrário do Lar da Santa Casa da Misericórdia, a dispensa da medicação não é efetuada 

separadamente consoante o utente, mas sim conjuntamente.  

A minha intervenção neste processo foi apenas na preparação da medicação de cada guia de 

tratamento.  

o 7.3 ValorMed  
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A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos que se responsabiliza pela gestão de 

embalagens de medicamentos vazias e fora do prazo. Trabalha juntamente com a APIFARMA, a ANF 

e a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos. 

A Farmácia Campos & Salvador possui um contentor ValorMed acessível aos utentes, de forma a 

que estes possam depositar no mesmo as embalagens de medicamentos fora do prazo ou vazias que 

tenham em casa. Quando os contentores são recolhidos, ocorre a triagem e separação dos resíduos 

consoante as suas características, o papel das embalagens é reciclado enquanto que os 

medicamentos são incinerados. Este processo permite diminuir a acumulação de resíduos no 

ambiente, aumentando a preservação do mesmo [30,31].  

No estágio indiquei aos utentes onde poderiam colocar os seus medicamentos com validade 

expirada e, após enchimento completo do contentor, preparei-o para ser recolhido pelo armazenista. 

Para tal é necessário dar entrada desse contentor no Sifarma 2000, através dos códigos contidos 

lateralmente no contentor, imprimir um talão, assinar e fechar o contentor.  

8. Controlos  

      De acordo com a legislação em vigor, nas farmácias não podem existir produtos em mau estado 

de conservação nem com validade expirada, tornando assim essencial o rigoroso controlo destes 

parâmetros [2].  

o 8.1 Calibrações  

A partir da 3ª semana de estágio foi-me dada a responsabilidade de efetuar as calibrações 

referentes ao aparelho de medição dos triglicerídeos, bem como controlo da temperatura e humidade 

do frigorífico e da zona de atendimento, armazém e laboratório. No primeiro caso, recorria a uma 

solução padrão para efetuar a leitura no aparelho de medição dos triglicerídeos, a fim de avaliar se o 

valor obtido se encontrava dentro do intervalo permitido. Todas essas medições eram registadas num 

documento (Anexo II). Ao longo de todas as medições os valores obtidos foram sempre conformes. 

Para controlo da TºC e humidade das 3 principais zonas da farmácia (atendimento, armazém e 

laboratório) é necessário recorrer a um programa informático que faz a leitura dos registos semanais 

desses parâmetros, com base nos diversos sensores distribuídos pela Farmácia Campos & Salvador 

(Anexo III). O valor de TºC deve ser sempre inferior a 25ºC e o de humidade a 60%. Durante os 

vários controlos que efetuei, apenas algumas vezes a TºC e a humidade não estavam conformes, 

nesses casos transmiti a informação a uma das farmacêuticas e aplicou-se medidas corretivas, como 

o uso de ar condicionado e de desumidificador. O controlo da TºC e humidade do frigorífico é 

realizado, também, com auxílio de um programa informático que faz a leitura do chip do sensor que 

se encontra no frigorífico. Dessa leitura resultam mapas, que são impressos e assinados pelo 

operador (Anexo IV). O dia para a realização destas calibrações e controlos era a segunda-feira [32].  

o 8.2 Controlo dos Prazos de Validade  

Todos os meses, com auxílio do Sifarma 2000, é impresso um documento com os medicamentos 

e restantes produtos com validade a expirar nos próximos 3 meses. Seguidamente uma das técnicas, 

recolhe do stock cada um dos produtos da lista. Caso haja em stock o mesmo produto com diferentes 

validades recolhe-se apenas o que se encontra na lista e atualiza-se esse documento com a validade 

dos produtos que permaneceram em stock. Se ao se efetuar a verificação não se encontrar o 
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respetivo produto, porque, entretanto, foi vendido, apenas se atualiza a validade no documento 

(Anexo V). Após recolha de todos os produtos, aqueles que apresentam uma validade a expirar nos 

próximos 2 meses já não podem ser comercializados e têm de ser devolvidos para o respetivo 

fornecedor. Para tal, efetua-se uma devolução com a indicação do motivo “Prazo de Validade” e 

neste caso a farmácia não recebe o crédito completo do produto, visto que não se trata de uma 

devolução até 72h após a entrega, muito pelo contrário, podem passar anos e, portanto, recebe 

somente uma pequena parte de reembolso [33,34,35]. 

No final do mês de julho, foi da minha responsabilidade efetuar todo este processo, ou seja, 

recolher os medicamentos com validade a expirar em agosto, setembro e outubro.  

9. Experiência Pessoal 

      Iniciei o meu estágio, na Farmácia Campos & Salvador, em maio, após 2 meses de estágio em 

Farmácia Hospitalar, no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde. Fui recebida por uma 

das farmacêuticas e uma das técnicas que me mostraram as diversas áreas de funcionamento da 

farmácia. Nas duas semanas iniciais a minha função foi desenvolvida na área de armazenamento. A 

partir da terceira semana de estágio, iniciei a receção de encomendas, tarefa pela qual fui 

responsável durante um mês. Do ponto de vista pessoal, gostei muito de realizar essa função, pois 

senti que estava a evoluir no meu processo de aprendizagem. Além do mais, essa tarefa permitiu-me 

ter o primeiro grande contacto com o sistema informático Sifarma 2000. A partir da sétima semana de 

estágio iniciei o atendimento ao público e desde logo me rendi ao mesmo. O contacto de proximidade 

com as pessoas, a confiança que muitas delas depositam no farmacêutico, cativou-me e sensibilizou-

me muito. Para mim, esta função, foi a que mais contribui para a aquisição e consolidação de 

conhecimentos, pois é no atendimento que nos deparamos com todas as dúvidas dos utentes, que 

estes esperam ser por nós esclarecidas. A consulta no Sifarma sobre toda a informação acerca de 

cada substância (classe terapêutica, posologia, contraindicações…) permitiu aprofundar os meus 

conhecimentos e assim transmitir sempre a melhor e mais correta informação ao utente. Toda a 

equipa me deu muita liberdade e autonomia na realização dos atendimentos o que me exigiu, um 

maior empenho e responsabilidade na execução dos mesmos. Com o atendimento ao público, tive a 

oportunidade de utilizar o “Novo Módulo de Atendimento do Sifarma”, o que é uma mais valia para o 

meu futuro profissional. Ao longo do estágio, foram-me explicados os diversos MNSRM à venda na 

farmácia o que foi uma grande ajuda, mas foi o sucessivo contacto com as indicações farmacêuticas 

que constituiu a chave, para cada vez mais me sentir confiante neste âmbito. O agradecimento por 

parte dos utentes e a satisfação dos mesmos perante os aconselhamentos ou a simples dispensa de 

uma receita, incentivavam-me sempre a tentar fazer mais e melhor. A escuta dos desabafos e dos 

problemas das pessoas ajudou-me a desenvolver competências pessoais, fundamentais para esta 

profissão.  

      Este estágio em farmácia comunitária constituiu uma experiência muito enriquecedora tanto ao 

nível de conhecimento científico como de competências pessoais. Permitiu-me contactar, 

verdadeiramente, com o mundo laboral, incluindo os seus pontos positivos e negativos. Tenho 

consciência de que ainda me falta muito para aprender e um longo caminho a percorrer. Porém, 

nestes 4 meses tive contacto com profissionais muito experientes que me transmitiram da melhor 
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forma muitos dos seus conhecimentos, e hoje sinto-me uma pessoa muito mais rica, pronta para ser 

farmacêutica.  

Parte II – Projetos Desenvolvidos Durante o Estágio 

Projeto 1 – Rastreio Cardiovascular 

o 1.1 Enquadramento 

Sendo maio o mês dedicado ao coração, a Farmácia Campos & Salvador decidiu efetuar um 

rastreio cardiovascular. Propuseram-me a organização dessa atividade e para tal, juntamente com as 

farmacêuticas contactei a Wellion®, empresa responsável pela cedência do material necessário para 

a medição da glicemia e elaborei o cartaz de divulgação do rastreio (Anexo VI).  

o 1.2 Contextualização Teórica 

o 1.2.1 Doenças Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares (DCV) afetam o sistema circulatório, onde se incluem o coração e 

vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares). As que motivam uma maior preocupação são as que 

atingem as artérias coronárias e cerebrais. Neste último caso em particular, como o cérebro constitui 

o órgão alvo designam-se por doenças cerebrovasculares. O enfarte agudo do miocárdio (EAM), o 

acidente vascular cerebral (AVC), a angina de peito, a hipertensão, as miocardiopatias, as arritmias 

cardíacas, as doenças das válvulas cardíacas, são algumas das doenças deste grupo. A grande 

maioria destas doenças é causada por uma outra patologia dos vasos sanguíneos, designada por 

aterosclerose. Na aterosclerose verifica-se inicialmente uma disfunção do endotélio dos vasos, 

seguida de uma inflamação e uma hiperlipidemia, o que resulta na formação de depósitos de gordura 

e cálcio no interior das artérias. Consequentemente, a circulação sanguínea através das artérias fica 

comprometida e pode mesmo ficar bloqueada, impedindo assim a oxigenação dos tecidos. Caso a 

anoxia seja ao nível do coração pode-se desencadear um EAM e caso seja a nível cerebral pode-se 

desencadear um AVC [36,37].  

o 1.2.2 As Doenças Cardiovasculares em Portugal e no Mundo 

As DCV constituem a principal causa de morte a nível mundial, afetando cerca de 17 milhões de 

pessoas anualmente. Estima-se que este número aumente para cerca de 23,6 milhões em 2030 

[38,39,40]. A cada segundo uma pessoa sofre um AVC e a cada 6 segundos o AVC causa morte 

efetiva [37]. De outra perspetiva, anualmente cerca de 15 milhões de pessoas sofrem um AVC, sendo 

que 6 milhões não sobrevivem. Na Europa, as DCV representam 54% dos custos em saúde [41].  

Em Portugal, o cenário não é diferente, já que as DCV representam a principal causa de morte. 

Em 2015 as doenças cérebro-cardiovasculares foram responsáveis por 29,7% das mortes verificadas. 

Estima-se que morram todos os dias cerca de 100 portugueses devido a doenças cérebro-

cardiovasculares e que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas através da alteração do estilo de 

vida. Portugal é o país da Europa que apresenta um maior número de casos de AVC, que por sua vez 

pode conduzir à morte ou então pode causar grande morbilidade, devido às sequelas [36,42].  

A alteração deste quadro é possível com campanhas de prevenção que se centram na adoção de 

um estilo de vida saudável e uma vigilância médica regular [36].  

o 1.2.3 Fatores de Risco das Doenças Cardiovasculares 
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Os fatores de risco cardiovascular (FRC) podem ser classificados em dois tipos: fatores de risco 

modificáveis e fatores de risco não modificáveis [36].  

Os fatores de risco não modificáveis englobam a idade, o sexo e fatores genéticos, como a 

história familiar de eventos cérebro-cardiovasculares. O sexo masculino constitui desde logo um fator 

de risco para este tipo de doenças. O aumento da idade, também constitui um fator de risco para 

estes eventos. As mulheres até à menopausa, encontram-se mais protegidas das DCV pelo efeito 

protetor das hormonas femininas, o mesmo não acontece após esta [36]. 

É a atuação nos fatores de risco modificáveis que constitui a base para a prevenção destas 

doenças, uma vez que estes fatores estão ligados aos hábitos de vida, como a alimentação 

desequilibrada, o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo. Todos eles, além de constituírem por si 

só um FRC, podem estar na origem de outras doenças que também aumentam o risco. Estas 

doenças englobam a diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, a hipertensão, o excesso 

de peso (IMC ≥ 25), a obesidade (IMC ≥ 30) e a síndrome metabólica (quando coexiste pelo menos 3 

dos seguintes 5 fatores: circunferência abdominal > a 94 cm no homem e a 80 cm na mulher, 

triglicerídeos ≥ 150 mg/dl, colesterol HDL < a 40 mg/dl no homem e a 45 mg/dl na mulher, pressão 

arterial >130/85 mmHg e glicemia em jejum ≥ 110 mg/dl).  A adoção de medidas, tanto não 

farmacológicas (alimentação e exercício físico), como farmacológicas, permite controlar e/ou eliminar 

estes fatores de risco, o que por sua vez diminui a probabilidade de ocorrência de eventos cérebro-

cardiovasculares [36,43]  

Em Portugal, 55% da população apresenta 2 ou mais fatores de risco para DCV, sendo que 40% 

da população é hipertensa, 30% sofre de hipercolesterolemia, mais de metade tem excesso de peso 

ou obesidade, ¼ da população é fumadora e mais de um milhão de portugueses tem o diagnóstico de 

diabetes [36].  

o 1.2.4 Controlo dos Fatores de Risco Modificáveis 

O controlo de todos os fatores de risco modificáveis incide inicialmente sobre medidas não 

farmacológicas, ou seja, alimentação e exercício físico. Só se estas não forem suficientes, é que se 

inicia o tratamento farmacológico. As medidas não farmacológicas e o tratamento farmacológico 

devem ser seguidos à risca, pois são complementares para o controlo destas patologias [36]. 

o 1.2.4.1 Medidas Não-Farmacológicas 

Em relação às medidas não farmacológicas, estas englobam uma alimentação variada e 

equilibrada e a prática regular de exercício físico. A energia proveniente dos alimentos deve ter uma 

distribuição equilibrada, com a alimentação diária a incluir cerca de 50 a 60% de hidratos de carbono, 

20 a 30% de lípidos e 15 a 20% de proteína. A ingestão de frutas e legumes deve ser privilegiada, 

cerca de 200 g cada, deve-se recorrer às leguminosas (feijão, grão-de-bico…), que são ricas em 

fibras, ajudam a controlar a absorção dos açúcares e colesterol a nível intestinal e conferem uma 

maior sensação de saciedade. A ingestão diária de fibras deve corresponder a uma quantidade entre 

30 a 45 g. Para alcançar este valor pode-se optar pelas versões integrais dos alimentos, por exemplo 

substituir o pão branco, pelo pão integral, ingerir arroz e massa integrais. Estes alimentos são 

constituídos por hidratos de carbono complexos, que libertam mais lentamente a glicose no sangue, 

não causando picos de glicemia, são alimentos com baixo índice glicémico. Deve-se evitar os 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
19 

 

alimentos ricos em açúcares simples (como os bolos e as bolachas) e os alimentos ricos em gorduras 

saturadas (como a manteiga e as carnes gordas) que aumentam o c-LDL e baixam o c-HDL. Os 

alimentos ricos em gorduras mono e polinsaturadas, como o azeite e os peixes gordos (sardinha, 

atum, cavala…) baixam o c-LDL e os triglicerídeos e aumentam o c-HDL. Para além disso, estes 

alimentos são ricos em ácidos gordos ómega 3 e 6, que por sua vez regulam vários processos no 

nosso organismo, tais como processos inflamatórios, funcionamento cerebral, crescimento e 

reparação tecidular. Deve-se fomentar a cessação tabágica, a restrição do consumo de bebidas 

alcoólicas e açucaradas, a diminuição do consumo de sal (quantidade diária inferior a 5,8 g). É 

importante uma prática regular de exercício físico, cerca de 4 a 7 vezes por semana com duração 

entre 30 a 60 minutos. O exercício deve ser sempre adequado a cada pessoa, sendo que as pessoas 

mais idosas devem optar por um exercício aeróbio de baixo impacto, como as caminhadas e a 

hidroginástica [44,45]. 

o 1.2.4.2 Medidas Farmacológicas  

A prevenção primária e secundária do EAM e do AVC em termos de terapêutica medicamentosa 

baseia-se no uso de antiagregantes plaquetários e/ou anticoagulantes. Estes fármacos impedem a 

formação de trombos, geralmente originados a partir da rutura das placas ateroscleróticas. Os 

trombos ao bloquearem o fluxo sanguíneo conduzem a uma isquemia dos tecidos. O ácido 

acetilsalicílico a 100 mg e o clopidogrel são os antiagregantes plaquetários mais utilizados e atuam 

por inibição da síntese de tromboxano A2 e antagonismo do recetor plaquetário P2Y12, 

respetivamente. Os anticoagulantes como a varfarina e a heparina, atuam por antagonismo da 

vitamina K, e os NOACs, como o apixabano, inibem a trombina ou o fator X da cascata de 

coagulação. Os anticoagulantes estão indicados quando se verifica um valor de INR entre 2 e 3 ou 

um quadro de fibrilação auricular, com risco de tromboembolismo (os batimentos cardíacos 

irregulares aumentam a probabilidade de formação de coágulos). Após EAM pode ser necessário 

usar IECAs, que reduzem a pressão arterial e BB, que diminuem a frequência, a contratibilidade e o 

débito cardíaco. Os BB também são usados no tratamento das arritmias cardíacas [46,47].  

Além do tratamento das DCV propriamente ditas, é fundamental a terapêutica farmacológica das 

diversas patologias que aumentam o risco das DCV. No caso da Diabetes Mellitus tipo 2, o 

tratamento de primeira linha é a metformina, como segunda linha pode ser usado uma sulfonilureia, 

como a gliclazida. A adição de um segundo fármaco apenas deve ser realizada após a ineficácia da 

metformina usada na dose máxima de 3000 mg/dia. A terapêutica tripla, ou seja, com 3 ADO ou com 

2 ADO + Insulina, só deve ser efetuada, caso o controlo metabólico permaneça inadequado mesmo 

sob adequada adesão à terapêutica anterior. No caso da diabetes tipo 1, a insulinoterapia é a 

primeira linha [48,49].  

A escolha da terapêutica anti-hipertensora depende de vários fatores, entre eles a idade, a 

presença de outros fatores de risco cardiovascular ou lesão nos órgãos-alvo. No caso de se verificar 

um risco baixo a moderado, a primeira linha de tratamento pode englobar um diurético tiazídico, um 

IECA, um ARA, um BCC, um diurético + IECA ou um diurético + ARA. Na hipertensão com um risco 

alto ou muito alto, pode ser necessária uma associação com um BCC + IECA ou BCC + ARA. Se 

houver doença coronária ou insuficiência cardíaca pode-se recorrer aos BB, como o carvedilol, já que 
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possui propriedades anti-hipertensoras e antiarrítmicas. A adição de um terceiro fármaco só é 

efetuada quando a tensão arterial não se encontra controlada com a associação de 2 fármacos, 

sendo que se deve adicionar um de classe diferente dos primeiros [50,51].  

Relativamente à terapêutica das dislipidemias a primeira linha no caso de hipercolesterolemia é a 

sinvastatina, se o RCV é baixo ou moderado usa-se uma dose baixa, que pode ser escalada até 40 

mg/dia, caso o risco seja alto ou muito alto. A sinvastatina e as restantes estatinas atuam inibindo a 

HMG-CoA redutase, enzima fundamental para a síntese endógena de colesterol. As estatinas são os 

fármacos mais utilizados devido à sua segurança e eficácia na redução do c-LDL entre 22 a 63%. 

Para o tratamento da hipertrigliceridemia, quando o risco cardiovascular é alto, a terapêutica de 

primeira linha, também é uma estatina. Na ausência de risco cardiovascular pode-se optar por um 

fibrato, já que ao aumentarem a produção e a ação da LPL e reduzirem a síntese de apoproteína CIII, 

estimulam a lipólise dos triglicerídeos das lipoproteínas VLDL. Além disso, diminuem a síntese das 

VLDL, visto que aumentam a beta oxidação, o que diminui a produção de triglicerídeos [52,53,54].  

 Se for necessário o tratamento farmacológico da obesidade, existem várias opções terapêuticas 

disponíveis: as que atuam inibindo a absorção de nutrientes ou as que apresentam um efeito 

supressor do apetite. O primeiro caso engloba o orlistato que atua inibindo as lípases 

gastrointestinais, o que por sua vez impede a hidrólise da gordura, proveniente da alimentação, sob a 

forma de triglicerídeos e os lípidos não são absorvidos no lúmen intestinal.  O segundo caso inclui a 

lorcaserina que suprime o apetite, ao constituir um agonista dos recetores serotoninérgicos 2C. Caso 

o tratamento farmacológico não resulte é necessário recorrer à cirurgia, realizando na maior parte dos 

casos um bypass gástrico [55,56,57].   

o  1.2.4.3 Valores de Referência  

Após aplicação tanto das medidas não farmacológicas como das farmacológicas é necessário 

proceder ao controlo regular do ou dos fatores de risco em questão, fazendo medições periódicas dos 

respetivos parâmetros bioquímicos (Tabela 1).  

 

 

Glicemia em jejum  

70 a 100 mg/dl [58,59] 

Colesterol c-

HDL 

> 40 mg/dl (Homem) [52] 

> 45 mg/dl (Mulher) [52] 

 

Glicemia pós-prandial (2 

horas após as refeições) 

< 140 mg/dl [58,59] Triglicerídeos < 150 mg/dl [52] 

 

Colesterol total em jejum < 190 mg/dl [52] IMC 18,5 a 24,9 [60] 

 

 

 

Colesterol c-LDL 

< 115 mg/dl (risco 

cardiovascular baixo) [52] 

< 100 mg/dl (risco 

cardiovascular alto) [52] 

< 70 mg/dl (risco cardiovascular 

muito alto) [52] 

Tensão Arterial <140/ 90 mmHg [61] 

<130/ 80 mmHg 

(Diabéticos) [61] 

 

  Perímetro de 

cintura 

< 94 cm (Homem) [52] 

< 80 cm (Mulher) [52] 

 

Tabela 1. Valores de referência dos respetivos parâmetros bioquímicos 
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o 1.3 Objetivos 

 Identificar e avaliar o grau de controlo da diabetes, hipertensão, peso e IMC, fatores de risco 

modificáveis para as doenças cérebro-cardiovasculares; 

 Aconselhar medidas não farmacológicas para o controlo dos fatores de risco referidos; 

 Avaliar a adesão à terapêutica, explicando a importância do cumprimento do tratamento 

farmacológico. 

o 1.4 Métodos 

Para a realização do rastreio cardiovascular no dia 17 de maio de 2019, foram afixados, no início 

dessa semana, vários panfletos nos balcões e na entrada da farmácia com publicidade ao mesmo. 

Além disso, também foi publicitado nas redes sociais (Facebook e Instagram).  

O rastreio englobava a medição da glicemia, da TA, peso e IMC. Era possível medir o colesterol e 

os triglicerídeos, mas não faziam parte do rastreio, apenas eram efetuadas se solicitadas pelo utente. 

Para a medição da glicemia foi usado um medidor de glicose, para a tensão foi utilizado um 

tensiómetro de braço, e para o peso e IMC recorreu-se à balança disponível que permitia avaliar o 

peso, o IMC e a percentagem de massa gorda.  

Os resultados das medições foram registados no Anexo VII. 

Para interpretação dos resultados foram tidos em conta os valores de referência descritos na 

Tabela 1. 

Antes das medições efetuava algumas questões aos utentes de modo a perceber um pouco os 

seus historiais clínicos e estilos de vida. Questionava se já apresentava diagnóstico médico de 

diabetes, hipertensão e dislipidemia, se efetuava medicação para estas patologias e se cumpria o 

esquema terapêutico proposto. Perguntava, também, como era a sua alimentação e atividade física.  

No final eram cedidos uns pequenos boletins com a identificação da pessoa e os valores dos 

parâmetros bioquímicos medidos, para que a mesma os pudesse consultar e, também, para que nas 

próximas medições pudesse anotar os valores obtidos e ver a sua evolução. 

o 1.5 Resultados  

O rastreio foi realizado a um total de 28 pessoas, tendo a sua maioria uma idade acima de 65 

anos. Todas elas quiseram proceder à medição da glicemia e da tensão arterial. Relativamente ao 

peso e ao IMC, apenas uma das 28 pessoas não quis efetuar a medição deste parâmetro. A 

determinação do valor de colesterol total e dos triglicerídeos foi realizada em apenas 4 dessas 28 

pessoas. Os resultados encontram-se descritos na Tabela 2. 
 

 

 
Patologias 

previamente 
diagnosticadas 

 
Total 

 
Controlados 

 
Descontrolados 

Adesão à 
Terapêutica 

Farmacológica 

Não adesão 
à 

terapêutica 

Presença 
de mais 

FRC 

Diabetes 17 (61%) 14 3 16 1 16 

Hipertensão 20 (71%) 15 5 17 3 19 

Hipertrigliceridemia 4 (14%) 2 2 3 1 4 

Hipercolesterolemia 4 (14%) 2 2 4 0 4 

 

 
IMC/ Peso 

 
27  

< 18,5 
(Abaixo do 

peso) 

18,5 – 24.9 (Peso 
Normal) 

25 – 29.9 
(Excesso de 

peso) 

>30 (Obesidade) 

0 7 (26%) 14 (52%) 6 (22%) 

Tabela 2. Resultados do Rastreio Cardiovascular 
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o 1.6 Discussão/ Conclusão 

É de salientar que a maioria destas 28 pessoas que efetuaram o rastreio não estava em jejum, 

situação ideal para a medição da glicemia, do colesterol e dos triglicerídeos. Portanto, nem sempre foi 

possível uma interpretação precisa dos valores obtidos nas medições bioquímicas. No entanto, na 

maior parte dos casos os valores encontravam-se abaixo dos valores de referência, o que 

demonstrava uma ausência de patologia ou um bom controlo da mesma caso já existisse um 

diagnóstico prévio. Nenhuma das medições serviu para realizar o diagnóstico da diabetes, 

hipertensão, hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, uma vez que para o diagnóstico destas 

patologias é necessário jejum e várias medições seriadas.   

Relativamente aos resultados obtidos conclui-se que a grande maioria das pessoas 

apresentavam simultaneamente vários fatores de risco cardiovascular já conhecidos, como diabetes, 

hipertensão, excesso de peso, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. A maior parte dos utentes 

com estas patologias encontravam-se controlados. Em relação às pessoas diabéticas e hipertensas, 

apenas 3 e 5, respetivamente, se encontrava com estas patologias descontroladas. Nas situações de 

mau controlo foi possível identificar as causas, como a má alimentação, rica em açúcares refinados 

(pão branco, doces), sal e gordura ou não adesão à terapêutica farmacológica. No primeiro caso, dei 

conselhos do que poderia mudar na alimentação, coisas simples (já que a maioria das pessoas era 

idosa), como a substituição do pão branco pelo pão integral, o uso de especiarias em vez do sal, 

comer de 3 em 3 horas, ingerir mais legumes, frutas e leguminosas, evitar os doces e os salgados, 

substituir o óleo pelo azeite e cessação tabágica. Os mesmos conselhos foram dados às pessoas 

com excesso de peso, obesas e dislipidémicas. Além disso, falei da importância da atividade física na 

melhoria de todos estes fatores de risco cardiovascular. Em relação ao segundo caso, tentei 

transmitir a mensagem que nunca pode deixar de tomar a medicação, porque só assim é possível um 

bom controlo. 

Á medida que fui realizando o rastreio foi possível verificar que grande parte dos utentes não 

apresentava hábitos alimentares adequados, já que não efetuavam refeições a horas, omitiam 

refeições, ingeriam muitos alimentos processados, ao contrário de ingerirem sopa, frutas e legumes. 

São estas opções alimentares que são responsáveis pelo quadro atual de excesso de peso e 

obesidade da população, que se comprovou com este rastreio, visto que 20 das 27 pessoas que se 

pesaram apresentaram um IMC acima do recomendado.  

O caso mais grave com que me deparei, foi de um utente obeso, diabético, hipertenso, com 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que apresentava um valor superior a 600 mg/dl de 

triglicerídeos. Verifiquei que tinha deixado de tomar a medicação para a hipertrigliceridemia, uma vez 

que da última vez que tinha medido o valor, este estava dentro do normal. Expliquei ao utente que 

tinha de retomar a medicação e proceder de novo à medição dos triglicerídeos. Após 10 dias de 

tratamento foi reavaliado e o valor já se encontrava abaixo dos 150 mg/dl.  

Neste rastreio, foram cedidos gratuitamente medidores de glicemia a quem fosse diabético e não 

possuísse um medidor em casa, para puderem ter um controlo regular da sua glicemia.  

Os objetivos deste rastreio cardiovascular foram alcançados, uma vez que permitiu avaliar o 

controlo de vários fatores de risco cardiovascular modificáveis. Perante uma situação de descontrolo, 
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Figura 2. Constituição da pele. 
Adaptado de [65]. 

 

Figura 1. Constituição da pele. 
Adaptado de [65]. 

tentei perceber a causa e dar conselhos a fim de reverter a situação, numa linguagem simples e 

clara, de forma a fazer chegar a mensagem a todo o tipo de pessoas. Em termos pessoais, este 

rastreio permitiu-me ter o primeiro grande contacto com os utentes, ouvir, perceber e responder às 

suas dúvidas e preocupações em relação às suas doenças, permitindo assim fortalecer a relação 

farmacêutico-utente.  

Projeto 2 – Ação de Formação “A Pele Oleosa e Acneica e os seus Cuidados” 

o 2.1 Enquadramento 

A ideia de realização de uma ação de formação acerca da pele oleosa e acneica surgiu pelo facto 

da Farmácia Campos & Salvador apresentar uma grande variedade de produtos no âmbito da 

dermocosmética e, por se situar junto à Escola Secundária de Rocha Peixoto. A escola frequentada 

por jovens adolescentes, representa o público alvo por excelência, já que este tipo de problemas da 

pele é muito característico nestas idades.  

A organização desta ação de formação foi bem aceite pela Diretora Técnica da Farmácia e pelo 

pessoal docente da escola, tendo agendado a apresentação para o dia 4 de junho de 2019.  
 

o 2.2 Contextualização Teórica  

o 2.2.1 A Pele e as suas Funções 

A pele constitui o maior órgão do nosso corpo. Apresenta uma área de superfície de cerca de 2 

m2 e o equivalente a 1/6 do peso corporal, ou seja, para um indivíduo que pese 60 kg, 10 kg 

correspondem ao peso da pele [62,63].  

A pele é um órgão vital para a homeostasia do organismo, já que representa a primeira barreira 

entre o meio externo e o meio interno. Mas não se trata apenas de uma barreira estática que nos 

protege do meio exterior, é um órgão dinâmico com diversas funções: defesa, termorreguladora, 

sensorial, de armazenamento e regeneradora. A pele constitui uma defesa contra a radiação solar, 

substâncias químicas, microorganismos e perda de água (as células do estrato córneo devido à sua 

estrutura adelgaçada e muito compacta limitam a quantidade de água perdida). A pele regula a 

temperatura corporal, através da evaporação do suor, quando o organismo está muito quente. Em 

contrapartida, caso o corpo esteja muito frio, os vasos sanguíneos da pele contraem, de forma a 

preservarem o calor. É ao nível da pele que se localizam terminações nervosas, responsáveis pela 

condução, até ao sistema nervoso, de estímulos nervosos (tato, dor, temperatura, entre outros). Este 

órgão, ao ser constituído, essencialmente por adipócitos na hipoderme, armazena lípidos, libertando-

os quando são necessários para colmatar défices dos mesmos. Por fim, a pele tem a capacidade de 

se regenerar [62,63,64]. 

o 2.2.2 Constituição  

A pele é formada por 3 camadas e por apêndices 

cutâneos (Figura 2). As 3 camadas designam-se por Epiderme, 

Derme e Hipoderme, sendo a primeira a mais externa e a 

última, a mais profunda [63,65,66].  

Em relação à Epiderme, encontra-se subdividida em 5 

subcamadas, sendo elas designadas por camada basal, camada 

espinhosa, camada granulosa, camada limpa ou translúcida e 
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estrato córneo. É na Epiderme que ocorre a queratinização, isto é, um processo de diferenciação 

celular das células da pele. A queratinização inicia-se na camada mais profunda da epiderme 

(camada basal) e termina na camada mais externa (estrato córneo), onde as células completam o seu 

ciclo de vida, morrendo. Assim sendo, o estrato córneo é formado por células mortas. A revestir o 

estrato córneo encontra-se o filme hidrolipídico, que constitui uma emulsão, sendo a fase aquosa 

formada por componentes do suor e a fase oleosa por componentes do sebo. O filme hidrolipídico 

tem um pH ligeiramente ácido (entre 5,4 a 5,9), o que permite que os microrganismos comensais da 

pele proliferem, enquanto que impede a proliferação dos patogénicos. É essencial usar produtos de 

aplicação cutânea, como os géis de banho, sabonetes e cremes hidratantes que tenham este pH, 

para manter o equilíbrio cutâneo [62,63,66].  

A Derme está subdividida em 2 camadas, e é constituída essencialmente por colagénio, ácido 

hialurónico e elastina, componentes responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Além disso, é 

formada pelos vasos linfáticos, onde circula a linfa, que por sua vez efetua o transporte de nutrientes 

às células [63,66]. 

A Hipoderme é formada essencialmente por adipócitos e, também, por vasos sanguíneos, o que 

significa que só se sangra se se atingir a hipoderme [63,66]. 

As glândulas sudoríparas (écrinas e apócrinas), as mamárias, as sebáceas e os folículos pilosos 

constituem os apêndices cutâneos. Relativamente, às glândulas sebáceas, estas distribuem-se por 

toda a superfície corporal, à exceção das palmas das mãos e das plantas dos pés. Encontram-se 

associadas ao folículo piloso e são responsáveis por produzirem o sebo, de forma a lubrificar o pelo e 

a pele (filme hidrolipídico) [63,66].  

Os folículos pilosos constituem o orifício por onde emerge o pelo. A associação do folículo piloso 

e glândula sebácea designa-se por folículo pilossebáceo [63].  

As glândulas sudoríparas écrinas produzem suor, constituído essencialmente por água e sais, de 

modo a regularem a temperatura corporal e eliminarem toxinas. Distribuem-se por todo o corpo, 

essencialmente nas palmas das mãos e plantas dos pés e iniciam a sua atividade desde o 

nascimento. As glândulas sudoríparas apócrinas só são ativas a partir da puberdade, produzindo um 

suor mais viscoso, já que além de água e sais também é composto por produtos orgânicos. 

Localizam-se essencialmente, nas axilas e na zona genital, sendo que as bactérias presentes nestas 

zonas ao degradarem os componentes orgânicos deste tipo de suor, originam o mau odor. As 

glândulas mamárias são consideradas um tipo especializado de glândulas sudoríparas, responsáveis 

pela produção de leite após o parto [63,66].  

o 2.2.3 Pele Oleosa 

Consoante as características da pele, ela pode classificar-se em: normal, seca, sensível e oleosa. 

A pele normal é considerada a pele no seu estado saudável, caracteriza-se por ser suave, firme, 

elástica, sem qualquer tipo de lesão ou doença e bem hidratada. A pele seca é uma pele desidratada, 

com maior propensão a rugas. A pele sensível caracteriza-se por apresentar reações exacerbadas a 

vários fatores (sol, produtos de aplicação cutânea…), podendo resultar numa pele muito avermelhada 

e com prurido. A pele oleosa é caracterizada apenas por uma hipersebrorreia (produção excessiva de 

sebo) devido a uma hiperatividade das glândulas sebáceas e adquire uma oleosidade e brilho. Esta 
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Figura 3. Fatores fisiopatológicos da acne. Adaptado de [70]. 

 

Figura 2. Fatores fisiopatológicos da acne. Adaptado de [70]. 

pele é mais espessa e não uniforme ao toque e os poros são visíveis e dilatados, em comparação 

com a pele normal [67,68]. 

No rosto, se o excesso de oleosidade for apenas na zona T (testa, nariz e queixo), não se 

designa por pele oleosa, mas sim por pele mista, já que nas restantes zonas a pele pode ser normal 

ou até mesmo seca [68].  

o 2.2.4 Acne Vulgar 

A Acne Vulgar é possivelmente a doença de pele mais comum, podendo afetar praticamente 

todas as pessoas num dado momento da vida. No entanto, as idades mais afetadas são entre os 10 e 

os 24 anos, ou seja, os adolescentes e os adultos jovens. Consiste numa doença inflamatória crónica 

do folículo pilossebáceo, manifestando-se essencialmente na face, pescoço, peito e costas, visto que 

são as zonas onde há maior número destes folículos [68,69].  

o 2.2.4.1 Fatores para o Desenvolvimento da Acne 

Para a Acne se manifestar são necessárias várias condições, entre elas, a hiperseborreia, a 

hiperqueratinização, a colonização e a proliferação da estirpe patogénica da Propionibacterium 

acnes, mais recentemente, designada por Cutibacterium acnes e a inflamação (Figura 3) [68,70].  

A hiperseborreia resulta de uma maior produção de androgénios, que por sua vez é responsável 

pela estimulação da atividade das glândulas sebáceas, o que consequentemente conduz a uma 

produção excessiva de sebo. Além disso, há alteração da composição do sebo, uma vez que o de 

uma pele normal é mais fluido e o sebo de uma pele oleosa/acneica é mais espesso [68,69] 

A hiperqueratinização caracteriza-se por um aumento do processo de queratinização ao nível 

da epiderme, com um espessamento da pele, por acumulação de células mortas ao nível do estrato 

córneo. Isso leva à obstrução dos folículos pilossebáceos, com formação dos comedões [68,69]. 

A proliferação da estirpe patogénica P. acnes é favorecida pelo meio rico em lípidos e 

anaeróbio causado pela hiperseborreia e hiperqueratinização, respetivamente. A P. acnes patogénica 

produz um microbiofilme muito mais aderente à pele, o que torna mais difícil a sua eliminação com os 

agentes antimicrobianos. Os indivíduos sem pele oleosa, também, podem ter esta bactéria na pele, 

no entanto a mesma não pertence a uma estirpe patogénica, não levando, assim, ao 

desenvolvimento da acne [68,69,71].  

A inflamação é causada tanto pela alteração da composição do sebo como pela presença da 

estirpe patogénica da Propionibacterium acnes, que ativam os recetores TLR-2, que por sua vez 

libertam citocinas pró-inflamatórias [68,69]. 
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o 2.2.4.2 Causas da Pele Oleosa e Acneica 

Na predisposição para o desenvolvimento da pele oleosa e/ou acneica podem estar fatores 

genéticos, desequilíbrios ou alterações hormonais, como as verificadas na adolescência, gravidez e 

menopausa, medicamentos, stress e uso de cosméticos comedogénicos [72].  

Em relação à alimentação, muitos autores consideram que não influencia o aparecimento ou 

desenvolvimento da acne, enquanto outros associam o consumo de alimentos ricos em açúcar e 

gordura ao desenvolvimento desta patologia [72]. 

o 2.2.4.3 Classificação da Acne 

A acne pode ser classificada consoante o tipo de lesão ou a severidade da mesma. 

Relativamente ao tipo de lesão classifica-se em acne retencional, inflamatória ou polimórfica. A 

acne retencional é caracterizada por lesões retencionais, ou seja, comedões abertos (pontos negros) 

e comedões fechados (pontos brancos). Estas lesões surgem devido à hiperseborreia e 

hiperqueratinização. A acne inflamatória, caracteriza-se por lesões inflamatórias, como as pápulas 

(erupções cutâneas sem pus), pústulas (erupções cutâneas com pus), e em casos mais graves, 

quistos, cicatrizes e nódulos. A acne polimórfica apresenta os dois tipos de lesões, tanto retencionais 

como inflamatórias [69]. 

Tendo em conta a severidade da lesão pode-se classificar em ligeira, moderada ou grave [69]. 

o 2.2.5 Tratamento da Pele Oleosa e Acneica 

o 2.2.5.1 Tratamento Não Farmacológico 

A fim de controlar o problema da pele oleosa e/ou acneica deve-se adotar um conjunto de 

cuidados ao nível da dermocosmética, nomeadamente de limpeza, hidratação e maquilhagem [73].  

A limpeza do rosto deve ser realizada diariamente, de manhã e à noite, e para tal existem várias 

apresentações de produtos, entre as quais, água micelar, gel e sabonete. Para complementar este 

cuidado, uma a duas vezes por semana, deve-se efetuar uma limpeza mais profunda, usando o 

esfoliante e a máscara [74,75].  

Após a limpeza do rosto, segue-se a hidratação do mesmo. No caso de uma pele apenas oleosa, 

sem imperfeições, o hidratante deve apresentar componentes que lhe confiram uma ação 

seborreguladora/matificante, ou seja, redutora da produção excessiva de sebo. Perante uma situação 

de acne o hidratante, além de seborregulador deve apresentar outras ações, nomeadamente ação 

queratolítica (combate a hiperqueratinização ao nível da epiderme, impedindo a acumulação de 

células mortas), anti-inflamatória e antimicrobiana. Caso seja uma acne polimórfica deve englobar 

todas estas funções [74,75]. 

A maquilhagem indicada para uma pele oleosa e/ou acneica, tem obrigatoriamente de ser não 

comedogénica ou oil-free, de forma a não contribuir para o agravamento deste problema [74]. 

Além de todos estes cuidados, quem tem pele oleosa e acneica não deve espremer as lesões 

acneicas pois isso agrava a inflamação, deve ter cuidado com a exposição solar sem protetor. O 

cabelo oleoso, as mãos constantemente na cara e as lavagens excessivas do rosto são fatores que 

agravam o problema [76].  
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o 2.2.5.2 Tratamento Farmacológico 

Nos casos em que os cuidados descritos anteriormente não sejam suficientes é necessário, por 

indicação médica, recorrer à terapêutica medicamentosa tópica ou oral [70].  

 Tratamento Tópico 

O tratamento tópico é o mais utilizado, sendo muito eficaz e tendo a vantagem de ser aplicado 

diretamente nas lesões, aumentando assim a exposição das mesmas ao fármaco e além disso, 

apresenta uma absorção sistémica reduzida. Pode ter a desvantagem de causar irritação na pele 

[77].  

Os retinoides, como a tretinoína e o adapaleno, podem ser usados em monoterapia ou em 

combinação nos casos mais graves da acne. Apresentam uma ação comedolítica, pois limitam a 

formação de comedões, diminuem a produção excessiva de sebo e regulam o processo de 

queratinização da pele. Além disso, apresentam propriedades anti-inflamatórias. Nas primeiras 

semanas de tratamento, pode-se verificar uma exacerbação da acne, que com a continuação do 

mesmo, vai melhorando [70,77].  

Os antibióticos encontram-se indicados para um caso de acne inflamatória leve a moderada, já 

que atuam contra a P. acnes, evitando, assim as lesões inflamatórias. Os mais utilizados são a 

eritromicina e a clindamicina, que inibem a síntese proteica da bactéria. O uso contínuo destes 

antibióticos foi responsável pelo desenvolvimento de resistências das estirpes da P. acnes. Portanto, 

recomenda-se que estas substâncias sejam usadas em monoterapia num curto espaço de tempo, no 

máximo 12 semanas, ou então que sejam combinadas com o peróxido de benzoílo, zinco ou 

retinoides a fim de prevenir a resistência bacteriana [70,77].  

O peróxido de benzoílo é um desinfetante tópico com uma ação comedolítica e antibacteriana, 

sendo indicado para o tratamento de uma acne retencional ou inflamatória leve a moderada. Este 

composto não interfere na produção de sebo e apresenta uma ação bactericida contra a P. acnes, já 

que é responsável pela degradação das proteínas bacterianas. Pode ser usado em monoterapia num 

período entre 4 a 8 semanas ou em combinação com antibióticos tópicos, de forma a reduzir as 

resistências. Os principais efeitos adversos resultantes do uso de peróxido de benzoílo são a 

dermatite, a secura e a descamação da pele [70,77].  

O ácido azelaico inibe a síntese proteica das estirpes da P. acnes, possuindo propriedades 

bacteriostáticas, anti-inflamatórias, antioxidantes e anti-queratinizantes, ou seja, impede a 

hiperqueratinização. Até ao momento, não existem evidências que demonstrem resistências a este 

composto, tornando-o uma opção eficaz. Além disso, pode ser usado durante a gravidez e a 

amamentação, altura em que se pode desenvolver acne devido às alterações hormonais [70,77].  

O ácido salicílico apresenta uma ação queratolítica, uma vez que dissolve o cimento intercelular 

responsável pela junção das células. Apresenta um ligeiro efeito anti-inflamatório, sendo fungistático 

e bacteriostático em baixas concentrações. Grande parte dos produtos para o tratamento da acne 

não sujeitos a receita médica têm ácido salicílico na sua composição [70]. 

O enxofre foi dos primeiros compostos a ser utilizado para combater a acne, porém à medida 

que surgiram outros, foi sendo abandonado devido ao seu odor desagradável. Apresenta 
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propriedades queratolíticas, já que no interior dos queratinócitos é reduzido a sulfureto de hidrogénio, 

causando a quebra da queratina. Além disso, tem uma ação bacteriostática [70].  

A nicotinamida inibe a secreção de sebo reduzindo a oleosidade da pele. Além disso, apresenta 

um efeito anti-inflamatório [70].  

 Tratamento Sistémico 

O tratamento oral, é usado quando se verifica uma resistência ao tratamento tópico ou no caso de 

acne severa, ou seja, quando já existem quistos, nódulos e/ou cicatrizes. Os tratamentos sistémicos 

mais comuns consistem no uso de isotretinoína, antibióticos orais e agentes hormonais [70].  

A isotretinoína é a primeira escolha num caso de acne severa, atua nos 4 mecanismos que 

estão na origem da acne, tendo uma ação nas glândulas sebáceas, diminuindo a produção de sebo, 

impede a hiperqueratinização e apresenta uma ação antibacteriana e anti-inflamatória. O tratamento 

é realizado entre 16 a 24 semanas e deve ser monitorizado, já que pode ter vários efeitos adversos 

como dermatite irritativa, conjuntivite, xeroftalmia, queilite, epistaxe e secura da pele. A isotretinoína 

está contraindicada na gravidez e durante a amamentação devido à sua ação teratogénica [70,77]. 

Os antibióticos são utilizados num caso de acne inflamatória moderada a severa que não 

responde ao tratamento tópico ou que afeta uma grande área da superfície corporal. Os mais 

utilizados são os macrólidos, como a eritromicina e a clindamicina, as fluoroquinolonas, como a 

levofloxacina, as tetraciclinas como a doxiciclina e a minociclina e o cotrimoxazol. Todos eles inibem 

o crescimento da P. acnes e a libertação dos seus mediadores pró-inflamatórios. A eficácia destes 

agentes antibacterianos está dependente da capacidade dos mesmos em atingirem o ambiente 

lipídico dos folículos pilossebáceos situados na derme, já que é nesse local que se encontra a P. 

acnes. A doxiciclina e a minociclina são as mais utilizadas, causam menos efeitos gastrointestinais e 

são as mais lipossolúveis, o que torna mais fácil a sua penetração nos folículos. O uso continuado de 

antibióticos por um longo período pode desenvolver resistências, de forma a combater esse problema 

pode-se recorrer a uma combinação com peróxido de benzoílo, visto que apresenta uma ação 

sinérgica com os antibióticos, acelerando a resposta dos mesmos. Em alternativa, pode-se combinar 

com ácido azelaico ou retinoides. Além disso, os tratamentos não devem exceder as 12 semanas de 

duração [70,77].  

O tratamento hormonal baseia-se no facto das glândulas sebáceas serem dependentes do 

androgénio. Com tratamento hormonal, reduz-se a produção excessiva de sebo e no caso de acne é 

aconselhável a combinação com outros compostos (antibióticos, retinoides, peróxido de benzoílo) que 

atuem nos restantes fatores responsáveis pelo desenvolvimento da acne. Os tratamentos hormonais 

devem ser realizados por um período mínimo de 12 meses (sendo que os efeitos só começam a ser 

visíveis após 3 a 6 meses de tratamento). Recorre-se a bloqueadores dos recetores androgénicos, 

como a espironolactona, a inibidores da produção ovárica de androgénios, como a associação de 

etinilestradiol com levonorgestrel e a inibidores da produção adrenal de androgénios, como por 

exemplo o uso de doses baixas de corticosteroides, como é o caso da prednisona [70,77].  

o 2.2.6 Proteção Solar 

O uso de protetor solar, diariamente e durante todo o ano é essencial a todos os tipos de pele, 

incluindo a pele oleosa e/ou acneica. A exposição solar inadequada, num caso de acne pode gerar o 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
29 

 

agravamento da mesma, já que as radiações solares ao secarem a pele, conduzem a um aumento da 

produção de sebo pelas glândulas sebáceas, de forma a combater essa secura. Além disso, essa 

secura torna as células da pele mais endurecidas, o processo normal de descamação fica dificultado 

e as células mortas acumulam-se na pele, levando ainda mais à obstrução dos folículos 

pilossebáceos [78]. 

Além do agravamento da pele oleosa e acneica, a exposição inadequada às radiações solares 

ultravioleta (UVA e UVB) apresenta outros efeitos nefastos como, queimaduras, manchas, 

fotoenvelhecimento (envelhecimento precoce) e risco de cancro da pele [79].  

o 2.2.6.1 Cancro da Pele 

O cancro da pele está mais associado à exposição excessiva a radiações UVA, uma vez que 

penetram em maior profundidade na pele, em comparação com as UVB [79]. 

Existem dois tipos de cancro da pele, os carcinomas, entre os quais o carcinoma espinocelular e 

o basocelular e os melanomas, responsáveis por uma maior mortalidade. O carcinoma basocelular 

desenvolve-se geralmente, nas zonas expostas ao sol, e, portanto, é comum na face e causa lesões 

locais apenas. O carcinoma espinocelular pode metastizar para outras zonas do corpo e pode-se 

desenvolver em zonas da pele não expostas ao sol. Em relação ao melanoma, em Portugal, 

verificam-se cerca de 1000 novos casos por ano, sendo mais comum nas pessoas mais velhas. A sua 

incidência na população com menos de 20 anos tem aumentado [80,81,82].   

Em 2018, o melanoma constitui o 19º cancro mais comum no mundo, registando-se cerca de 

300.000 novos casos. É mais frequente nos homens, constituindo o 3º cancro mais prevalente nestes. 

Os melanomas são considerados relativamente fáceis de detetar precocemente, já que se 

desenvolvem essencialmente a partir dos sinais que grande parte da população tem na pele. Daí ser 

essencial a realização de autoexames periódicos aos mesmos. Existe um método designado por 

ABCDE, que serve de auxílio na realização desse autoexame, engloba 5 questões essenciais, a fim 

de avaliar se o respetivo sinal constitui um sinal de alarme ou não. Basta apenas uma das respostas 

às seguintes questões ser afirmativa para se dever consultar o médico [82,83,84].  

Método ABCDE: Assimétrico? / Bordo Irregular? / Cores diferentes? / Diâmetro superior a 5mm? 

/ Evolução no crescimento? 

o 2.2.6.1 Filtros Solares 

Os protetores solares são constituídos por filtros solares físicos/minerais ou químicos, 

responsáveis pela proteção contra a radiação UV [85].  

Os filtros físicos ou minerais, como é o caso do óxido de zinco, quando aplicados na pele formam 

uma camada protetora que reflete a radiação. Têm a vantagem de não serem absorvidos pela pele, 

podendo ser utilizados em crianças com menos de 3 anos e em pessoas com a pele mais sensível. 

Os filtros químicos, como as benzofenonas, quando aplicados na pele formam uma camada protetora 

que absorve a radiação, impedindo que esta atinja a pele. Têm a desvantagem de serem absorvidos 

pela pele, no entanto são os mais usados porque são cosmeticamente mais agradáveis [85]. 

O Fator de Proteção Solar (FPS) consiste na relação entre a dose mínima de radiação UVB que 

causa eritema na pele aquando o uso de um protetor solar e a dose mínima de radiação UVB que 

causa eritema na mesma pele, quando desprotegida. Ou seja, o FPS é apenas indicativo da proteção 
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da radiação UVB. O fator de proteção UVA é a relação entre a dose mínima de radiação UVA 

necessária para induzir um escurecimento persistente na pele protegida por um protetor solar e a 

dose mínima de radiação UVA para provocar esse mesmo escurecimento nessa pele desprotegida. 

Atualmente, a maior parte dos protetores solares conferem proteção tanto UVA como UVB [86].  

O FPS escolhido deve ser sempre igual ou superior a 30, ou seja, o correspondente a uma 

proteção elevada e muito elevada, respetivamente [86]. 

o 2.3 Objetivos 

 Dar a conhecer alguns aspetos fundamentais do órgão pele, uma vez que os alunos desta turma 

só irão abordar este tema no próximo ano letivo; 

 Explicar em que é que consiste a pele oleosa e acneica e quais os fatores que estão na sua 

origem; 

 Apresentar os cuidados a ter com este tipo de pele, principalmente tratamento não farmacológico; 

 Abordar a proteção solar, como um cuidado essencial a todos os tipos de pele e além disso, 

reforçado pela aproximação do verão e da época balnear. 

o 2.4 Métodos 

Após contacto telefónico com o pessoal docente da escola, a ação de formação foi agendada 

para uma turma de 10º ano com 24 alunos, entre eles 22 raparigas e 2 rapazes, com idades entre os 

15 e os 18 anos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde. 

Esta palestra intitulada “A Pele Oleosa e Acneica e os Seus Cuidados” foi suportada com uma 

apresentação em formato PowerPoint (Anexo VIII) numa aula com duração de 90 minutos. A ação de 

formação iniciou-se com o preenchimento, por parte dos alunos, de um questionário (Anexo IX) com 

5 questões de escolha múltipla, acerca dos assuntos que iriam ser abordados na apresentação. Uma 

das opções de resposta consistia em “Não sei responder”, de forma a não obrigar o aluno a 

responder caso não tivesse conhecimento. A apresentação teve a duração de aproximadamente 35 

minutos. No final, os alunos expuseram as suas dúvidas e responderam novamente a um 

questionário (Anexo X), com as mesmas perguntas do primeiro, de modo avaliar a aquisição de 

conhecimentos por parte dos mesmos. Por último, foram distribuídas amostras de alguns produtos 

abordados na apresentação, cedidos pela Bioderma® e pela Uriage®, após contacto com estas 

marcas. A Bioderma®, também cedeu um manual com a descrição de todos os seus produtos, bem 

como a ação dos mesmos. 

o 2.5 Resultados 

Na apresentação foram incluídas as características do órgão pele, funções, constituição da 

mesma, tipos de pele, onde apenas pormenorizei a pele oleosa. Além disso, abordei a acne e quais 

os fatores que estão na sua origem. Ao nível do tratamento da pele oleosa e acneica incidi mais no 

tratamento não farmacológico, por uma questão de gestão de tempo da apresentação. Dei exemplos 

de produtos não sujeitos a receita médica, explicando a sua ação e para que tipo de acne eram 

indicados. Relativamente ao tratamento farmacológico, apenas referi que se utilizava nos casos em 

que o tratamento anterior não surtia efeito e dei alguns exemplos do mesmo. Por fim, abordei a 

proteção solar associada à acne, mas também como medida fundamental para toda a população.  
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Após a apresentação foi-me entregue pela escola um certificado relativo à realização desta ação 

de formação (Anexo XI).  

O preenchimento, por parte dos alunos, do questionário antes da apresentação (Anexo IX) e do 

questionário depois da mesma (Anexo X), permitiu avaliar a aquisição de conhecimentos, acerca dos 

temas abordados na ação de formação. Verificou-se que o número de respostas corretas aumentou 

após a apresentação. As questões consistiam nas seguintes: 1ª Os produtos usados para aplicação 

na pele (sabonetes, géis de banho, cremes hidratantes…) devem apresentar um pH neutro, 

ligeiramente ácido ou básico? / 2ª Espremer as borbulhas e os pontos negros e lavar muitas vezes o 

rosto ao longo do dia ajuda a melhorar/tratar a pele oleosa e acneica? / 3ª A exposição solar é 

benéfica no caso da Acne, porque faz secar as borbulhas? / 4ª Quem tem pele oleosa/ acneica não 

deve usar protetor solar no rosto, visto que causa mais oleosidade? / 5ª Os sinais da pele podem, 

eventualmente, evoluir para cancro da pele (melanoma), nestes casos o que constitui um sinal de 

alarme para um possível cancro? 

Os questionários eram anónimos, de forma a ter em conta a política de proteção de dados e 

também para as respostas serem mais espontâneas, assim os alunos apenas tinham de referir a sua 

idade e o género.  

O questionário realizado depois da apresentação englobava apenas mais uma questão, “Gostou 

desta ação de formação?” Os resultados obtidos nos questionários estão representados na seguinte 

tabela (Tabela 3). 

 

 

Na questão extra do questionário realizado depois da apresentação, que consistia na pergunta 

“Gostou desta ação de formação”, todos os alunos selecionaram a opção “Gostei” ou “Gostei Muito”, 

sendo a percentagem de respostas a cada uma delas de 21% e 79%, respetivamente.  
 

o 2.6 Discussão/ Conclusão 

As questões 1 e 5 foram as que no questionário respondido antes da apresentação tinham um 

maior número de respostas incorretas. Uma das razões para tal se verificar é o facto de os alunos 

nunca terem abordado o órgão pele em nenhum conteúdo programático, desconhecendo assim 

algumas das suas características específicas, como o seu pH e os sinais de alarme para uma 

possível lesão maligna. No entanto, após a apresentação todos os alunos responderam corretamente 

à questão 1 e quase a totalidade dos mesmos, também respondeu corretamente à questão 5. A 

Questionário “Antes” Questionário “Depois” 

 Respostas 

Corretas 

Respostas 

Incorretas ou Não 

sabe responder 

Respostas 

Corretas 

Respostas 

Incorretas ou Não 

sabe responder 

Questão 1 12,5% 87,5% 100% 0% 

Questão 2 45,8% 54,2% 83,3% 16,7% 

Questão 3 41,7% 58,3% 95,8% 4,2% 

Questão 4 70,8% 29,2% 87,5% 12,5% 

Questão 5 8,3% 91,7% 91,7% 8,3% 

Tabela 3. Respostas aos questionários antes e depois da apresentação 
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resposta à questão 1 foi dada logo no início da apresentação enquanto que à questão 5 foi quase no 

final, sendo que os alunos poderiam estar mais atentos no início do que no fim, o que se pode ter 

refletido nas respostas. Os alunos ao terem conhecimento sobre o pH dos produtos a aplicar na pele 

e sobre os sinais de alarme de um possível melanoma, estão mais atentos a estes factos, 

transmitindo estas informações a amigos e familiares, permitindo a difusão e a aplicação destes 

conhecimentos, o que contribui muito para a saúde de cada um.  

A questão 2 foi a que apresentou um menor número de respostas corretas após a apresentação, 

mesmo assim, verificou-se um aumento de respostas corretas em relação ao primeiro questionário. A 

ideia de que espremer as borbulhas e pontos negros e lavar muitas vezes o rosto num caso de pele 

oleosa e acneica ajuda a melhorar este problema está muito enraizada na população, pois poucas 

são as pessoas que têm uma borbulha e que não a espremem. Assim sendo, é difícil mudar estas 

ideias pré-estabelecidas, o que pode ter se refletido na resposta a esta questão.   

Em relação à questão 3, apenas 1 dos 24 alunos errou na questão após a apresentação, os 

restantes ficaram esclarecidos de que o sol não queima as borbulhas, ao contrário do que o 

conhecimento popular muitas vezes refere.  

A questão 4 foi aquela que logo no primeiro questionário apresentou um maior número de 

respostas corretas. Isto demonstra que grande parte destes jovens têm a noção que mesmo com pele 

oleosa e acneica é necessário o uso de protetor solar, já que existem formulações indicadas para 

este tipo de pele, não a deixando oleosa, muito pelo contrário. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o número de respostas corretas aumentou 

significativamente, em todas as questões após a apresentação. Isto significa que consegui transmitir 

bem a mensagem, de forma a que os alunos adquirissem conhecimentos acerca dos temas 

abordados. Foi notório o interesse dos alunos ao longo da apresentação e no esclarecimento das 

suas dúvidas no final. Todos eles gostaram da apresentação, incluindo a professora responsável pela 

turma.  

Esta ação de formação foi também importante, para demonstrar, a um público mais jovem 

(Figura 4), a ação que o farmacêutico pode ter na comunidade, nomeadamente ao nível do 

aconselhamento, neste caso, de produtos adequados para cada tipo de pele, serviço que geralmente 

não é oferecido noutras superfícies comerciais ou que não é dado por um profissional de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde 
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Projeto 3 – A Problemática da Ansiedade e da Depressão e o Consumo de Ansiolíticos e 

Antidepressivos  

o 3.1 Enquadramento 

Este projeto surgiu no âmbito da dispensa em grande quantidade de ansiolíticos e antidepressivos 

que tive contacto após iniciar o atendimento ao balcão. Além disso, são cada vez mais as notícias, 

em diversos meios de comunicação social, acerca do aumento do número de casos de ansiedade e 

depressão e do consequente consumo excessivo de antidepressivos e ansiolíticos.  

o 3.2 Contextualização Teórica 

o 3.2.1 Ansiedade e Depressão 

A ansiedade e a depressão constituem as perturbações mentais mais comuns na população [87]. 

A ansiedade caracteriza-se por um constante e excessivo sentimento de preocupação. A sua 

etiologia ainda não se encontra bem compreendida, porém, uma das principais teorias refere que 

pode ter origem na ativação persistente de áreas cerebrais associadas à atividade mental e ao 

pensamento introspetivo após estímulos indutores de preocupação. Além da preocupação outros 

sintomas podem estar presentes, tais como perturbações no sono, inquietação, tensão muscular, 

alterações gastrointestinais e cefaleias crónicas. As perturbações de ansiedade incluem a 

perturbação de ansiedade generalizada (PAG), ataques de pânico, stress pós-traumático, 

perturbações obsessivas-compulsivas e fobias [88,89]. 

A depressão major constitui uma das principais preocupações de saúde pública, visto que gera 

um comprometimento significativo ao nível do funcionamento psicológico, ocupacional e social. A sua 

causa ainda não está bem definida, mas os fatores genéticos e ambientais podem estar na sua 

origem. Grande parte das hipóteses atuais baseia-se na “Teoria das Monoaminas”, que sugere que o 

transtorno de humor verificado na depressão deve-se a uma deficiência nos níveis de monoaminas, 

nomeadamente serotonina, noradrenalina e dopamina. As perturbações depressivas caracterizam-se 

por um sentimento de tristeza crónico, perda de interesse/prazer, culpa, baixa autoestima, 

perturbações do sono ou apetite, cansaço, falta de concentração, desespero e tendências suicidas 

[89,90,91]. 

A mortalidade associada às perturbações depressivas e de ansiedade é baixa e deve-se, quase 

exclusivamente, ao suicídio. O suicídio ocorre nos casos de perturbações mentais mais graves, que 

na sua maioria são tratáveis. A ansiedade e a depressão apresentam elevada morbilidade, 

representada e avaliada através do indicador de saúde DALY [42,92].  

o 3.2.2 Prevalência em Portugal e no Mundo 

Em 2015, cerca de 322 milhões de pessoas padeciam de depressão, o que correspondia a 4,4% 

da população mundial. Esta patologia é mais comum no sexo feminino (5,1%) do que no masculino 

(3,6%) e afeta principalmente os adultos com idade mais avançada. Constitui a doença que mais 

contribui para o aumento do DALY, ou seja, o número de anos que se vive com incapacidade/ 

morbilidade [89].  

Relativamente, à ansiedade, em 2015, 244 milhões de pessoas apresentavam esta perturbação 

mental, o que correspondia a um total de 3,6% da população mundial. Tal como verificado na 

depressão, a ansiedade também é mais comum nas mulheres (4,6%) do que nos homens (3,6%) e 
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contribui muito para o aumento do DALY. Atinge todas as idades, porém tende a ser menos 

prevalente nas pessoas mais idosas [89,93].  

Em 2015, o suicídio foi responsável por 1,5% das mortes a nível mundial, encontrando-se entre as 

20 principais causas de morte nesse mesmo ano [89]. 

Os transtornos mentais são altamente prevalentes na Europa e apresentam um grande impacto na 

vida dos indivíduos, na sociedade e na economia, apresentando uma carga de incapacidade (YLD) 

para a UE de 22%. Os custos médicos diretos e indiretos relativos às perturbações mentais podem 

atingir um valor superior a 450 mil milhões de euros anuais na UE [94].  

Em Portugal o cenário não é diferente. Ambas as patologias são das que mais contribuem para a 

morbilidade da população. Tanto o número de casos de ansiedade como de depressão tem sofrido 

um aumento significativo nestes últimos anos, sendo que as perturbações depressivas aumentaram 

de 5,34% para 9,32% e as de ansiedade de 3,51% para 6,06%, entre 2011 e 2016. Portugal é dos 

países da Europa com um maior número de casos de perturbações mentais nos adultos. Além disso, 

encontra-se em 3º lugar relativamente aos países que mais consomem antidepressivos e é o país 

europeu onde mais se vendem ansiolíticos. O consumo de antidepressivos em Portugal, aumentou 

drasticamente entre 2013 e 2017, passando de 5,3 milhões de embalagens dispensadas por ano para 

11,8 milhões [42,89,92,94].  

Relativamente à mortalidade causada pelas perturbações mentais, a percentagem de suicídios em 

2015 foi de 3,1%, sendo que a sua maioria se deveu a situações de depressão, e, portanto, mortes 

evitáveis com tratamento e acompanhamento adequados. Nestes últimos anos, o número de 

suicídios tem-se mantido estável em cerca de 1000 casos por ano [42].   

o 3.2.3 Ansiolíticos  

Os ansiolíticos mais utilizados são as benzodiazepinas, como o alprazolam, o clonazepam, o 

diazepam e o lorazepam. Estes fármacos atuam no SNC potencializando a ação inibitória do 

neurotransmissor GABA, através da atuação como moduladores alostéricos positivos, no recetor 

GABAA. Estes recetores constituem canais de iões cloreto (Cl-) ativados pelo GABA. Quando o 

neurotransmissor GABA atua nestes recetores promove o influxo de iões Cl-, conduzindo a uma 

hiperpolarização da membrana neuronal, bloqueando assim o potencial de ação. As benzodiazepinas 

ao atuarem como moduladores alostéricos positivos dos recetores GABAA potencializam a ação do 

GABA na abertura dos canais de cloreto, apresentando desta forma efeitos sedativos, ansiolíticos e 

anticonvulsivantes [95,96].  

o 3.2.4 Antidepressivos  

Os antidepressivos são medicamentos que atuam reduzindo os sintomas das perturbações 

depressivas e de ansiedade, bem como de outras perturbações mentais, uma vez que corrigem os 

desequilíbrios químicos ao nível dos neurotransmissores.  Existem 5 classes de antidepressivos: os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRI), os inibidores da recaptação de serotonina e 

noradrenalina (SNRI), os antidepressivos tricíclicos (ADT), os inibidores da monoamino oxidase 

(IMAOs) e os antidepressivos não tricíclicos baseados no seu modo de ação [97]. 

Os SSRI, como o escitalopram, a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina inibem seletivamente os 

transportadores responsáveis pela recaptação de serotonina, na fenda sináptica, o que 
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consequentemente conduz a um aumento de serotonina na zona somatodendrítica dos neurónios 

serotoninérgicos. Os SNRI como a duloxetina e venlafaxina não apresentem seletividade para os 

recetores serotoninérgicos, pois também atuam nos noradrenérgicos, aumentando a concentração 

tanto de serotonina como de noradrenalina. Os ADT como a amitriptilina impedem a recaptação de 

serotonina e noradrenalina, e também bloqueiam outros recetores, entre os quais, os muscarínicos, 

os α1- adrenérgicos e os histamínicos, por isso apresentam muitos efeitos adversos. Os IMAOs como 

a isocarboxazida ao inibirem a monoamino oxidase impedem a degradação das monoaminas, 

aumentando a sua concentração no organismo. Os antidepressivos não ADT, que é exemplo a 

mirtazapina, aumentam a libertação de noradrenalina e serotonina, antagonizam os recetores α2 – 

adrenérgicos, 5 HT2 e 5 HT3 e têm menos efeitos adversos como a disfunção sexual e as náuseas. A 

reboxetina também pertence a esta classe e inibe os transportadores responsáveis pela recaptação 

de noradrenalina. Além disso, tem pouca afinidade para outros recetores, nomeadamente de 

serotonina, dopamina, histamina, muscarínicos e α – adrenérgicos [97]. 

Os efeitos adversos dos antidepressivos na sua maioria são dose-dependentes e tendem a 

desaparecer com a continuação do tratamento. Entre os mais comuns, estão os efeitos 

gastrointestinais, como as náuseas e os vómitos, as cefaleias, disfunção sexual e efeitos 

anticolinérgicos no caso dos ADT. Numa fase inicial de tratamento pode existir exacerbação de 

alguns sintomas de inquietação, ansiedade, agitação e alterações do sono, porém esses efeitos 

desparecem com o tempo. A maioria dos antidepressivos causa sintomas de descontinuação quando 

usados num período igual ou superior a 6 semanas e, portanto, não devem ser interrompidos 

abruptamente, exceto na presença de efeito adverso grave. Deve-se proceder ao desmame gradual 

dos mesmos [98].  

o 3.2.5 Tratamento da Ansiedade e da Depressão  

A primeira linha para o tratamento farmacológico da ansiedade e da depressão são os 

antidepressivos SSRI, sendo que na ansiedade se administram doses mais baixas [98].  

Após remissão dos sintomas, a terapêutica farmacológica deve ser mantida durante 12 meses, no 

caso das perturbações de ansiedade e 4 a 9 meses ou 6 a 12 meses (caso existam fatores que 

aumentem o risco de recaída) no caso de perturbações depressivas [98].  

As benzodiazepinas, podem ser administradas juntamente com os antidepressivos em ambas as 

perturbações mentais, porém só num curto espaço de tempo, nomeadamente no início do tratamento, 

de forma a aliviar os sintomas (ansiedade, insónia…), já que os antidepressivos podem ter um início 

de ação demorado ou, então, durante as crises. A terapêutica com benzodiazepinas ou fármacos 

análogos deve ser iniciada com a dose mínima eficaz e não deve ter uma duração superior a 8 a 12 

semanas, incluindo o período de descontinuação. Logo que seja evidente a remissão dos sintomas 

deve ser iniciada a descontinuação, com redução gradual da dose, seguida da interrupção da toma. 

Devido ao início de ação demorado dos antidepressivos estes não devem ser logo considerados 

ineficazes [98,99].  

A psicoterapia, também constitui um tratamento de primeira linha para a depressão e a ansiedade, 

uma vez que pode ser tão eficaz como a terapêutica farmacológica com os antidepressivos. A 

psicoterapia deve ser realizada semanalmente e pelo menos durante 8 semanas. A terapia cognitiva 
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comportamental é a que demonstra um melhor nível de evidência, sendo que a parte cognitiva auxilia 

na mudança dos padrões de pensamento que conduzem aos medos e a parte comportamental inclui 

práticas de relaxamento, que por sua vez ajudam na dessensibilização dos desencadeadores de 

ansiedade. Além desta técnica existem, outras, como o Mindfulness que promove a atenção plena do 

momento presente e a aceitação do mesmo, com auxílio de meditações diárias, de forma a evitar as 

preocupações constantes. A prática de atividade física também constitui um tratamento 

complementar, tal como a cessação tabágica e a diminuição da ingestão de cafeína [88,98]. 

No mercado existem disponíveis produtos à base de plantas e suplementos alimentares que 

podem auxiliar na prevenção e tratamento das perturbações de ansiedade e de depressão. No que 

diz respeito aos produtos de origem vegetal com propriedades antidepressivas e ansiolíticas 

encontram-se a Kava-Kava, o óleo de lavanda, a passiflora, a erva de São João, a Valeriana 

officinalis, a Centella asiática, a Rhodiola rosea, a Pfaffia paniculata, a Rauwolfia serpentina, a 

Rhododendron molle, a Schizandra queixo, a Thea sinensis, a Uncaria Tomé, a Whithania somnifera, 

a Justicia odora, a Calpurnia aurea, a Asparagus leptocladodiushave, o Ginkgo biloba, entre outras 

[88,100]. Relativamente aos suplementos alimentares, incluem o inositol, as vitaminas do complexo B 

e D, o magnésio, o zinco, ácidos gordos mono e polinsaturados, a L-teanina, o L-triptofano, o 5-

hidroxitriptofano e a S-adenosil-L-metionina. Estes 3 últimos e a erva de São João devem ser usados 

com precaução aquando a toma de SSRI, devido ao risco de síndrome serotoninérgica. Estes 

suplementos atuam na diminuição do stress oxidativo, na modulação da neurotransmissão, na 

diminuição da inflamação e no aumento do BDNF, todos eles mecanismos que podem estar na 

origem dos estados depressivos [100,101,102,103,104] 

o 3.2.6 Principais Problemas  

Pode-se afirmar que tanto a ansiedade como a depressão constituem na atualidade um problema 

de saúde pública. O aumento significativo do número de casos de perturbações mentais constitui um 

indicador da existência de uma grande lacuna na saúde mental da população. Torna-se assim 

fundamental a correta atuação tanto ao nível da prevenção como do tratamento destas perturbações. 

Grande parte das pessoas com doenças mentais graves permanece sem acesso aos cuidados de 

saúde mental, e das que têm acesso, continuam a não usufruir dos corretos modelos de intervenção, 

nomeadamente ao nível do tratamento e da reabilitação psicossocial, considerados fundamentais nos 

dias de hoje [92].  

Com o aumento do número de perturbações depressivas e de ansiedade verifica-se um elevado 

consumo de antidepressivos e ansiolíticos. A primeira abordagem terapêutica a este tipo de 

patologias, segundo as normas de orientação clínica, é a psicoterapia, coadjuvada ou não com 

antidepressivos. Porém, devido à falta de psicólogos nos cuidados de saúde primários, esta medida 

nem sempre é possível, levando os médicos de família, não especializados no âmbito da saúde 

mental, a prescrever em demasia antidepressivos e ansiolíticos. Em 2015, existiam apenas 601 

psicólogos no SNS, número muito abaixo do ideal, que seria cerca de 2000. Além disto, a distribuição 

destes profissionais de saúde pelo país é totalmente desigual, uma vez que cerca de 50% se 

encontra na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 26% no Norte e os restantes 26% no Centro, Alentejo e 

Algarve. Torna-se assim essencial aumentar o número de psicólogos no SNS, nomeadamente nos 
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Centros de Saúde, medida que contribuiria para a adoção de tratamentos mais custo-efetivos, 

permitindo diminuir a prevalência das perturbações mentais e poupar cerca de 20 a 30% nos custos 

em saúde [89,94]. 

Devido à semelhança de sintomatologia entre a depressão e a ansiedade, frequentemente são 

prescritos ansiolíticos em detrimento de antidepressivos a pessoas com perturbação depressiva. Os 

ansiolíticos são fármacos meramente sintomáticos, isto é, apenas tratam os sintomas, não atuam na 

origem do problema, o que é necessário na depressão, que pode ser reversível com a toma 

adequada de antidepressivos. Os principais ansiolíticos prescritos são as benzodiazepinas, que 

induzem muito facilmente tolerância e dependência. As mais usadas são o alprazolam, o lorazepam e 

o diazepam. Além disso, o consumo prolongado de benzodiazepinas pode causar défices cognitivos, 

principalmente nos idosos, e também, acidentes de viação e de trabalho e aumento do risco de 

quedas, devido às vertigens [89,105]. 

Em suma, é necessário a contratação de mais psicólogos para os cuidados de saúde, 

encaminhamento dos casos mais graves para os psiquiatras e maior enfoque na racionalização da 

prescrição [92].  

o 3.3 Objetivos 

 Transmitir informação à população, de forma simples e clara, acerca das duas perturbações 

mentais mais comuns: a ansiedade e a depressão, a sua prevalência e o seu tratamento; 

 Sensibilizar os utentes para o crescente consumo de antidepressivos e benzodiazepinas de forma 

inadequada; 

 Informar os utentes de alternativas não farmacológicas tanto ao nível da prevenção como de 

tratamento complementar; 

 Ao informar e sensibilizar os utentes para esta problemática, tentar alterar comportamentos, que 

permitam a mudança desta realidade preocupante.  

o 3.4 Métodos 

De forma a alcançar os objetivos definidos procedi à realização de um panfleto informativo 

intitulado “Ansiedade e Depressão – Um atual problema de saúde pública” (Anexo XII). Optei pela 

elaboração deste panfleto, visto que se trata de um tema bastante sensível, que grande parte dos 

utentes com estas patologias não se sente muito à vontade para falar, devido ao, ainda existente, 

estigma social.  

Ao longo de 3 semanas, entre os meses de julho e agosto, procedi à entrega de 50 panfletos a 

todos os utentes que atendi com prescrição de benzodiazepinas e/ou antidepressivos. No ato da 

dispensa deste tipo de medicamentos, em conversa com o utente, tentava perceber por que razão 

estava a fazer esta medicação, há quanto tempo e se estava a sentir-se melhor. Com essas simples 

perguntas percebia o quão recetivo o doente estava para falar sobre este assunto. No final da 

dispensa, entregava o panfleto, explicando que continha informação importante acerca da ansiedade 

e da depressão e alguns conselhos de medidas farmacológicas e não farmacológicas e que em caso 

de dúvidas voltassem à farmácia para seu esclarecimento. 

Aquando a entrega do panfleto anotava o género do utente e a medicação dispensada 

(antidepressivos e/ou ansiolíticos).  
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o 3.5 Resultados 

Os panfletos foram entregues a 31 (62%) utentes do sexo feminino e a 19 (38%) do sexo 

masculino. Em 23 (46%) das dispensas verifiquei a prescrição de benzodiazepinas isoladas, em 9 

(18%) encontravam-se prescritas benzodiazepinas e antidepressivos e nas restantes 18 (36%) 

estavam prescritos apenas antidepressivos, sendo a sua maioria SSRI.  

Quando perguntava “Por que razão está a fazer a medicação?” as respostas mais comuns eram: 

dificuldades em adormecer, razão pela qual o médico prescrevia a benzodiazepina, sentimento de 

nervosismo constante, ansiedade ou tristeza, sem vontade de fazer nada.  

Com as respostas à questão “Há quanto tempo faz essa medicação” apercebi-me que a maioria 

dos utentes já fazia a medicação há anos, principalmente no que diz respeito às benzodiazepinas.  

Relativamente, à pergunta “Sente-se melhor com a medicação”, as respostas foram muito 

variadas, alguns utentes referiam que se sentiam muito melhores e que se se esquecessem de tomar 

a medicação notavam imediatamente a falta dela, outros diziam que não sentiam diferenças 

nenhumas com ou sem a medicação e outros, referiram ainda que se sentiam piores com a mesma. 

Neste último caso, constatei que os utentes estavam no início de um tratamento com apenas 

antidepressivos, que inicialmente podem agravar os sintomas, pelo que transmiti essa informação aos 

utentes e referi a importância de continuar a seguir o esquema terapêutico, porque só assim iriam 

sentir melhoras.  

Todos os utentes foram recetivos às questões e à entrega dos panfletos. Aquando destas 

dispensas contactei com algumas situações que são importantes de referir. Uma delas consistiu num 

utente do sexo masculino com prescrição de uma benzodiazepina e um antidepressivo. Com as 

questões realizadas constatei que era a primeira vez que o utente ia fazer a medicação e que não 

estava a perceber porque é que tinha de iniciar o tratamento logo com 2 medicamentos. Além disso, 

não entendia porque razão tinha de ao longo das semanas diminuir a dose de um dos medicamentos 

(benzodiazepina). Expliquei ao utente que aquela prescrição estava conforme com aquilo que é 

previsto no tratamento farmacológico da depressão, já que a médica tinha prescrito um SSRI e devido 

ao demorado início de ação do mesmo, associou nas primeiras semanas uma benzodiazepina, de 

forma a que o utente sentisse logo um alívio dos sintomas. Expliquei e referi a importância da 

redução gradual da dose da benzodiazepina, uma vez que à medida que o tempo vai passando o 

SSRI começa a demonstrar os seus efeitos, pelo que já não é necessário o efeito da benzodiazepina. 

Além disso, se o desmame não for corretamente efetuado, corre-se o risco do desenvolvimento de 

tolerância e dependência a estes fármacos. Outra das situações foi de uma utente idosa que após 

cedência e leitura do panfleto, voltou à farmácia, muito preocupada porque já tomada a 

benzodiazepina há muitos anos e ficou sensibilizada para as consequências negativas da toma 

prolongada das mesmas, principalmente o aumento do risco de quedas. Perante essa situação, referi 

à utente que, infelizmente, a sua situação era análoga a muitas outras e que não podia deixar de 

tomar repentinamente aquele fármaco, já que o organismo iria responder bruscamente e que após 

muitos anos de toma era muito difícil interromper a administração deste tipo de medicação. Portanto, 

aconselhei-a a que na próxima consulta com o seu médico expusesse a situação, de forma a que o 

mesmo analisasse alternativas. Uma outra situação foi de uma utente que veio à farmácia para 
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dispensa de uma prescrição médica sem ansiolíticos nem antidepressivos, porém, em conversa, 

referiu que tinha lido o panfleto que entregaram ao pai na farmácia e que como se estava a sentir 

muito cansada, nervosa e triste nos últimos tempos, pediu aconselhamento para um “produto natural”. 

Aconselhei um suplemento alimentar com magnésio, vitamina B e triptofano, visto que é um precursor 

da serotonina, o que a vai ajudar a sentir melhor. Além disso, mencionei a importância da visita a um 

psicólogo.  

o 3.6 Discussão/ Conclusão 

A entrega de um maior número de panfletos ao sexo feminino corrobora a informação já referida 

no ponto 3.2, ou seja, a prevalência da ansiedade e da depressão é superior nas mulheres. Com a 

implementação deste projeto também comprovei que o número de prescrições isoladas de 

benzodiazepinas é muito elevado, bem como a sua toma por longos períodos de tempo, sem 

descontinuação das mesmas. Apenas uma pequena parte das prescrições seguia as normas de 

tratamento da depressão com a junção de antidepressivos e benzodiazepinas num curto espaço de 

tempo. Porém, em nenhum dos casos verifiquei a implementação de psicoterapia e/ou medidas não 

farmacológicas, em alternativa ao tratamento medicamentoso, numa fase inicial. Durante as 

conversas com os utentes confirmei a existência de um estigma social, um sentimento de vergonha 

que constitui um obstáculo na procura de um psicólogo ou um psiquiatra. A falta destes profissionais 

nos Centros de Saúde, também, é uma barreira à procura dos mesmos por parte dos utentes.  

Analisando os 3 casos específicos que descrevi, posso concluir que a implementação deste 

projeto permitiu a cedência de informação, acerca destas duas perturbações mentais aos utentes, 

permitindo o esclarecimento das suas dúvidas, principalmente em relação ao tratamento, sensibilizou 

os utentes para a problemática do consumo destes fármacos, principalmente da toma incorreta de 

benzodiazepinas e informou-os de medidas não farmacológicas, de forma a que tenham 

conhecimento das mesmas e as procurem, numa primeira fase.  

A realização deste projeto teve um impacto na saúde dos utentes, não na dimensão que gostaria, 

já que são hábitos muito difíceis de mudar, que englobam a mudança de mentalidades e de ações, 

não só dos utentes, mas também dos médicos, dos organismos superiores e de todo o SNS. É, 

assim, fundamental uma restruturação profunda na abordagem a este tipo de patologias, que permita 

um maior número de psicólogos nos Centros de Saúde, de forma a que os utentes tenham uma maior 

facilidade em os procurar, é fundamental que os médicos de família tenham especializações nesta 

área e que encaminhem os casos mais graves para os psiquiatras. É essencial, que os médicos 

invistam primeiramente em medidas não farmacológicas e também na psicoterapia e só caso não se 

obtenham resultados com estas medidas se opte por tratamento farmacológico. Além disso, a 

prescrição tanto de antidepressivos como de ansiolíticos deve ser racional e obedecer às normas 

estabelecidas, de forma a que seja um tratamento num espaço de tempo definido e não um 

tratamento ao longo de anos e anos. 

Este projeto demonstra mais uma das vertentes da atividade do farmacêutico na sociedade.  

A minha contribuição, para o combate a esta problemática foi apenas uma gota no oceano, porém 

se todos nós acrescentarmos mais uma gota, conseguimos alcançar o pretendido: uma melhor saúde 

mental para todos. 
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Resumo 

Ao longo deste relatório de estágio abordo todo o meu percurso de aprendizagem e 

consolidação de conhecimentos no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde, durante os 

meses de março e abril de 2019. 

No primeiro dia, a minha orientadora, a Dra. Olinda Melo, apresentou-me globalmente o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos deste Centro Hospitalar, bem como os profissionais que 

nele se integram. Além disso, nesse dia estive, essencialmente, a observar o que se sucede 

diariamente nestes serviços e quais as funções de cada profissional de saúde. À medida que o tempo 

foi passando fui-me integrando cada vez mais na equipa e fui participando nas diversas funções 

farmacêuticas. 

Após explicação e observação das diversas atividades, comecei a realizá-las 

autonomamente, porém sempre com confirmação final da Dra. Olinda. Inicialmente, comecei por 

proceder à validação das prescrições médicas dos serviços clínicos referentes à minha orientadora 

(Medicina Homens, Obstetrícia e Ginecologia) no sistema informático, atividade que efetuei 

diariamente. Nas primeiras semanas estive mais centrada na Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária, que englobou a validação das prescrições dos serviços clínicos com este tipo de 

distribuição, geração de Mapas de Alteradas e Mapas Gerais, confirmação das gavetas, após 

preparação das mesmas por parte das TDT, consoante os Mapas referidos anteriormente. Além 

disso, efetuei, sozinha, tando as alterações referentes ao Mapa das Alteradas, como também, 

preparei as malas tendo por base o Mapa Geral, e realizei, esta atividade não só na Medicina 

Homens, mas também, na Medicina Mulheres, Ortopedia e Cirurgia, de modo a ter em conta o tipo de 

medicação usual em cada serviço clínico. Dei saída informática da medicação, fiz devoluções de 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas e efetuei a reposição do armário de recurso 

relativo à Medicina Homens, que por sua vez englobou o pedido informático, preparação da 

medicação e satisfação do pedido. 

Em relação, à Distribuição por Reposição de Stocks Fixos, realizei a reposição de Obstetrícia, 

Ginecologia e Pediatria, que por sua vez são serviços com internamento, o que torna necessário a 

geração dos mapas de consumos referentes a uma semana, pedido informático, preparação da 

medicação e satisfação informática do pedido, atividades que realizei. No que concerne à reposição 

dos serviços sem internamento, observei tanto a reposição parcial como a total da Urgência.  

No que diz respeito, aos outros tipos de distribuição, observei como se efetua a reposição de 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, geralmente realizada pela Dra. Rosa e confirmada 

por uma das restantes farmacêuticas, e também, de Hemoderivados, nomeadamente, de Albumina e 

de Imunoglobulinas. Além disso, também, participei na Distribuição Clássica, realizada pelas TDT, a 

fim de ter consciência que tipo de medicação sai por esta via e como se procede ao envio da mesma, 

englobou a receção do pedido, a preparação da medicação e a satisfação do pedido. Efetuei, 

também, a Distribuição em Ambulatório dos anti-inflamatórios e analgésicos para os doentes da UCA, 

e foi-me explicado como se procede à distribuição dos medicamentos Biológicos e da medicação 

para os doentes da consulta de Imunoalergologia. Para além disso, a minha orientadora, explicou-me 

como se sucede a Distribuição dos Gases medicinais.  
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Ao longo do meu estágio, percebi como se procede à seleção e aquisição dos medicamentos, 

participei na receção das encomendas, observei os diversos locais de armazenamento nos serviços 

farmacêuticos e a zona de farmacotécnica. Verifiquei, também, como se efetua o controlo semanal 

dos medicamentos, nomeadamente de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, 

Hemoderivados, Soros, Dietas, ampolas de Paracetamol e alguns Antibióticos, além disso, percebi 

como se tratam as inutilizações de medicamentos. Tive a oportunidade de responder a um pedido de 

informação a um medicamento, tive conhecimento dos diversos tipos de Comissões existentes neste 

Centro Hospitalar, como também do seu papel, e participei numa formação no âmbito da “Prevenção 

e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos”.  

Em suma, esta experiência no âmbito da Farmácia Hospitalar foi muito enriquecedora em 

termos de aprendizagem, o que com certeza me forneceu bases importantes para aquando a entrada 

no mercado de trabalho e desempenho do meu exercício profissional. 
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1. Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde 

o História 

O CHPVVC engloba duas unidades hospitalares, uma situada na Póvoa de Varzim e outra em 

Vila do Conde, que por sua vez distam entre si cerca de três quilómetros. O respetivo Centro 

Hospitalar foi criado a 27 de abril de 2000, embora o Conselho de Administração só tenha ficado 

completo em dezembro de 2001 e resultou da junção dos dois hospitais em questão, Hospital São 

Pedro Pescador e Hospital de Vila do Conde, que até então funcionavam separadamente (Figura 1). 

Através do Decreto – Lei 180/2008 de 26 de agosto, o CHPVVC foi transformado numa Entidade 

Pública Empresarial (E. P.E), o que trouxe vantagens no que respeita à gestão, já que passou a ser 

uma instituição pública do Serviço Nacional de Saúde dotada de autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial [1,2,3,4]. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

o Objetivos 

Esta Unidade Hospitalar tem como principal finalidade a prestação de cuidados de saúde de 

excelência a toda a população abrangida pela mesma. Além disso, promove o desenvolvimento 

profissional de todos os profissionais de saúde, bem como de outros colaboradores, contribuindo 

assim, para um serviço onde domina a eficiência e a eficácia. Oferece cobertura a toda a população 

residente tanto na Póvoa de Varzim como em Vila do Conde, bem como nas freguesias pertencentes 

aos dois municípios, e também, freguesias de municípios vizinhos, nomeadamente Barcelos, 

Famalicão e Esposende, perfazendo uma cobertura a cerca de 150 000 habitantes [1,5]. 
 

o Serviços Clínicos 

O CHPVVC compreende inúmeros serviços clínicos, perfazendo um total de 16 especialidades, 

entre as quais a de Cirurgia Geral, Medicina Interna, Obstetrícia, Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, 

Neonatologia, Bloco Operatório, UCA, bem como Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. Além dos serviços anteriormente referidos, existem o Serviço de Consulta Externa e o 

de Urgência, este último, localizado na Póvoa de Varzim e aberto 24 horas por dia. A Urgência 

engloba um serviço médico-cirúrgico e encontra-se dividida em Urgência Geral e Pediátrica, a fim de 

tornar o processo mais eficiente. Os SC que incluem internamento são o de Medicina Interna, Cirurgia 

Geral, Ortopedia, Pediatria, Neonatologia, Obstetrícia e Ginecologia. Neste Centro Hospitalar existem 

143 camas, além das 15 do recobro, das 12 relativas aos doentes em observação e das 15 

correspondentes ao berçário [3,6]. 

Figura 1. CHPVVC (À esquerda a unidade situada na Póvoa de Varzim e à direita a localizada em 
Vila do Conde) 
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De modo a fornecer apoio clínico, subsistem vários meios, entre os quais, os Serviços 

Farmacêuticos. Os Serviços de Apoio à Gestão, como é o caso, da gestão de Recursos Humanos e 

gestão Financeira, também fazem parte deste Centro Hospitalar [6]. 

O CHPVVC pode referenciar os seus doentes para a ULS de Matosinhos, para o Centro 

Hospitalar de São João, para o Instituto Português de Oncologia, para o Hospital Magalhães Lemos, 

bem como, para o Centro Hospitalar do Porto, de acordo com as normas definidas na rede de 

referenciação e diplomas da ARS Norte [3]. 
 

o Organização 

Relativamente à organização, a unidade situada na Póvoa de Varzim encontra-se dividida em 

rés-do-chão, piso 1 e 2, sótão, logradouro, bem como mais dois anexos acoplados ao edifício 

principal. No rés-do-chão estão localizados os Serviços de Urgência, de Consulta Externa, o Serviço 

de Patologia Clínica e Imuno - Hemoterapia, a Imagiologia, a Esterilização, o Gabinete de Utente, 

uma Sala de Voluntariado, uma Capela, a Secretaria – Geral, uma sala do GCL – PPCIRA, bem 

como os Serviços Farmacêuticos. Em relação ao piso 1, este diz respeito aos internamentos relativos 

à Obstetrícia, Ginecologia, Ortopedia, Bloco Operatório e de Partos. É, também, neste piso que se 

situa o Conselho de Administração. Os internamentos relacionados com a Pediatria, Neonatologia, 

Cirurgia Geral e Consulta Externa de Pediatria localizam-se no piso 2 desta Unidade Hospitalar. No 

sótão encontra-se o Auditório, a Sala de Formação, a telefonista, bem como alguns gabinetes e 

quartos dos médicos de serviço. Anexado à estrutura principal subsiste um novo edifício, que por sua 

vez é constituído por quatro pisos, o rés do chão, diz respeito ao Aprovisionamento e Armazém, no 

primeiro localiza-se o Bar e a Cozinha, o segundo é caracterizado por um Vestuário Central, bem 

como, Gabinetes (Gabinete do Técnico de Segurança do Trabalho, Jurista, INEM e Medicina do 

Trabalho) e no terceiro é onde se encontra instalado o Serviço de Medicina Física e Reabilitação. 

Além deste edifício, existe um outro, denominado por edifício do antigo quartel, onde estão situados o 

Arquivo Clínico, o SIE, o SGSI, alguns armazéns, a Costura e a Rouparia. A Central de Gases 

Medicinais, o Armazém de Resíduos e a Casa Mortuária localizam-se no logradouro. [1,3]. 

A Unidade Hospitalar de Vila do Conde apresenta apenas dois pisos e um sótão, no primeiro piso 

localiza-se a Consulta Externa, a Imagiologia, os Serviços Administrativos, o Gabinete de Utente, a 

Sala de Voluntariado e a Capela. Relativamente ao segundo piso, é constituído pelo internamento do 

Serviço de Medicina Interna, tanto de homens como de mulheres e pela UCA, que consiste numa 

unidade onde se realizam pequenas cirurgias, caracterizadas por um curto tempo de internamento, 

no máximo 24 horas. O auditório localiza-se no sótão. Várias unidades de apoio encontram-se 

acopladas ao edifício principal, nomeadamente o Arquivo Administrativo, a Rouparia, a Costura, bem 

como Oficinas e a Casa Mortuária [1,3]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

o Generalidades 

Os Serviços Farmacêuticos são essenciais para a contribuição da prestação dos melhores 

cuidados de saúde aos utentes, uma vez que são responsáveis por assegurar a qualidade, a 

segurança e a eficácia dos medicamentos, bem como a preparação e cedência da terapêutica 

medicamentosa aos doentes. Este serviço possui uma autonomia técnico-científica, no entanto, tem 
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Figura 2. Planta dos SF do CHPVVC 

de responder pelo seu exercício profissional à Administração do respetivo hospital. A Direção dos 

Serviços Farmacêuticos tem, obrigatoriamente, de ter um farmacêutico hospitalar, no caso do 

CHPVVC, a responsável destes serviços é a Dra. Rosa Pontes. Além do farmacêutico responsável 

por este serviço, a equipa é constituída por outros farmacêuticos, por técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, por assistentes técnicos e por assistentes operacionais. Neste Centro Hospitalar, além da 

Dra. Rosa Pontes, a equipa engloba mais três farmacêuticas hospitalares, a Dra. Olinda Melo, a Dra. 

Irene Coelho e a Dra. Ana Salgueiro. Relativamente aos TDT, AO e AT constituem um total de 5 

(Elisa Costa, Ana Isabel Moreira, Gabriela Ribeiro, Diana Silva e Nélia Martins), 2 (Aurélia Carvalho e 

Ana Silva) e 2 pessoas (Teresa Cunha e Paula Vieira), respetivamente [3,7]. 

Ao nível do espaço físico, os Serviços Farmacêuticos do CHPVVC são constituídos por nove 

áreas distintas, uma zona de validação das prescrições médicas, local da responsabilidade das 

farmacêuticas, o gabinete da responsável por estes serviços, bem como o gabinete das duas 

assistentes técnicas. Além disso, uma zona de farmacotécnica, onde se efetua, nomeadamente, as 

preparações extemporâneas, bem como a re-embalagem e a etiquetagem dos medicamentos, uma 

zona de receção de encomendas e outra de armazenamento, todas elas da responsabilidade das 

TDT. As restantes três áreas dizem respeito, ao local de atendimento geral, de distribuição de dose 

unitária e de distribuição clássica (Figura 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta – feira das 9:00 às 16:00 horas. Estes SF 

seguem as normas descritas em alguns manuais próprios, como é o caso do Manual de 

Procedimentos dos Serviços Farmacêuticos do CHPVVC e do Manual da Qualidade dos Serviços 
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Farmacêuticos. Ambos servem de orientação para a execução da atividade laboral de todos os 

profissionais envolvidos nestes serviços [3,6]. 

Relativamente às funções, atividades e responsabilidades gerais de todos estes profissionais de 

saúde, é do encargo do responsável da farmácia hospitalar, neste caso, da Dra. Rosa Pontes, 

assegurar que todos eles desempenhem da melhor forma o seu exercício profissional [7].  
 

o Funções/ Atividades/ Responsabilidades Gerais das Farmacêuticas [7] 

→ Seleção, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos; 

→ Controlo das matérias-primas, dos produtos acabados e da manipulação dos medicamentos; 

→ Informação de medicamentos, elaboração de ações de formação e de protocolos 

terapêuticos; 

→ Implementação e monitorização da política dos medicamentos definida no FHNM e pela 

CFT, bem como participação em comissões, nomeadamente comissões técnicas. 
 

Além destas funções descritas, cada farmacêutica acumula outras responsabilidades específicas. 

A Dra. Rosa Pontes, como responsável dos SF, participa nas aquisições e concursos de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, gere os stocks dos medicamentos, procede ao 

controlo dos Hemoderivados e elabora trimestralmente o registo de aquisição dos mesmos, de modo 

a fornecer esses dados à ACSS, fornece medicamentos Biológicos aos doentes de ambulatório, 

controla as entradas e saídas de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, faz pedidos de 

AUE ao Infarmed, é membro da CFT, da Comissão de Ética e do Grupo da Prescrição Médica, 

elabora o plano de atividades anual, etc [7].  

A Dra. Irene Coelho, a Dra. Olinda Melo e a Dra. Ana Salgueiro apresentam, de um modo geral 

as mesmas funções: validam as prescrições médicas dos serviços que lhes estão atribuídos, 

colaboram nos estágios, controlam mensalmente os medicamentos consumidos por serviço, entre 

outras. Além disso, tanto a Dra. Irene como a Dra. Olinda são membros da CFT. Existem, também, 

duas funções que apenas são referentes à Dr. Irene, uma vez que é responsável por substituir a Dra. 

Rosa no caso da mesma se ausentar, e além disso, controla semanal (segundas, quartas e sextas) e 

mensalmente os movimentos dos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. No caso da Dra. 

Olinda Melo faz parte, também, do GCL – PPCIRA, da CQSD e da CTF. Além de tudo isto, todas as 

farmacêuticas do CHPVVC têm acesso ao processo clínico do doente, porém é de salientar, que se 

trata de informação confidencial [7]. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica, da qual fazem parte a Dra. Rosa Pontes, a Dra. Olinda 

Melo e a Dra. Irene Coelho, tem como objetivo monitorizar a prescrição interna de medicamentos e 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica, sugerir orientações terapêuticas, bem como 

contribuir para um uso mais eficiente do medicamento. Durante as reuniões da CFT, que se realizam 

periodicamente, abordam-se vários temas, nomeadamente, a prescrição excessiva de um dado 

medicamento, permitindo fazer uma análise crítica da situação e proceder-se à elaboração de 

estratégias que conduzam à resolução do problema. A CFT decide acerca da proposta de introdução 

de um medicamento que não exista nos SF, analisando a justificação do requerente para a utilização 

do mesmo. Depois disso, essa introdução é posteriormente enviada à Comissão Nacional de 
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Farmácia e Terapêutica.  Tendo em conta a constituição da CFT do CHPVVC é formada pelo mesmo 

número de médicos e de farmacêuticos, ou seja, neste caso por três médicos e três farmacêuticas [8].  

O GCL – PPCIRA é um grupo constituído por profissionais de saúde de diversas áreas com o 

objetivo de implementar inúmeras medidas que possam ser adotadas pelos diversos profissionais do 

CHPVVC, para prevenção das infeções ao nível hospitalar, bem como controlo das mesmas, no caso, 

de já estarem instaladas. Além disso, o GCL – PPCIRA monitoriza o uso de antibióticos neste Centro 

Hospitalar, de modo a verificar se o seu uso está de acordo com as normas, ou seja, se são utilizados 

primeiramente os de primeira linha ou então os mais dirigidos para o microrganismo em questão, isto 

é, de espetro mais reduzido e não os de espetro mais alargado como é o caso dos carbapenemos. 

Avalia também, a presença de resistências aos antimicrobianos, nomeadamente a existência de KPC. 

A CQSD foi responsável por criar um plano de ação no âmbito da qualidade e da segurança. A 

política referente à qualidade tem essencialmente dois grandes objetivos, a prevenção do erro e o 

controlo do planeado, tanto um como o outro, promovem uma melhoria contínua dos SF e também 

dos restantes SC. Nos SF foi feito um Manual de Qualidade, que por sua vez, fornece orientações, a 

fim de contribuir para uma melhor organização das atividades nestes serviços, estabelece e formaliza 

as regras de funcionamento dos SF e descreve, também, a política da qualidade e estrutura 

organizativa dos mesmos. Este manual pressupõe uma série de procedimentos, nomeadamente, no 

âmbito do controlo de documentos, dados e registos, tratamento de não conformidades, ocorrências, 

reclamações e sugestões, integração, orientação, formação e ensino nos SF, monitorização 

qualitativa e quantitativa do desempenho, entre outros [3].  

Relativamente à CTF foi crucial para o aparecimento de uma nova abordagem ao tratamento das 

feridas dos doentes deste Centro Hospitalar, uma vez que implementou novos conceitos em relação a 

este tema. Elaborou protocolos relativos ao tratamento dos diversos tipos de feridas, nomeadamente 

ao nível das queimaduras e das úlceras, permitindo assim, uniformizar o tratamento realizado pelos 

enfermeiros. Esta comissão levou à aquisição de diversos tipos de material de penso pelos SF 

consoante o tipo de ferida, e, portanto, mais adequados ao tratamento, por exemplo pensos de iodo e 

prata para feridas com infeção e pensos de alginato e poliuretano para feridas sem infeção, mas com 

exsudado. Tudo isto permitiu que o doente tivesse acesso a melhores cuidados de saúde no que 

concerne a esta matéria. 
 

o Funções/ Atividades/ Responsabilidades Gerais das TDT [7] 

→ Receção e orientação do armazenamento dos produtos farmacêuticos; 

→ Preparação da medicação dos SC em DU e reposição da mesma; 

→ Preparação da medicação das requisições diárias e semanais dos SC e respetivo débito 

informático;  

→ Distribuição clássica de medicamentos; 

→ Preparações farmacêuticas, re-embalagem e etiquetagem das formas farmacêuticas sólidas; 

→ Verificação mensal dos prazos de validade, colaboração na gestão dos stocks e inventário; 

→ Dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório: utentes da UCA e de 

Imunoalergologia e respetivo débito informático. 
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o Funções/ Atividades/ Responsabilidades Gerais das AT [7] 

→ Consultas para aquisição de medicamentos no catálogo público de aprovisionamento da 

ACSS; 

→ Emissão de notas de encomenda para aquisição de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos, bem como produtos dos serviços de Patologia Clínica e Imuno -Hemoterapia; 

→ Receção e verificação das faturas com a respetiva nota de encomenda, registo informático e 

contabilístico; 

→ Registo informático de todas as entradas e saídas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos e registo mensal de todas as compras realizadas; 

→ Emissão mensal das listas relativas ao consumo dos medicamentos consoante os diversos 

SC e consequente fecho do mês. Também procedem à comparação dos consumos dos 

medicamentos nos diversos SC e pelo método ABC analisam quais os 20 mais gastos; 

→ Secretariar o serviço. 
 

o Funções/ Atividades/ Responsabilidades Gerais das AO [7] 

→ Limpeza diária dos SF, lavagem de todo o material necessário para a preparação de 

manipulados, como também separação de resíduos e colocação nos contentores respetivos; 

→ Transporte dos carros de medicação, entrega dos medicamentos aos SF, bem como 

armazenamento de soluções injetáveis de grande volume e de inflamáveis; 

→ Apoio à receção de encomendas e armazenamento das mesmas sob orientação de uma 

TDT; 

→ Realização de recados internos e apoio na reposição de stocks nos serviços com e sem DU; 

→ Entrega de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas nos SC; 

→ Re-embalagem de medicamentos. 
 

o Atividades Diárias nos Serviços Farmacêuticos 

De um modo geral, o dia a dia das farmacêuticas no CHPVVC, durante a manhã, é caracterizado, 

essencialmente, pela validação das prescrições médicas dos SC que lhes estão atribuídos. À medida 

que se procede a essas validações, as farmacêuticas geram “Mapas de Alteradas”, que por sua vez 

consistem, em alterações ao “Mapa Geral” anteriormente criado. Essas alterações podem-se resumir 

a trocas de camas, entradas, altas e/ou mudanças na medicação, que por sua vez englobam 

alteração da posologia, introdução e/ou retirada de medicamentos. Após a obtenção dos “Mapas de 

Alteradas” as TDT procedem à atualização das gavetas relativas à medicação referente à distribuição 

de DU, conforme o descrito nesse mapa. Depois das alterações realizadas pelas TDT nas gavetas 

relativas à dose unitária, as farmacêuticas conferem essas mesmas modificações, de modo a detetar 

e corrigir algum erro que possa existir. Por voltas das 13:30h, as farmacêuticas dão saída dos últimos 

“Mapas de Alteradas” dos respetivos SC e geram o “Mapa Geral” para o ou os dias seguintes, 

dependendo do dia da semana, com a exceção do “Mapa Geral” de Ortopedia que é gerado no 

próprio dia, visto que, é um SC onde ocorrem grandes alterações, entre elas, entradas e altas. 

Seguidamente, as TDT, após terem em conta as últimas alteradas e depois da verificação por parte 

da farmacêutica, confirmam cada um dos nomes das gavetas da respetiva mala, a fim de detetar 

algum erro que eventualmente ainda possa persistir. Seguidamente fecham a mala à chave, já 



Relatório de Estágio de Farmácia Hospitalar do CHPVVC - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
7 

 

identificada com o respetivo SC e dia a que corresponde para que a AO a leve para o respetivo SC. A 

mala contém a medicação para 24 horas, referente ao horário das 14 horas desse mesmo dia e as 14 

horas do dia seguinte. Para além disso, de tarde, as TDT preparam a mala do dia seguinte com base 

no “Mapa Geral” anteriormente gerado. Após estar concluída essa preparação por parte das TDT, a 

farmacêutica responsável por esse SC procede à verificação.  

Além disto, em relação aos SC que são validados informaticamente pelas respetivas 

farmacêuticas, mas que não são distribuídos por dose unitária, existem dias da semana pré-definidos 

para a reposição desses stocks por parte das farmacêuticas e TDT. No caso dos Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas também existem dias em que os diversos SC podem fazer pedidos 

à farmácia e que por sua vez são analisados e preparados, normalmente, pela Dra. Rosa. No que 

concerne aos SC sem internamento os seus stocks também são repostos pelas TDT em dias 

específicos. Ao longo do dia as TDT também respondem a pedidos de medicamentos que saiam por 

distribuição clássica, fazem receção e armazenamento de encomendas. Quando necessário, tanto as 

TDT como as farmacêuticas efetuam devoluções.  
 

o Validação Farmacêutica  

No que concerne à validação das prescrições, é uma atividade somente realizada pelas 

farmacêuticas e é um ato farmacêutico de extrema importância, uma vez que, permite identificar e 

resolver problemas, nomeadamente ao nível de interações, duplicações (principalmente na presença 

de MDD), erros na posologia, contraindicações, entre outros. De um modo geral, a validação 

farmacêutica permite analisar o respetivo esquema terapêutico do doente, a fim de concluir se está 

tudo conforme e se não existe qualquer erro. Caso se verifique algum problema, a farmacêutica 

contacta o médico prescritor e/ou descreve o problema no local referente às “Observações” no 

sistema informático. Neste último caso, o médico quando aceder à prescrição do doente tem acesso 

à observação escrita pela farmacêutica. Todas as intervenções que as farmacêuticas façam a este 

nível são registadas na “Ficha de Intervenções Farmacêuticas”. A validação é efetuada on-line num 

sistema informático da Glintt HS e é realizada todos os dias até às 13:30h, altura em que, 

informaticamente, se dá saída de toda a medicação que consta na mala de dose unitária a ser 

entregue, de modo a abater no stock dos SF. 

Alguns exemplos de erros ao nível da prescrição detetados durante a validação farmacêutica que 

constatei durante este estágio foram: prescrição de Cloreto de Potássio injetável com soro associado, 

porém em horários não coincidentes, prescrição de Diclofenac numa dose superior à dose máxima 

diária (150mg/dia), prescrição de Pantoprazol comprimidos gastrorresistentes a doentes alimentados 

por sonda, bem como Ibuprofeno comprimidos revestidos, prescrição de Enoxaparina conjuntamente 

com o anticoagulante Dabigatrano, prescrição do Cetorolac de 8 em 8 horas e por via oral, ou seja, 

não concordante com o protocolo estabelecido pela CFT para o tratamento da dor aguda, uma vez 

que o mesmo só pode ser administrado durante 48 horas, duas vezes ao dia e de forma injetável e 

prescrição em duplicado de Metoclopramida 10mg/2ml. 

À medida que vão sendo efetuadas as validações, geram-se “Mapas de Alteradas” (Anexo I) 

como já referi anteriormente. Nesses mapas constam as alterações na medicação relativa a um 

doente que já se encontrava internado, ou então, constam novas entradas, altas ou trocas de camas. 
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No caso de se tratar de uma alteração na medicação de um doente anteriormente internado, é 

necessário rever a gaveta de dose unitária desse doente, de modo a atualizar o esquema terapêutico. 

Em contrapartida, se se tratar de uma entrada, a TDT tem de preparar uma nova gaveta para esse 

doente e a farmacêutica tem de imprimir a etiqueta com a identificação do mesmo para a respetiva 

gaveta. No caso de uma alta, a TDT retira a gaveta e guarda a respetiva medicação. Em relação às 

trocas de camas as TDT têm de atualizar a identificação das gavetas. As prescrições referentes a 

doentes que já se encontravam internados, mas que não sofreram nenhuma alteração na medicação, 

não aparecem nesse “Mapa de Alteradas”, mas sim no “Mapa Geral” (Anexo II). Na preparação e 

verificação das gavetas é necessário ter especial atenção aos designados PPP, que correspondem a 

doentes que estão na Urgência e que vão ficar internados, mas que ainda não têm cama atribuída no 

serviço, e por isso, o sistema informático assume o doente com essa designação. Na altura em que 

se gera o “Mapa Geral” se existirem PPP, estes aparecem no final do mesmo. No dia seguinte 

quando se geram alteradas a esse mapa, e se consta que a esse PPP foi atribuída uma cama, as 

TDT têm de preparar a gaveta de dose unitária desse doente com base no “Mapa Geral” impresso no 

dia anterior e com base nas alterações que possam existir no “Mapa de Alteradas”. Quando as 

farmacêuticas fazem a sua verificação, também têm de ter em atenção este facto. 

Com o objetivo de tornar este processo mais eficiente, as validações são distribuídas pelas três 

farmacêuticas hospitalares, ficando cada uma responsável pela validação das prescrições dos seus 

SC. No caso da Dra. Olinda Melo, esta é responsável pelas validações relativas à Medicina Homens, 

Obstetrícia e Ginecologia. A Dra. Irene Coelho valida as prescrições da Cirurgia Geral, Neonatologia 

e Urgência e por fim, a Dra. Ana Salgueiro faz a validação da Medicina Mulheres, Ortopedia e 

Pediatria. No entanto, apenas os SC de Medicina Homens e Mulheres, Ortopedia e Cirurgia saem por 

DU, os restantes têm outro tipo de distribuição. 

No que diz respeito às prescrições de antibióticos têm validade de 7 dias, à exceção dos 

carbapenemos que são só 96 horas, de modo a obrigar a uma reavaliação da prescrição médica. 

Após estes prazos, para prolongar a toma dos antibióticos é necessária justificação médica.  

No caso dos medicamentos Hemoderivados são validados pelas farmacêuticas, no entanto, só 

são enviados para o SC que solicitou, após entrega aos SF da requisição relativa a este tipo de 

medicamento (Anexo III). A Albumina é o único Hemoderivado que pode sair nas gavetas da DU, já 

que pode ser administrada durante alguns dias, os restantes como são de toma única não saem nas 

gavetas.  

Relativamente aos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, quando prescritos são 

validados pela farmacêutica responsável por esse SC e são enviados na gaveta de dose unitária do 

respetivo doente, se se tratarem de formas farmacêuticas orais sólidas e com horários de tomas 

definidos. No caso, das formas injetáveis ou prescritas em SOS, são enviados por um tipo de 

distribuição própria. A farmacêutica tem de registar todas as entradas e saídas deste tipo de 

medicamentos, a fim de atualizar o registo do stock no cofre, visto que este tipo de medicação está lá 

guardado. No caso dos que saem por DU ficam registados no sistema automaticamente quando se 

dá saída informática de toda a medicação, por volta das 13h:30min. 
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Existem outros medicamentos que são de justificação obrigatória, porém, isso não se aplica à 

distribuição em DU, porque neste caso, existem protocolos clínicos que permitem a sua prescrição. A 

justificação é apenas necessária para os SC sem este tipo de distribuição, e engloba, 

nomeadamente, o Ondansetron quando este é usado na Pediatria por via oral em vez de via 

endovenosa, ou quando se usa na Urgência em detrimento da Metoclopramida. Inclui, também, os 

antibióticos que não sejam de primeira linha, bem como medicamentos bastante caros como a 

Carboximaltose Férrica que por sua vez necessita da autorização do Diretor do Serviço e da Diretora 

Imunohemoterapeuta. Para os mesmos é necessário a entrega de uma justificação aos SF (Anexo 

IV).  

Quando um medicamento é usado em modo off-label é necessário o preenchimento de um 

consentimento informado por parte do doente ou familiares para a utilização do mesmo, além disso é 

necessária uma justificação, bibliografia de suporte e o conhecimento por parte do Diretor de Serviço. 

Este por sua vez é enviado para os SF a fim de ser analisado por uma das farmacêuticas. Durante o 

meu estágio tive contacto com uma destas situações, devido à prescrição de Rifaximina 400mg de 8 

em 8 horas para o tratamento da encefalopatia hepática. 
 

o Devoluções 

As devoluções ocorrem, nomeadamente, quando o doente tem alta ou então quando o médico 

altera a medicação do doente e retira um ou mais medicamentos da sua prescrição anterior e que por 

sua vez voltam à farmácia. As devoluções são realizadas no sistema informático e de uma forma 

geral, são efetuadas pelas TDT. Em contrapartida, quando se trata de Estupefacientes, Psicotrópicos, 

Benzodiazepinas, bem como Hemoderivados, as devoluções têm obrigatoriamente que ser realizadas 

por uma farmacêutica, que por sua vez efetua a devolução associada ao respetivo doente.  

Além deste tipo de devolução existem outros, como por exemplo, quando falta algum tipo de 

medicamento nos SF para a DIDDU, devido à falência do stock, as farmacêuticas têm de pedir um 

empréstimo desse medicamento a um SC que o tenha em stock. Nesse caso, tem de se efetuar 

informaticamente uma “Devolução do Serviço ao Armazém”, seguidamente pode-se gerar um pedido 

de substituição, de modo a repor esse medicamento ao respetivo serviço, aquando a chegada da 

encomenda para a reposição do stock nos SF. 

Entre SC também podem ocorrer empréstimos de dados medicamentos, que consequentemente 

conduzem à alteração dos stocks nesses serviços. Como a farmácia não tem um conhecimento direto 

destas trocas, aquando a reposição dos stocks dos diversos SC pode não repor aqueles que 

cederam a outros serviços, uma vez que, esse medicamento não está registado como consumido 

nesse SC e para a farmácia é como que o mesmo ainda o tenha em stock, ou seja, não o tenha 

gasto. Portanto, para evitar estas situações, o serviço que recebe o empréstimo de outro SC deve 

reportar essa situação aos SF, para posterior reposição do stock de forma correta. 

 

3. Seleção, Aquisição, Receção e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

o Seleção 

Os medicamentos existentes na farmácia do CHPVVC são aqueles considerados mais 

adequados para satisfazer as necessidades de todos os SC do Centro Hospitalar e que por sua vez 
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fazem parte do FHNM. Caso um SC considere necessário a obtenção de um outro medicamento 

preenche uma requisição própria que entrega à CFT [7]. 
 

o Aquisição 

A aquisição permite que os SF possuam medicamentos com qualidade e quantidade adequadas 

a satisfazerem as necessidades do CHPVVC. O objetivo é adquirir medicamentos correspondentes a 

um stock de cerca de um mês, de modo a que não haja rutura nem excesso dos mesmos [3,7].  

Para tal, antes do início de cada ano, a responsável pelos SF efetua as previsões para o ano 

seguinte, relativas ao consumo de cada um dos medicamentos existentes nestes SF e, 

posteriormente, envia as mesmas para o SPMS. Após isso, para os medicamentos que constem no 

catálogo SPMS, as AT abrem concursos na plataforma Vortal, de modo a selecionarem um 

fornecedor que satisfaça as previsões anteriormente estabelecidas. Sendo que se escolhe o 

fornecedor com preço mais baixo, ou seja, igual ou inferior ao selecionado no ano anterior, em caso 

de empate realiza-se um sorteio. Caso todos os candidatos apresentem preço superior é, então, 

necessário efetuar uma Consulta ao Mercado, a fim de se encontrar um fornecedor com preço 

inferior. Existem previsões que são obrigatórias e com data estipulada pelo SPMS, como é o caso, da 

previsão dos medicamentos Biológicos. Nesse caso, o concurso para a escolha do fornecedor é 

realizado pelo próprio SPMS, os SF apenas enviam a previsão e, após a seleção do fornecedor pelo 

SPMS, recebem uma Notificação de Adjudicação. Em relação aos medicamentos que não constem 

no catálogo SPMS, como é o caso das dietas entéricas, tem de se proceder a um concurso público 

numa outra plataforma (Saphety).  

Diariamente, à medida que as TDT verificam que é necessário encomendar um dado 

medicamento, registam-no no “Caderno de Faltas”. Duas vezes por semana, a responsável dos SF 

verifica o que consta nesse caderno e procede à criação do pedido de compra, onde identifica o 

medicamento, a quantidade e o respetivo concurso. Seguidamente, esse pedido é enviado para as 

AT que efetuam a nota de encomenda. Nesta última, tem sempre de constar o número de 

compromisso, dado pela contabilidade, que constitui uma garantia de pagamento ao fornecedor por 

parte do Centro Hospitalar. Em relação aos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, o 

processo é semelhante, apenas necessita do preenchimento e envio por correio ao fornecedor do 

modelo nº 1506 (Anexo V) [3,7].  
 

o Receção 

Após a emissão da nota de encomenda pelas AT, as TDT adquirem um exemplar da mesma para 

aquando a chegada do fornecedor. Nesse momento confirmam o número da encomenda e a 

quantidade, de modo a ver se corresponde ao pedido e verificam, também, o prazo de validade, que 

por sua vez, deve ser superior a 12 meses. Se tudo estiver conforme, as TDT aceitam a encomenda, 

assinam como a receberam e registam o dia da chegada no respetivo protocolo. Anexado à nota de 

encomenda fica a guia de transporte. Além disto, regista-se o número de lote e a validade e, 

seguidamente, as TDT entregam toda esta documentação às AT para darem entrada informática. Os 

medicamentos de frio e os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas são armazenados de 

imediato. 
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Figura 3. Locais de armazenamento dos medicamentos nos SF 

o Armazenamento  

Existem vários locais destinados ao armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

nos SF do CHPVVC, nomeadamente, armazéns centrais e periféricos, módulos de gavetas, cofre, 

frigoríficos e arca congeladora (Figura 3) [7].  

O armazém central aplica-se ao armazenamento da maior parte dos medicamentos. Os módulos 

de gavetas destinam-se aos medicamentos usados na DIDDU. No cofre é onde estão guardados os 

Estupefacientes, Benzodiazepinas e Psicotrópicos, e encontra-se fechado à chave. Este tipo de 

medicamentos, além de estar armazenado nos SF, encontra-se, também, num cofre e/ou gaveta 

fechado à chave nas enfermarias e blocos, bem como, no carro de emergência e no saco de 

transporte de doentes críticos dos SC, este stock é definido qualitativa e quantitativamente pelo 

Diretor do Serviço, Enfermeiro Chefe e Farmacêutico, sendo que está calculado para cerca de 8 dias. 

Nos frigoríficos guardam-se, nomeadamente os Hemoderivados, visto que precisam de ser 

conservados no frio (2 a 8ºC), à exceção da Albumina que pode ser armazenada até 25ºC. Existem 2 

frigoríficos, num deles estão, nomeadamente, as vacinas e as imunoglobulinas e no outro os 

restantes medicamentos. A Dinoprostona armazena-se na arca (-15 a -20ºC), existindo uma segunda 

arca no Bloco de Partos. Os armazéns periféricos situam-se no exterior do hospital e destinam-se ao 

armazenamento dos inflamáveis, corretivos da volémia e gases medicinais. Em todos os SC existem 

stocks pré-definidos de alguns medicamentos, geralmente os mais consumidos e prováveis de serem 

precisos nesse SC [7]. 

Em todos os locais de armazenamento nos SF os medicamentos são identificados pela sua DCI, 

colocados por ordem alfabética e podem ter cores associadas, como é o caso do módulo de gavetas, 

a azul estão representados os comprimidos e cápsulas e a vermelho as ampolas. Além disso, existe 

uma sinalética específica como é o caso do sinal de perigo para os medicamentos de alto risco, o 

fundo vermelho relativo aos eletrólitos concentrados, o sinal respetivo à impossibilidade de trituração 

dos comprimidos para serem administrados por sonda e por fim, a sinalização LASA, correspondente 

aos medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante, como é o caso das 

cefalosporinas (Figura 4). Os medicamentos que apresentem uma validade mais curta são 

armazenados, de modo a que sejam consumidos primeiro (FEFO) [7].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Sinalética do módulo 
de gavetas 
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4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

o Distribuição de Medicamentos Hemoderivados 

Os Hemoderivados constituem derivados do sangue e englobam a Albumina Humana e 

Imunoglobulinas específicas. Após a prescrição e até mesmo validação dos mesmos é necessária a 

entrega de uma requisição específica (Anexo III) preenchida e assinada pelo médico. Essa 

requisição constitui o modelo nº1804 da Imprensa Nacional Casa da Moeda e é constituída por duas 

vias: a Via Serviço e a Via Farmácia. A primeira permanece no processo clínico do doente, a fim de 

ficarem registadas todas as administrações, enquanto a Via Farmácia é arquivada nos SF. O médico, 

nessa requisição, tem de proceder à identificação do doente, do Hemoderivado e sua posologia, bem 

como justificação clínica. Após chegada da requisição aos SF, esta é validada pela farmacêutica a 

qual atribui um número sequencial a esse pedido e regista o Hemoderivado (quantidade, lote, 

fornecedor e número do certificado do Infarmed). Caso se trate de uma saída por distribuição 

clássica, informaticamente, a farmacêutica tem de dar saída desse medicamento associado ao 

doente, gerando um CM. Em contrapartida, se sair em DU, essa associação é feita automaticamente 

e gera-se um SU. Seguidamente, um auxiliar vem levantar o Hemoderivado à farmácia e juntamente 

com o mesmo, leva a requisição para ser assinada pelo enfermeiro ou pela a auxiliar responsável, a 

fim de comprovar que recebeu. Após isso, a Via Serviço permanece no processo clínico do doente, 

enquanto a Via Farmácia é devolvida aos SF. Se o tratamento for interrompido o enfermeiro é 

responsável por devolver o medicamento aos SF. Caso os SF estejam encerrados e seja necessária 

a administração de um Hemoderivado, existe um frigorífico, fechado à chave, com os mesmos na 

Urgência e Medicina Mulheres, que pode ser aberto. Neste caso, quem assume o fornecimento do 

Hemoderivado é o Chefe de Equipa ou, no caso da Unidade de Vila do Conde, o médico residente, 

são, também, os mesmos que nesta situação, preenchem a parte da requisição (Anexo III) referente 

ao farmacêutico. A farmacêutica tem acesso ao respetivo impresso, quando faz o controlo do stock 

presencialmente na Urgência ou quando o recebe diretamente nos SF. Em relação à Unidade de Vila 

do Conde, é da responsabilidade do motorista trazer esses documentos para os SF. No caso da 

Albumina é necessário o preenchimento da respetiva ficha de prateleira (Anexo VI), onde se refere 

as unidades enviadas, as que permaneceram, o tipo de saída e a data, a fim de posteriormente se 

efetuar o controlo das entradas e saídas deste medicamento. Ao contrário dos outros 

Hemoderivados, a Albumina, pode não ser de toma única, podendo ser administrada até 3 dias e, 

portanto, a Via Serviço tem de voltar aos SF para validação. Além disso, se for prescrita em DU é 

enviada no respetivo carro com uma etiqueta, onde consta a identificação do doente, nº da cama, SC, 

condições de armazenamento e respetiva requisição. Além do mais, é necessário o preenchimento 

de um documento específico (Anexo VII), de modo a registar o consumo da Albumina, o mesmo 

permanece arquivado nos SF, juntamente com a Via Farmácia do respetivo doente [7].  
 

o Distribuição de Medicamentos Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas que sejam formas farmacêuticas sólidas 

orais e com horário de tomas bem definido, prescritas nos SC com DU são enviados na gaveta do 

respetivo doente. O mesmo não ocorre para os injetáveis ou os prescritos apenas em SOS, já que 

nesses casos os SC recorrem ao seu stock. Quando é consumido algum destes medicamentos 
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existentes no stock dos SC, os enfermeiros preenchem uma requisição (Anexo VIII) onde constam 

informações do medicamento administrado, a quantidade, o doente, bem como a sua assinatura. 

Esse documento necessita de ser assinado pelo Diretor de Serviço ou representante. Aquando a 

chegada da requisição aos SF, que deve ser feita até as 10h:30min desse dia, a Dra. Rosa Pontes 

verifica se está tudo conforme, assina o documento e seguidamente prepara os medicamentos 

requisitados, debitando a sua saída na respetiva ficha de prateleira (Anexo VI) e posteriormente no 

sistema informático, sempre com identificação do doente, de modo a gerar um CM. Das restantes três 

farmacêuticas, uma delas procede à verificação tanto das requisições como dos medicamentos, antes 

de serem enviados para o serviço requerente. Após confirmação assinam o documento, identificam e 

lacram os sacos que contêm os medicamentos a serem entregues. As ampolas de morfina caso 

sejam enviadas fora da embalagem e sejam transparentes têm de ser envolvidas em alumínio, uma 

vez que são sensíveis à luz. No caso da Unidade Hospitalar da Póvoa, é da responsabilidade de um 

AO entregar o pedido ao Enfermeiro Chefe entre as 12h:30min e as 15 horas desse dia. Após isso o 

enfermeiro assina o documento, a fim de comprovar a receção do pedido, fica com o duplicado e 

devolve o original da requisição ao AO, que por sua vez entrega aos SF. Em contrapartida, o 

enfermeiro pode dirigir-se aos SF para fazer o levantamento desses medicamentos. Em relação, a 

Vila do Conde, a única diferença é que é o motorista que leva os medicamentos num cofre fechado 

com a identificação do SC requerente. Estes pedidos de reposição de stocks por SC têm dias pré-

definidos para serem efetuados, o que não significa que eventualmente não possam ser realizados 

em dias diferentes. No caso da Urgência é às segundas, quartas e sextas, Ortopedia é às segundas e 

quintas, a UCA e o Bloco Operatório são à terça, a Cirurgia às quartas e sextas, a Medicina Homens 

e Mulheres, Pediatria e Neonatologia são às quintas, Obstetrícia e Ginecologia à sexta – feira [7]. 
 

o Distribuição Clássica de Medicamentos 

Formas farmacêuticas multidose, como soluções e suspensões orais, pensos, pomadas, cremes, 

antisséticos, desinfetantes, reagentes de diagnóstico rápido, soluções injetáveis de grande volume, 

como os soros e ampolas de paracetamol são distribuídos pelos diversos SC por esta via. Cada SC 

apresenta um stock pré-definido para este tipo de medicamentos e produtos farmacêuticos, que por 

sua vez é estabelecido pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro Chefe e pela Responsável dos SF [7].  

Quando é necessária a reposição de um ou mais medicamentos do respetivo stock, o Enfermeiro 

Chefe ou o seu representante envia um pedido informático aos SF até às 10h:30min. Caso passe 

dessa hora o pedido tem de ser realizado através de um telefonema. Após receção do pedido, a TDT 

imprime a requisição e prepara o mesmo, depois de uma AO ir buscar os corretivos de volémia e 

inflamáveis ao armazém no exterior. Seguidamente, outra TDT confirma e, informaticamente, faz a 

satisfação do pedido. Todo o processo de distribuição clássica é efetuado por TDT, uma prepara e 

outra confirma. O transporte dos mesmos é realizado pelas AO. Para pedidos de medicamentos que 

não façam parte do stock desse SC é necessária uma justificação, como é o caso do uso da 

suspensão oral de Domperidona em todos os SC à exceção de Pediatria. As ampolas de paracetamol 

são enviadas por esta via, porém é necessário que a farmacêutica confirme no sistema informático a 

quantidade de medicamento consumida no respetivo SC, de modo a serem enviadas essas unidades. 
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O envio das ampolas de paracetamol para os diversos SC também tem dias estipulados, no caso das 

Medicinas é à sexta-feira, enquanto na Cirurgia é às terças e às sextas-feiras [7].  
 

o Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks Fixos 

Este tipo de distribuição destina-se a todos os SC que não possuam DU, entre eles encontram-se 

SC sem e com internamento. No primeiro caso enquadra-se o Bloco de Partos, Bloco Operatório, 

Bloco de Cirurgia de Ambulatório e Urgência (apenas a pediátrica e também alguns medicamentos 

para a ala de adultos), enquanto que, os SC com internamento, incluem a Pediatria, Neonatologia, 

Obstetrícia, Ginecologia e Urgência. Nestes SC existem stocks de medicamentos previamente 

estabelecidos pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro Chefe e Responsável pelos SF, ou seja, de um 

modo geral, o stock compreende os medicamentos que são mais necessários ao serviço. O processo 

de reposição decorre consoante o SC apresente ou não internamento [7].  

Relativamente aos SC sem internamento, é da responsabilidade de uma TDT, em dias pré-

estipulados, dirigir-se ao respetivo SC, de modo a verificar o que foi consumido e quais as 

quantidades que necessitam de ser repostas. Para a auxiliar neste processo, a TDT faz-se 

acompanhar de uma lista com o nome e quantidade dos medicamentos em stock. Seguidamente nos 

SF, a TDT prepara o stock a repor e dá saída no sistema informático. O transporte é da 

responsabilidade de uma AO ou de um motorista no caso da unidade de Vila do Conde. 

Nos SC com internamento, a reposição processa-se de forma diferente, neste caso é realizada 

pelas farmacêuticas, que por sua vez em dias estipulados retiram do sistema informático um mapa de 

registos de administrações referente ao consumo durante uma semana, dos respetivos SC pelas 

quais são responsáveis. Após isso, comparam com o stock pré-definido e calculam a quantidade a 

repor, todos os medicamentos que sejam multidose saem por distribuição clássica e não por esta via. 

Seguidamente, elaboram um pedido informático que é preparado e confirmado pelas TDT e 

transportado pelas AO. As TDT após preparação do pedido (Anexo IX) têm de informaticamente dar 

saída desses medicamentos na opção “Satisfação do Pedido” (Anexo X), de modo a abater no stock.   

No caso da Urgência, faz-se a reposição parcial à segunda – feira, onde só se repõe os 

medicamentos em stock de maior rotação, como é o caso do Brometo de Ipratrópio 0,25mg/1ml, 

Tiocolquicósido 4mg/2ml, Tramadol 100mg/2ml, Diclofenac 75mg/2ml, Amoxicilina e Ácido 

Clavulánico 1200mg, Butilescopolamina 20mg/1ml, Hidrocortisona 100mg, Furosemida 20mg/2ml, 

Budesonida 1mg/2ml, Metoclopramida 10mg/2ml, entre outros. À quinta – feira procede-se à 

reposição total da Urgência. Além disso, qualquer dia da semana a Urgência pode enviar pedidos 

para a reposição da medicação referente à sala de emergência, visto que a gestão do stock da 

mesma é da responsabilidade dos enfermeiros dessa ala e não das farmacêuticas. Os SC de 

Obstetrícia e Ginecologia são repostos à terça – feira [7]. 
 

o Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Os SC abrangidos por este tipo de distribuição são o de Cirurgia, Medicina Homens e Mulheres, 

bem como Ortopedia. Aquando o internamento do doente, este é registado no sistema informático e é 

lhe atribuída uma cama. O médico quando lhe prescreve medicação refere-a pela denominação DCI 

e descreve o seu esquema posológico. Além dessas informações, também é referido o tipo de dieta 

do doente, visto que se estiver a ser alimentado por sonda existem medicamentos que estão 
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Figura 5. Mala e respetivas gavetas da DIDDU 

contraindicados. As prescrições relativas a estes SC são validadas pelas farmacêuticas responsáveis 

pelos mesmos, como já referi previamente. Após as validações, e depois de se ter em conta todas as 

alterações que possam surgir até às 13h:30min, a mala de DU é colocada no carro e distribuída pelas 

AO pelos respetivos SC, no caso da Unidade de Vila do Conde é levada pelos motoristas. Cada uma 

das gavetas que constitui a mala encontra-se devidamente identificada com etiquetas com o nome do 

doente, nº da cama, SC e data de nascimento (Figura 5). Este tipo de distribuição compreende a 

distribuição de medicamentos desde as 14 horas desse dia até às 14 horas do dia seguinte.  

A DIDDU no CHPVVC é preparada com antecedência, ou seja, à segunda – feira prepara-se a 

mala para terça feira, na terça prepara-se a mala para quarta feira, às quartas preparam-se as malas 

de quinta e de sexta feira, à quinta preparam-se as malas referentes a sábado e a domingo e na 

sexta prepara-se a mala para segunda feira.   

Depois da última validação (13h:30min), todas as alterações que conduzam a mudanças na 

medicação do doente não vão ser tidas em conta e por isso a gaveta da DU para as próximas 24h 

não vai estar conforme com as mesmas. Portanto, caso seja necessária a administração de um 

medicamento que não esteja na gaveta, o enfermeiro, precisa de recorrer ao armário de recurso 

existente nesse SC, já estabelecido para estas situações. O mesmo acontece quando um doente é 

internado e é lhe prescrita medicação após as 13h:30min, o que significa que, não possui gaveta. 

Nesse armário estão presentes aqueles medicamentos mais prováveis de serem consumidos. 

Quando o enfermeiro recorrer ao armário de recurso tem de preencher um documento de registo de 

reposição (Anexo XI), onde indica o medicamento e a dose que administrou. Seguidamente, envia-o 

para os SF, de modo a que estes procedam à reposição do mesmo. Após chegada da requisição aos 

SF, uma das TDT dá saída do pedido informaticamente, para tal, tem de identificar o SC requerente, 

o medicamento pedido e a quantidade de forma a gerar um CM. Posteriormente, a TDT imprime a 

lista correspondente à requisição (Anexo XII) e prepara a medicação, que será conferida por outra 

TDT. Após isso enviam para o respetivo SC, no caso da Unidade da Póvoa é uma AO que vai 

entregar, na unidade de Vila do Conde é um motorista [7]. 

Os comprimidos de Acetilcisteína 600mg efervescentes não são enviados desta forma para a 

reposição do stock dos SC com DU, devido à perda de estabilidade aquando a sua re-embalagem. 

Portanto, a enfermeira responsável por esses SC tem na sua posse uma embalagem destes 

comprimidos e quando necessita de outra pede diretamente aos SF. 
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o Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório  

Este tipo de distribuição engloba o fornecimento gratuito de anti-histamínicos (2 comprimidos de 

Cetirizina 20mg) e corticoides (3 ou 4 comprimidos de Prednisolona 60mg ou 80mg, respetivamente)  

a doentes da consulta de Imunoalergologia, dispensa de anti-inflamatórios (15 comprimidos de 

Ibuprofeno) e analgésicos (40 comprimidos de Paracetamol) aos utentes da UCA, bem como 

dispensa gratuita de medicamentos Biológicos incluídos na Portaria nº 48/2016 a doentes da área de 

residência deste Centro Hospitalar e com as seguintes patologias: artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Recentemente, a Portaria nº38/2017 incluiu mais uma patologia, a hidradenite supurativa, neste 

regime de comparticipação. No caso da medicação para os utentes da UCA, a sua prescrição é 

efetuada em papel pelo médico responsável, é enviada para os SF, de preferência com uma semana 

de antecedência, consecutivamente é preparada por uma TDT e conferida por outra. Por fim, é 

enviada para a UCA num saco com a identificação do doente e dia da cirurgia, juntamente com isso é 

enviado um documento com a identificação de todos os doentes com cirurgia nesse dia e com a 

posologia dessa medicação, lote e validade (Anexo XIII). Caso se trate de uma criança com idade 

inferior a 13 anos, em substituição dos comprimidos, é enviada suspensão oral de Paracetamol. No 

que concerne aos medicamentos Biológicos, estes são prescritos em papel por médicos externos, 

mas com consulta certificada por parte da Direção Geral de Saúde. Posteriormente, o utente dirige-se 

aos SF, entrega a receita, que por sua vez tem de ser verificada e validada, obrigatoriamente, por 

uma das farmacêuticas. Nessa receita tem de conter a vinheta do médico prescritor, a DCI do 

medicamento, posologia, o número da consulta de especialidade certificada, bem como, a Portaria. 

Seguidamente as AT procedem à nota de encomenda, aquando a chegada do medicamento, o utente 

é contactado e as AT dão saída do mesmo. A entrega dos medicamentos Biológicos, bem como a 

informação acerca dos mesmos, é dada por uma das farmacêuticas, normalmente pela Dra. Rosa 

Pontes. Este tipo de medicamentos é armazenado no frio e aquando a sua primeira dispensa ao 

doente, este leva-o num saco com um acumulador de frio, que por sua vez, tem de trazer consigo nas 

dispensas seguintes, caso contrário o medicamento não lhe é 

entregue. Assina também uma declaração de como recebeu o 

medicamento e um termo de responsabilidade pela conservação do 

mesmo. Como os medicamentos Biológicos só são encomendados 

após apresentação da receita, é pedido ao doente para ter em conta 

este facto para o próximo pedido, já que o medicamento dispensado é 

para um mês. No ato da dispensa, estes medicamentos só podem ser 

entregues ao próprio, ou então, a outrem, desde que apresente o 

cartão de cidadão do requerente [7,9,10]. 

Todas estas dispensas são realizadas no balcão de atendimento 

geral (Figura 6) dos SF e efetuam-se durante o horário de funcionamento dos respetivos serviços [7]. 
 

o Distribuição de Gases Medicinais 

O ar respirável é produzido no CHPVVC, enquanto os restantes gases como oxigénio, protóxido 

de azoto e dióxido de carbono são produzidos por empresas, às quais o Centro Hospitalar procede à 

Figura 6. Balcão de 
Atendimento Geral 
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encomenda. Todos estes gases são distribuídos pelos diversos SC do Centro Hospitalar através de 

uma rede de distribuição própria. Existem duas Centrais de Gases Medicinais uma situada na 

unidade da Póvoa de Varzim e outra em Vila do Conde. As Centrais são constituídas por várias 

garrafas, que por sua vez são controladas e substituídas pelos AO. Todos os dias uma TDT dirige-se 

à Central, de modo a verificar o respetivo stock e quantidades a encomendar. No caso da Unidade de 

Vila do Conde, tudo isto é efetuado por um trabalhador do SIE. Seguidamente transmitem essa 

informação às AT, de modo a emitirem uma nota de encomenda. As farmacêuticas são responsáveis 

por registarem informaticamente o consumo destes gases nas duas unidades bem como na SIV, na 

parte do “Registo de Consumos de Serviço”, tendo por base o documento entregue aquando a 

receção das garrafas. A quantidade de unidades recebidas é igual às enviadas. Existem 2 tipos de 

botijas de oxigénio, as grandes de 10,6 m3 e as pequenas, designadas por BO5, usadas nos carros 

de emergência e quando é necessário transportar o doente. Quando as farmacêuticas dão saída 

informática destas botijas, as pequenas saem por unidade enquanto as maiores saem por m3. As 

garrafas tanto de dióxido de carbono como de protóxido de azoto são registadas por quilograma [7].  

 

5. Produção, Re-embalagem e Etiquetagem de Medicamentos 

o Produção 

No CHPVVC a produção de medicamentos vai de encontro às necessidades dos diversos SC 

deste Centro Hospitalar e engloba a preparação de medicamentos não estéreis como soluções 

extemporâneas e doses fracionadas de comprimidos. Os restantes manipulados são mandados 

preparar fora, visto que não existe um volume de pedidos neste Centro Hospitalar que justifique o 

investimento necessário para uma zona de manipulados rigorosa concordante com a legislação [7].  

Este processo segue as Boas Práticas de Fabrico e é realizado por TDT e AO, sempre com 

supervisão das farmacêuticas. A produção de medicamentos é realizada na zona de farmacotécnica 

dos SF, já referida na planta destes serviços. Ao nível das instalações e equipamentos existe uma 

zona de pesagem com uma balança monoprato, uma zona de preparação de soluções 

extemporâneas e de fracionamento de comprimidos, com todo o material de laboratório necessário, 

como é o caso, de balões de vidro, almofarizes, bisturi, entre outros, uma zona de lavagem do 

material, e uma máquina de selar plástico. Todo este processo deve ser devidamente planeado, 

seguindo um protocolo, a fim de garantir a qualidade do produto final, ou seja, deve estar conforme o 

descrito na Farmacopeia Portuguesa. Sendo assim, para cada preparação farmacêutica existe a 

respetiva ficha de preparação (Anexo XIV) que contêm informação, nomeadamente, acerca do nome, 

forma farmacêutica, número de lote, composição qualitativa e quantitativa do medicamento e uma 

ficha técnica (Anexo XV) que por sua vez, constitui o procedimento para a preparação da respetiva 

forma farmacêutica. As preparações extemporâneas são acondicionadas em frasco de vidro âmbar 

com rolha de rosca, enquanto que os comprimidos fracionados são re-embalados [7]. 
 

o Re-embalagem e Etiquetagem 

Relativamente à re-embalagem é destinada às formas farmacêuticas sólidas orais usadas na 

DIDDU, que estejam acondicionadas num blister e que por sua vez não permita a identificação 

completa de todos os comprimidos ou então quando se tratam de medicamentos a granel, como por 

exemplo o Bicarbonato de Sódio. Além disso, aplica-se às formas farmacêuticas orais que 
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Figura 7. Exemplo de re-
embalagem 

necessitem de ser fracionadas, de modo a preparar a dose prescrita 

pelo médico, por exemplo um comprimido e meio. A re-embalagem 

é efetuada numa máquina de embalagem em tira contínua, onde por 

sua vez o medicamento é acondicionado numa bolsa formada por 

fita de alumínio opaca, onde se coloca o rótulo, e outra de celofane 

de cor âmbar (Figura 7).  

A etiquetagem consiste, também, na devida identificação do 

medicamento, quando, por exemplo, não é possível proceder à sua 

re-embalagem devido à grande dimensão do mesmo. Atualmente, 

são poucos os medicamentos que são etiquetados (Figura 8). 

Em cada medicamento re-embalado ou etiquetado deve 

constar a denominação DCI, a dose, número de lote e prazo de 

validade. Relativamente a este último parâmetro, caso o 

medicamento não se retire do blister o seu prazo de validade não 

se altera, em contrapartida se se retirar do blister, ou se fracionar, 

ou caso sejam a granel, o prazo de validade corresponde a 25% do tempo entre a data de re-

embalagem e a validade original [7]. 

 

6. Controlo de Medicamentos  

Este processo caracteriza-se pela verificação das quantidades e qualidade dos 

medicamentos e de outros produtos farmacêuticos armazenados nos SF. É da responsabilidade das 

farmacêuticas controlar todas as entradas e saídas dos medicamentos, bem como o armazenamento 

dos mesmos. As TDT têm de fazer o registo de todos os medicamentos que necessitam de ser 

encomendados e fazem-no quando é atingido o ponto de encomenda, bem como daqueles que têm a 

validade a expirar num prazo até 3 meses. Os Enfermeiros Chefes também são responsáveis por 

controlarem as quantidades e os prazos de validade dos medicamentos existentes nos armários de 

recurso dos respetivos SC. Antes do fecho do mês, informaticamente, retiram-se listas relativas aos 

consumos, de modo a confirmar se todas as saídas foram registadas corretamente. Depois do fecho 

do mês elaboram-se mapas comparativos de consumos, por centro de custo/valência, que são 

analisados pela Dra. Rosa Pontes e posteriormente são enviados para o Conselho de Administração 

e respetivos Diretores dos SC. Em relação aos medicamentos cuja validade expirou ou estejam 

inutilizados por qualquer outro motivo, como por exemplo quebra de uma ampola, têm de ser 

devidamente registados em mapas (Anexo XVI) e tem de se dar saída informática dos mesmos. No 

final de todos os meses, tiram-se listagens dessas inutilizações por SC que por sua vez são enviadas 

ao respetivo Diretor de Serviço, para o mesmo assinar. Relativamente aos Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas, elabora-se no final de cada ano, um registo de abate próprio, onde 

se refere o medicamento, a quantidade, o custo, o SC e a justificação de inutilização [7]. 

No que diz respeito aos medicamentos Hemoderivados, Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas e medicamentos Biológicos o controlo é mais apertado. Os medicamentos 

Hemoderivados como derivados do plasma humano apresentam uma necessidade de um registo 

mais estreito, visto que podem constituir uma fonte de doenças transmissíveis pelo sangue. Assim, 

Figura 8. Exemplo de 
etiquetagem 
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parâmetros como o lote, fabricante, distribuidor, doente a quem foi administrado e número do 

certificado INFARMED necessitam de estar devidamente registados. É este último parâmetro que 

constitui uma garantia de qualidade e segurança do medicamento. Visto isto, aquando a utilização 

dos Hemoderivados é necessário o preenchimento completo do modelo nº 1804 (Anexo III), que por 

sua vez é enviado aos SF. Todas as sextas – feiras e no final do mês uma das farmacêuticas procede 

à contagem destes medicamentos a fim de confirmar, informaticamente, o stock. No caso dos 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas o consumo, tal como acontece com os 

Hemoderivados, é registado associado ao respetivo doente, caso este tipo de medicamento saia por 

dose unitária isto ocorre automaticamente, caso sejam consumidos do stock existente nos diversos 

SC, o Enfermeiro Chefe preenche o modelo nº 1509 (Anexo VIII) e envia-o aos SF para as 

farmacêuticas darem saída informática. Semanalmente a Dra. Irene Coelho verifica se está tudo 

conforme em relação aos registos deste tipo de medicamentos, ou seja, se todas as entradas e 

saídas estão devidamente registadas. Além disso, mensalmente é enviado um ficheiro ao Infarmed 

com toda essa informação. Quando se efetua a dispensa dos medicamentos Biológicos, além de toda 

a informação que tem de constar na receita, como já foi referido, também se regista o número do lote 

e o prazo de validade do medicamento entregue ao doente, pois caso surja algum problema, todas 

estas informações estão registadas [7].  

Os soros, as dietas, alguns antibióticos e as ampolas de paracetamol, também são contados 

pelas TDT no final de todas as semanas, de modo a confirmar no sistema informático se o stock está 

correto.  

Além do controlo dos medicamentos propriamente dito, as farmacêuticas também efetuam o 

registo de todos os erros que detetam durante as atividades nos SF, registando-os num documento 

específico (Anexo XVII). No final do ano, analisam esses erros, de modo a averiguar se são 

reincidentes e se, portanto, é necessário implementar medidas para a resolução desses problemas. 

 

7. Informação sobre Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos 

O fornecimento de informação clara, objetiva e baseada em evidências científicas acerca dos 

medicamentos constitui mais uma das responsabilidades das farmacêuticas. Tanto o doente, como 

outro profissional de saúde pode questionar pessoalmente, por telefone ou por escrito o farmacêutico 

acerca de dúvidas que possa ter em relação aos medicamentos ou outros produtos farmacêuticos. 

Após exposição da questão, a farmacêutica deve clarificá-la o mais possível, de modo a facilitar a sua 

pesquisa de informação para obtenção da resposta. A farmacêutica deve recorrer a fontes de 

informação fidedignas, como é o caso de livros existentes nos próprios serviços, mas também a 

informação on-line, nomeadamente INFARMED. A resposta é sempre dada oralmente e/ou por 

escrito. Todo este processo tem de ficar registado num formulário normalizado (Anexo XVIII), onde é 

identificado, nomeadamente, o consultante, a pergunta e a resposta [7].  

Na prática, durante o meu estágio, tive a oportunidade de preencher um formulário 

normalizado no âmbito de uma questão colocada por uma médica do SC Medicina Homens. A 

questão colocada foi relativa a uma dúvida na administração por perfusão do antibiótico Amicacina 

num doente com insuficiência renal. A resposta foi conseguida num curto espaço de tempo, através 

da consulta do respetivo RCM, livro dos SF sobre antibióticos e artigos científicos.  
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Os serviços farmacêuticos, também, podem recorrer ao Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos, a fim de obter toda a informação necessária. 

 

8. Formação “Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos 

Antimicrobianos” 

A formação que participei no âmbito do GCL – PPCIRA constituiu uma importante ferramenta 

de aprendizagem e de revisão de conceitos no que concerne aos temas das infeções hospitalares e 

resistências aos antibióticos. Assuntos esses, que nos dias de hoje apresentam uma proporção cada 

vez maior, tornando essencial a discussão dos mesmos, de modo a que todos os profissionais de 

saúde estejam cientes destes problemas e, além disso, que aprendam medidas que possam 

implementar nas suas práticas diárias, a fim de combater estas realidades atuais.  

Durante esta formação, foi primeiramente feita a contextualização, no que diz respeito às 

infeções, mais concretamente infeções bacterianas nosocomiais, e antibióticos, nomeadamente 

classes e mecanismos de ação. Seguidamente foram apresentados os problemas atuais, que 

consistem no crescente aparecimento de bactérias multirresistentes e o facto de não se verificar o 

desenvolvimento de novas classes de antibióticos para o tratamento destas infeções. Em relação aos 

mecanismos de resistência das bactérias, são fenómenos normais, já que as bactérias têm a 

capacidade de se modificarem para poderem sobreviver. No entanto, estas alterações são tanto 

maiores quanto maior o uso de antimicrobianos, daí ser crucial o uso racional destes medicamentos 

não só em humanos, como também nos animais, visto que os antibióticos são bastante usados na 

indústria animal. O futuro passa por desenvolver fármacos que permitam que a bactéria viva no 

organismo, mas sem causar infeção. Após exposição destes problemas, que por sua vez, conduzem 

a outros, como é o caso, de doenças mais prolongadas, maiores tempos de internamento e custos, 

foram explicadas as intervenções que todos os profissionais devem por em prática, de modo a 

prevenir e controlar o problema. Algumas dessas intervenções consistem nas designadas Bundles 

(feixes de intervenções), que constituem um conjunto de ações que apresentam um maior efeito 

juntas do que quando realizadas em separado, como é o caso da combinação do banho com 

clorohexidina, com a profilaxia com antibiótico até 60 min da incisão cirúrgica e com o controlo da TºC 

e da glicemia para a prevenção da ILC. Além destas medidas, também existem várias Normas neste 

âmbito, nomeadamente para o controlo da colonização e infeção por MRSA. De uma forma geral, as 

intervenções englobam a prevenção da infeção, conseguida por exemplo, através da vacinação, 

identificação do microrganismo, através de culturas e antibiogramas a fim de selecionar o 

antibiótico mais adequado, uso apropriado dos antibióticos, como por exemplo, o tempo de 

utilização não deve exceder os 7 dias, quando possível passar de endovenoso para oral e por fim 

atuar ao nível da contenção do contágio, onde se pode pôr em prática as PBCI e PBVT. Em relação 

às PBCI englobam 10 medidas, entre as quais a higienização das mãos, a utilização de EPI e a 

separação de resíduos consoante o risco dos mesmos. As PBVT são medidas complementares às 

anteriores e para se colocarem em prática é necessário conhecer o microrganismo em questão, já 

que é preciso saber a sua via de transmissão. De um modo geral, a implementação destas medidas 

no CHPVVC tem revelado ótimos resultados, já que se verificou uma redução de 46% na prevalência 

da IH em 5 anos, sendo a taxa de IH inferior à média nacional. 
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Anexos 

o Anexo I – Mapa de Alteradas  
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o Anexo I – Mapa de Alteradas 
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o Anexo II – Mapa Geral  
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o Anexo III – Requisição de Hemoderivados (Via Farmácia)  
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o Anexo III – Requisição de Hemoderivados (Via Serviço) 
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o Anexo IV – Justificação de Prescrição de Medicamentos Não Incluídos no 

FHNM  
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o Anexo V – Modelo nº 1506 da INCM Para Encomenda de Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas  
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o Anexo VI – Ficha de Prateleira  
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o Anexo VII - Folha de Registo do Consumo de Albumina  
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o Anexo VIII – Modelo nº 1509 da INCM Para Requisição de Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas por parte dos SC  
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o Anexo IX – Pedido de Reposição do Stock Fixo do SC de Pediatria  
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o Anexo X – Satisfação do Pedido de Reposição do Stock Fixo do SC de Pediatria  
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o Anexo XI – Pedido de Reposição do Stock do Armário de Recurso dos SC  
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o Anexo XII– Registo de Consumos Referente ao Armário de Recurso de um SC 

com DIDDU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio de Farmácia Hospitalar do CHPVVC - 2018/2019 
Catarina Carvalho 

 

 
36 

 

o Anexo XIII – Ficha de Identificação dos Doentes da UCA com a Posologia, Lote 

e Validade da Medicação 
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o Anexo XIV – Ficha de Preparação de Manipulados  
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o Anexo XV – Ficha Técnica  
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o Anexo XVI – Documento para a Inutilização de Medicamentos  
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o Anexo XVII – Ficha de Registo de Erros Ocorridos Durante as Atividades nos 

SF  
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o Anexo XVIII – Pedido de Informação acerca de Medicamentos (Página 1)  
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o Anexo XVIII – Pedido de Informação acerca de Medicamentos (Página 2)  
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