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Resumo 

 

A formação do mestre em ciências farmacêuticas compreende cinco anos de curso, culminando no 

estágio profissionalizante em farmácia comunitária. Todo este percurso tem como objetivo preparar um 

profissional competente a nível técnico e científico, especialista no medicamento e apto para trabalhar 

nas mais variadas áreas das ciências farmacêuticas. A farmácia comunitária é sem dúvida uma etapa 

importante neste percurso, uma vez que oferece uma compreensão daquilo que são as necessidades 

da população às quais o farmacêutico pode responder, seja qual for a sua área de especialidade. 

Neste relatório pretendo abordar as atividades que tive oportunidade de desenvolver ao longo de 

quatro meses, com o intuito de servir a farmácia, os seus utentes e as minhas necessidades. A primeira 

parte deste relatório dedica-se à descrição das atividades de gestão da farmácia comunitária, 

nomeadamente stocks, encomendas, dispensa de medicamentos e serviços prestados na farmácia, na 

perspetiva daquilo que foi a minha experiência pessoal. Abordo ainda brevemente algumas formações 

a que pude assistir e atividades menores que fui desenvolvendo. 

Na segunda parte, passo a explanar aquilo que foram os projetos desenvolvidos por mim na 

Farmácia Vitória. Nesta parte, apresento e discuto os dados recolhidos através de um inquérito sobre 

a Prevenção e Controlo da Dor. Este inquérito permitiu caracterizar os utentes da Farmácia Vitória em 

relação a este tema, bem como promover as boas práticas de abordagem da dor e a aumentar a 

literacia da população acerca da dor, através do aconselhamento e esclarecimento dos utentes.  

Uma vez que detetei bastantes dificuldades técnicas da parte da equipa relativamente ao processo 

de reservas de produtos para utentes, desenvolvi e implementei um Procedimento Interno de Reservas 

que compila todos os passos do processo e alguns cuidados a ter, o que permitiu reduzir o número de 

erros associados a este serviço. 

No meu terceiro projeto, realizei um panfleto informativo para a sensibilização sobre a Insónia e 

Higiene do Sono. Este foi disponibilizado fisicamente nos balcões de atendimento e distribuído aquando 

da dispensa de medicação para o tratamento da insónia, como as benzodiazepinas. Este suporte físico 

facilitou a comunicação com os utentes de forma informar acerca das comorbidades mais comuns da 

insónia e da importância da higiene do sono para conseguir um tratamento eficiente deste distúrbio. O 

panfleto foi ainda publicado na página de Facebook da farmácia, onde foram fornecidos alguns dados 

estatísticos acerca da insónia em Portugal e algumas recomendações acerca do tratamento. 

Por fim, organizei uma atividade de rastreio gratuito dedicada à diabetes, intitulada Dias da Diabetes. 

Esta atividade dividiu-se em duas vertentes: Aconselhamento ao Diabético e Prevenção da Diabetes. 

Na primeira, foi usada a Summary of Diabetes Self–Care Activities (SDSCA) adaptada para português, 

a Escala de Atividades de Autocuidado com a Diabetes, para avaliar os cuidados que os utentes devem 

ter e se os cumprem, sendo os resultados discutidos com o utente de forma a alertar para eventuais 

ajustes aos seus hábitos. Na Prevenção da Diabetes, foi usada a Calculadora de Risco da Diabetes 

tipo 2 da DGS para avaliar o risco de o utente vir a desenvolver a doença, sendo o aconselhamento 

focado nos aspetos mais problemáticos para o utente. Desta forma, foi possível abranger a população 

que já foi diagnosticada com a doença e a população em risco. Foi ainda elaborado um livrete que o 

utente levou consigo, contribuindo para um maior conhecimento acerca desta doença. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas na farmácia 

 

1. Plano de estágio 

A duração do meu estágio foi de quatro meses, de horário variável com média 35 a 40h semanais. 

Durante este período foi-me possível realizar, além de todas as tarefas da farmácia comunitária, 

algumas formações, das quais tentei tirar o máximo partido implementando alguns serviços na 

farmácia, entre outras atividades e projetos que passo a resumir na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividade maio junho julho agosto 

Receção, conferência e 

armazenamento de encomendas 
x x x x 

Gestão de devoluções e reservas x x x x 

Gestão de stocks e prazos de validade x x x x 

Receituário e faturação x x x x 

Serviços farmacêuticos x x x x 

Atendimento ao público x x x x 

Formação ANF – Campanhas Saúda 23 de maio    

Criação de campanhas Saúda x    

Curso de Comunicação Clínica Para 

Farmacêuticos 
30 de maio    

Formação Sifarma 2000®  - Semestral  11 de junho   

Implementação do serviço de envio de 

SMS através do Sifarma 2000® 
 x   

Criação da página de Facebook  x   

Dinamização da página de Facebook  x x x 

Projeto I  x x x 

Projeto II  x   

Projeto III   x x 

Projeto IV    x 

 

2. Farmácia Vitória 

2.1. Localização, enquadramento e utentes 

A Farmácia Vitória (FV) está localizada no Porto, freguesia de Campanhã, na Rua de São Roque 

da Lameira, nº704, sendo facilmente identificada e visível na rua. Encontra-se inserida numa zona de 

bairros sociais, como o Bairro do Cerco do Porto, o Bairro de Contumil, o Bairro do Falcão e o Bairro 

de São Roque da Lameira, o que se reflete nos utentes da farmácia. Trata-se de uma população com 

muitas dificuldades económicas, envelhecida, com baixa escolaridade, o que se revelou um grande 
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desafio ao longo do meu estágio. Tive oportunidade de atender pessoas de várias faixas etárias, no 

geral sempre com baixa literacia em saúde, por vezes analfabetas ou com dificuldades de comunicação 

(como a nível de audição e/ou fala). Verifiquei que, mesmo no seio desta sociedade inserida num 

ambiente difícil e violento, a confiança no farmacêutico é transversal aos diferentes grupos sociais. Os 

utentes recorriam muito à farmácia para esclarecer dúvidas ou pedir opinião ao seu farmacêutico, antes 

de recorrer a outros cuidados ou profissionais de saúde, o que exigiu uma grande preparação da minha 

parte de forma a corresponder às necessidades desta população. 

Apesar da situação em que se encontra inserida, a farmácia mantém um ambiente familiar, sendo 

muitos dos seus utentes já habituais há vários anos, passando por vezes pela farmácia apenas para 

cumprimentar. Esta dualidade cria uma dinâmica muito interessante, que exige bastante tato de forma 

a adaptar o discurso e comportamento aos vários utentes da farmácia. Desta forma, tanto pela 

exigência a nível técnico-científico como a nível de relações interpessoais, foram necessários não só 

todos os conhecimentos adquiridos durante a minha formação na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto (FFUP), mas também extensa investigação sobre temas menos bem dominados, 

de forma a conseguir resposta concisa para dúvidas por vezes muito específicas, bem como outras 

competências e conhecimento geral adquiridos nas minhas atividades extracurriculares. 

 

2.2. Recursos humanos e horário de funcionamento  

Os recursos humanos da farmácia comunitária dividem-se em quadro farmacêutico e não 

farmacêutico. O quadro farmacêutico deve contar com pelo menos dois farmacêuticos, incluindo o 

Diretor Técnico, e estes devem constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia, tendo o pessoal 

devidamente qualificado do quadro não farmacêutico a função de adjuvar a atividade dos 

farmacêuticos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [1]. 

A equipa da FV conta com o Dr. Rui Manuel Romero, Diretor Técnico, o Dr. Luís Soares, 

farmacêutico adjunto, que se encontrava infelizmente de baixa durante o meu estágio, a D. Maria José, 

Técnica de Farmácia, e uma auxiliar de limpeza. Durante o meu período de estágio, a equipa teve ainda 

como colaboradora a minha colega Inês Neves, aluna da FFUP. 

A FV presta os seus serviços de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 13h e entre as 14h e as 20h, 

fechando para almoço, e aos sábados entre as 9h e as 13h. Em dias de serviço definidos, encontra-se 

aberta 24h. 

 

2.3. Instalações 

As instalações da FV encontram-se conforme o Decreto-lei nº171/2012 de 1 de agosto, e as Boas 

Práticas para a Farmácia Comunitária (BPF) [2, 3]. As divisões encontram-se num único piso, e 

compreendem a área de exposição, área de atendimento, gabinete do utente, armazém e backoffice, 

gabinete da direção técnica e biblioteca, laboratório e instalações sanitárias. Ao longo do estágio foi-

me possível explorar todas estas áreas, ao participar ativamente em todas as atividades da farmácia. 

Na área de exposição encontram-se essencialmente artigos de venda livre de puericultura, higiene 

corporal e dermocosmética, ortopedia e dietética, bem como um equipamento eletrónico para medição 

de peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 
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A área de atendimento é dividida da área de exposição por quatro balcões, que permitem o 

atendimento personalizado a cada utente, reduzindo as filas de espera. Cada balcão está equipado 

com computador, leitor ótico, impressora e caixa registadora, permitindo assim um atendimento 

completo e eficiente em qualquer posto. Por trás dos balcões existe um sistema de gavetas e de 

prateleiras com Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), dispositivos médicos, 

produtos de uso veterinário e ainda de higiene oral. Estes encontram-se organizados por indicação 

terapêutica, expressa nos lineares, para agilizar o atendimento e facilitar a escolha do utente, sempre 

acompanhada do aconselhamento farmacêutico. 

O gabinete do utente é o local onde se procede à administração de injetáveis e medição de 

parâmetros como a glicose, colesterol, triglicerídeos e pressão arterial. Sempre que necessário, a 

pedido do próprio utente ou por sugestão do colaborador, o gabinete é também usado durante o 

aconselhamento, oferecendo uma maior privacidade. 

O armazém e o backoffice partilham a mesma área. Aqui se encontram armazenados todos os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) num sistema de gavetas devidamente organizado, 

encontrando-se o restante stock de alguma medicação com maior rotatividade e dispositivos médicos 

armazenado em dois armários. Existe também um frigorífico, onde se armazenam todos os 

medicamentos de frio. O backoffice é a área onde se procede à receção e conferência de encomendas, 

devoluções e verificação de receituário. 

O gabinete de direção técnica conta também com uma biblioteca. Este espaço é utilizado para 

reuniões, tarefas burocráticas e de gestão interna. A biblioteca conta com toda a bibliografia obrigatória 

por lei [1] como a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico e Formulário Galénico Português. 

Podemos encontrar ainda muitos outros livros que auxiliam a atividade farmacêutica tanto a nível 

técnico como científico, e que usei várias vezes por indicação do Dr. Rui Romero. 

O laboratório é utilizado para a preparação de fórmulas magistrais e oficinais de medicamentos 

manipulados e de reconstituição de fórmulas orais líquidas, sendo o mais comum os antibióticos. 

Encontra-se devidamente equipado com todo o material necessário, nomeadamente excipientes, 

material de preparação e acondicionamento, fichas de preparação, balança e pedra de pomadas. 

Durante o meu estágio, utilizei o laboratório essencialmente na reconstituição de antibióticos, não tendo 

surgido nenhuma oportunidade de preparação de um medicamento manipulado. 

 

3. Gestão 

3.1. Sistema informático 

Uma boa gestão é fundamental para qualquer empresa, o que se aplica invariavelmente à farmácia 

comunitária. Como principal ferramenta de gestão, um bom sistema informático é essencial. Na FV é 

utilizado o Sifarma 2000® em todos os computadores, um software da Glintt - Global Intelligent 

Technologies associado à Associação Nacional das Farmácias (ANF) e utilizado por cerca de 90% das 

farmácias em Portugal [4]. Além disso, está instalado nos computadores dos vários balcões de 

atendimento o Novo Módulo de Atendimento do Sifarma. 

 O Sifarma 2000® é um programa que considero bastante completo, com inúmeras funcionalidades 

tanto no atendimento como no backoffice. Permite realizar uma gestão eficiente dos produtos da 
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farmácia a nível de stock e prazo de validade (PV), bem como potenciar as estratégias de marketing e 

gestão comercial, pela análise de vendas e do perfil dos utentes da farmácia. É ainda uma ferramenta 

extremamente útil para o atendimento, contanto com um enorme banco de dados não só sobre os 

produtos consumidos pelo utente, mas também sobre o produto que se encontra no atendimento, 

disponibilizando informação científica da qual destaco as contraindicações, interações e posologia, que 

me foram muito úteis no início. Tive oportunidade de usar este programa tanto no atendimento, como 

nas funções de backoffice. Algumas das funções incluem a geração de listas de produtos com base em 

diferentes parâmetros (como PV ou laboratório), gestão de reservas, análise da ficha de produto a nível 

da movimentação (compra, venda, devolução, acerto de stock), realização e receção de encomendas 

e devoluções. Toda esta exploração e vasta utilização do Sifarma 2000® só foi possível graças à 

delegação constante de tarefas da parte do Dr. Rui Romero, o que me permitiu desenvolver autonomia 

no manuseamento do programa. 

No atendimento, o Novo Módulo de Atendimento do Sifarma era o mais frequentemente usado, 

embora não tivesse ainda funcionalidades de backoffice. Considero este módulo muito mais intuitivo, 

com um design que facilita o foco na informação essencial, fluindo ao longo do atendimento sem 

necessidade de passos extra que consomem tempo precioso, como acontece no Sifarma 2000®, 

permitindo no geral um atendimento mais eficiente. Toda a informação sobre os consumos do utente e 

informação científica encontram-se igualmente no novo módulo. A principal diferença é a inexistência 

da modalidade de venda suspensa, no entanto mantém-se a possibilidade de regularização de uma 

venda de um MSRM, pelo que era verdadeiramente raro recorrer ao Sifarma 2000® durante o 

atendimento. A oportunidade de aprender a trabalhar com ambos os programas foi sem dúvida 

enriquecedora. 

 

3.2. Gestão de stocks 

Para evitar ruturas de stocks e respeitar o fundo de maneio disponível para a manutenção de stocks, 

é necessário manter um equilíbrio bem estudado. 

O stock de um produto consiste nas suas existências físicas na farmácia, que podem estar em várias 

localizações (por exemplo, no armazém ou nas reservas), sendo que a quantidade desse produto na 

farmácia deve respeitar números mínimos e máximos, previamente definidos com base na sua 

rotatividade. Este stock definido permite manter um número suficiente até à próxima encomenda, para 

assegurar as necessidades de todos os utentes. No entanto, nem sempre é fácil garantir o stock de 

todos os medicamentos da farmácia. 

Para a gestão de stock de um produto, deve ser considerada a sua rotatividade, ou seja, o volume 

de compras e vendas associadas, além da sazonalidade (por exemplo, os medicamentos direcionados 

para alergias na primavera) ou a publicitação de um produto nos meios sociais. A disponibilidade e data 

de entrega do produto nos fornecedores, as bonificações e o plafond de crédito da farmácia nos 

fornecedores também devem ser considerados. Para este processo, é essencial fazer a análise dos 

stocks existentes na farmácia, análise das vendas e do mercado de forma regular, tendo em conta 

todas as variáveis previamente mencionadas, de forma a gerir as encomendas reduzindo as quebras, 

maximizando o lucro e evitando o descontentamento ou até perda de confiança e fidelização de um 
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utente. É um processo de que exige conhecimento não só dos procedimentos, como do próprio contexto 

da farmácia. 

Ao longo do meu estágio pude realizar a gestão de todos os produtos da farmácia a nível de stock 

e PV de forma autónoma, utilizando para isso o Sifarma 2000® como ferramenta auxiliar e as contagens 

físicas. As discrepâncias entre a informação informática e os dados do produto, fossem de quantidade 

ou de PV, eram bastante comuns, sendo nestes casos necessária a correção da informação de stock 

ou PV no programa. No caso de um produto se encontrar fora do PV, é dado como quebra. Nos casos 

em que a rotatividade não justifique o stock existente, é feita a devolução do produto. Existem várias 

causas para estas inconformidades, nomeadamente erros na receção de encomendas, na dispensa 

aquando do atendimento, códigos alterados, armazenamento incorreto ou mesmo furto, sendo por 

vezes difícil apurar a razão. 

 

3.3. Realização de encomendas 

De acordo com o Decreto-Lei 307/2007 de 31 de agosto, as farmácias só estão autorizadas a 

realizar encomendas a fabricantes e distribuidores grossistas devidamente autorizados pelo 

INFARMED [1]. Na FV, a Alliance Healthcare® é o principal fornecedor, sendo também realizadas 

algumas encomendas pontuais à Plural, como no caso de indisponibilidade imediata no fornecedor 

habitual. As encomendas informáticas podem ser feitas através do Sifarma 2000®, podendo ser 

manuais (ou normais), instantâneas ou via verde (SOS). 

A encomenda manual permite encomendar vários produtos numa só encomenda, que é possível 

guardar e ir atualizando, apenas sendo recebida pelo fornecedor quando for efetivamente enviada. 

Normalmente, fazem-se na FV duas encomendas manuais diárias: uma enviada de manhã que é 

entregue a meio da tarde, e outra enviada ao fim do dia que é entregue na manhã seguinte. Estas 

encomendas são atualizadas ao longo do dia por cada colaborador com base nos produtos 

dispensados e servem essencialmente para a manutenção de stocks com base na média de vendas 

mensais daquele produto, de forma a evitar roturas de stock. O facto de a farmácia ter muitos utentes 

fidelizados permite uma gestão mais apertada de cada produto, sendo mesmo possível fazer uma 

estimativa de quantos utentes já foram levantar a sua medicação naquele mês e prever quantas 

unidades ainda serão provavelmente dispensadas. Devido a constrangimentos económicos e aos 

rígidos plafonds de crédito por parte dos fornecedores, a FV decidiu não fazer encomendas automáticas 

baseadas na diferença entre stock mínimo/máximo, de modo a controlar mais eficazmente o plafond 

cedido pelos fornecedores, orientando assim as encomendas duma maneira mais contabilística. 

A encomenda instantânea serve para o pedido de um único produto na quantidade pretendida, 

sendo indicado se o produto está disponível e quando será entregue, e segue imediatamente para o 

fornecedor. 

Por fim, a via verde é um canal acordado com os laboratórios e tutelado pelo INFARMED para a 

encomenda de alguns produtos de baixa disponibilidade (ou rateados), com alta rotatividade e 

geralmente de preço bem acima da média, que exige a indicação de um número de receita médica. 

Este canal permite a disponibilização a cada farmácia de um número de embalagens de medicamentos 

definido pela prescrição médica. Idealmente resolveria a dispensa de embalagens de medicamentos 
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permanentemente esgotados, mensalmente ou semanalmente, controlado pelo respetivo laboratório, 

de forma a evitar a sua exportação do país por parte da distribuição. No entanto, mostra-se um canal 

ineficaz, que não tem garantido de disponibilidade de vários medicamentos. 

A encomenda pode ser também efetuada ao fornecedor por telemóvel, o que é por vezes útil quando 

não se conhece o código nacional português (CNP) do produto, bem como por email ou em plataformas 

online, como é o caso das encomendas mensais ou quinzenais. 

A FV faz inclusivamente uma encomenda mensal de rateados à Alliance Healthcare® diretamente 

na respetiva página online, a partir de uma lista disponibilizada pelo fornecedor. Desta lista, a FV pode 

escolher até 200 produtos diferentes e nas quantidades que precisa para o mês seguinte. Na prática, 

não são recebidos nem 10% dos produtos reservados, tornando-se num ciclo vicioso. 

Por fim, as encomendas podem ser realizadas diretamente ao laboratório, o que muitas permite a 

compra em grande quantidade, frequentemente associado a promoções. É comum que estas 

encomendas sejam precedidas por uma reunião com o delegado comercial do laboratório, para 

apresentação dos novos produtos e promoções. 

Durante o meu estágio, participei na realização de todo o tipo de encomendas, o que exigiu um 

sentido de oportunidade e gestão muito grande. Para realizar qualquer encomenda, é necessário ter 

presentes todas as condicionantes da gestão de stocks já definidas, equilibrando as necessidades dos 

utentes e a capacidade de resposta da farmácia.  

  

3.3.1. Reservas  

Quando ocorre rutura de stock de determinado produto, ou o utente de necessita algum produto que 

a farmácia não costuma ter, é possível criar uma reserva do produto associada ao cliente. Esta reserva 

pode ser criada no Sifarma 2000® ou no Novo Módulo de Atendimento, e pode ser paga ou não paga. 

Na FV privilegiam-se as reservas pagas, de forma a evitar a encomenda de um produto habitualmente 

sem rotatividade com a possibilidade de não ser dispensado. A encomenda do produto é 

preferencialmente instantânea, durante o atendimento, o que permite verificar se este se encontra 

disponível no fornecedor e quando poderá ser levantado pelo utente. No final do atendimento é 

entregue um papel comprovativo da reserva ao utente, ficando o colaborador com um duplicado. 

Quando é feita a receção de um produto reservado, esse papel é utilizado para identificar a reserva e 

o produto é armazenado nas gavetas destinadas ao armazenamento das reservas. 

 

3.3.2. Receção e Conferência 

Qualquer encomenda que seja recebida na farmácia deve ser cuidadosamente conferida. Este 

procedimento está na base de uma boa gestão, sendo essencial que as quantidades e PV dos produtos 

recebidos seja corretamente inserida no sistema para que se possa proceder à gestão de todas as 

outras atividades, como encomendas e devoluções, com base na informação do sistema informático, 

poupando tempo em contagens e verificações físicas muito frequentes e evitando quebras e prejuízo 

para a farmácia. 

O primeiro passo é a verificação de que a encomenda foi entregue no devido destino, ou seja, que 

corresponde a um pedido da FV e foi entregue pelo respetivo fornecedor, informação que consta na 
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fatura. Cada fatura contém um número de documento e traz o original e duplicado, sendo as faturas 

arquivadas em local próprio e posteriormente enviadas para a contabilidade. O modelo de fatura varia 

conforme o fornecedor, mas contém sempre toda a informação necessária sobre os produtos, 

nomeadamente o CNP e designação do produto, quantidade pedida e enviada, preço de venda à 

farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP) (exceto nos produtos de venda livre), imposto de 

valor acrescentado (IVA) e os bónus, se aplicável. 

Após verificação da informação de entrega, procede-se à verificação e arrumação dos 

medicamentos de frio, que vêm devidamente acondicionados com isolamento térmico numa banheira 

facilmente identificável, no frigorífico. 

De seguida faz-se a receção da encomenda no Sifarma 2000®, selecionando a(s) encomenda(s) 

de acordo com o código interno da encomenda que é igualmente indicado na fatura. No caso de 

encomendas por email ou telefone, é necessário criar primeiro uma encomenda manual, pois estas não 

aparecem no menu de receção de encomendas. A entrada da encomenda pode ser feita de forma 

automática ou manual, sendo que na receção manual é necessário ler o código de cada produto, 

introduzindo-o linha a linha, e na automática essa informação é preenchida informaticamente com base 

na informação dos produtos encomendados. Seja qual for o método escolhido, é necessário proceder 

à atualização da informação de PVF, PVP e PV, principalmente em produtos que são novos na farmácia 

ou cujo stock se encontrava a zero. No caso de produtos de venda livre, em que não está definido o 

PVP, é necessário calculá-lo, aplicando para isso a devida margem de lucro em relação ao PVF, de 

acordo com os objetivos da farmácia, sendo que o sistema calcula o PVP com a devida margem. É 

também conferida a quantidade enviada, e corrigida no caso de ser diferente da quantidade pedida, 

devendo fazer-se esta verificação com base na fatura e na contagem física.  

No final da verificação, é necessário confirmar se o número total de unidades e o preço final da 

encomenda, incluindo bónus, correspondem ao indicado na fatura, e no caso de haver alguma 

discrepância, voltar a avaliar toda a encomenda de forma a descobrir o erro. Finalizada a conferência, 

a encomenda é dada como recebida no sistema. No caso de haver falta de medicamentos (esgotados), 

essa informação pode e deve ser também enviada ao INFARMED. O colaborador que procedeu à 

receção assina a fatura e arquiva-a. 

Caso a encomenda contenha produtos reservados, estes são imediatamente segregados para a 

zona de reservas e devidamente identificados, sendo que cada colaborador é responsável pelas suas 

reservas, exceto no caso de se encontrar ausente, razão pela qual é muito importante que todos sigam 

os procedimentos, de forma a que seja possível a transição de processos como as reservas de um 

colaborador para outro, quando for necessário. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar a receção e conferência de encomendas 

desde o primeiro dia, cumprindo o procedimento do início ao fim de forma autónoma. 

 

3.4. Armazenamento e prazos de validade 

Após a receção e conferência da encomenda, os produtos são armazenados. Como já foi referido, 

os primeiros a serem recolhidos são os medicamentos de frio, que são armazenados no frigorífico entre 

2ºC e 8ºC. Os restantes medicamentos devem manter-se a uma temperatura e humidade inferiores a 
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25ºC e 60%, respetivamente. Para garantir estas condições, a farmácia tem dispositivos de medição e 

registo de temperatura e humidade, registos estes que são verificados frequentemente de forma a 

garantir estas condições [5]. 

A FV tem cinco locais de armazenamento, sendo que alguns já foram abordados no ponto 2.3. Além 

do frigorífico, os produtos encontram-se nos lineares e gavetas da área de exposição e de atendimento, 

no sistema de gavetas deslizantes do armazém, onde se encontram organizados por formas 

farmacêuticas orais (sólidas, xaropes, gotas), de aplicação vaginal, retal, nasal ou ocular, e ainda uma 

zona de cremes e pomadas de venda livre ou MSRM. Dentro desta categorização, encontram-se no 

geral organizados por ordem alfabética de designação comum internacional (DCI). Os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, pela sua natureza particular, encontram-se numa gaveta fechada à 

chave, segregados dos restantes medicamentos [5]. 

Independentemente da sua localização, os produtos encontram-se armazenados por PV, segundo 

o princípio “first expired, first out” (FEFO), para promover a saída dos produtos com PV mais curto 

primeiro [5]. A D. Maria José é responsável pela gestão dos produtos com PV a expirar, retirando 

listagens informáticas destes produtos (revelando-se mais uma vez a importância de manter a 

informação informática atualizada), e procedendo à sua segregação de forma a que seja mais fácil 

identificá-los e fazer a sua dispensa, sempre que adequado e possível. Este processo não só é 

importante para evitar quebras, como também nas situações em que a caixa é alterada, para evitar que 

o utente leve constantemente caixas de aspeto diferente da sua medicação habitual, o que confunde 

muitos utentes. 

  

3.5. Inconformidades e devoluções 

Ao longo do processo de gestão de uma farmácia, é comum encontrar inconformidades de vários 

tipos que podem implicar a devolução de um produto, o acerto de stock, uma quebra, entre outros. 

A devolução de um produto pode acontecer quando este se encontra com PV a expirar, é recebido 

com danos na embalagem, foi pedido ou enviado por engano da farmácia ou do fornecedor, 

respetivamente, ou o utente devolveu. As situações de devolução da parte dos utentes devem ser 

evitadas, todavia por vezes acontece. Ocorrem ainda recolhas de lotes pelo INFARMED ou pela 

entidade detentora da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) comunicadas através de circulares 

de suspensão de comercialização. 

Para efetuar a devolução de um produto, realizada em Sifarma2000®, é necessário criar uma nota 

de devolução que deve conter o número do fornecedor, identificação do produto devolvido e motivo de 

devolução. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo o original e o duplicado colocados 

junto ao produto a devolver numa zona específica da receção de encomendas, e o triplicado carimbado 

pelo distribuidor e arquivado na farmácia. Quando chega o resultado da devolução, esta deve ser 

regularizada. O fornecedor pode responder à devolução com uma nota de crédito ou trocando por outro 

produto, sendo esta informação incluída na regularização da devolução. Quando esta não é aceite, o 

produto é enviado de volta para a farmácia e é dado como quebra financeira no sistema informático, 

caso não reúna as condições para dispensa. No meu estágio tive a oportunidade de fazer tanto o pedido 

como a regularização de várias devoluções. 
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4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos ou qualquer produto de saúde deve ser acompanhada do 

aconselhamento do farmacêutico. Independentemente do produto dispensado, o farmacêutico tem o 

dever de transmitir toda a informação necessária à sua correta e segura utilização, de forma acessível. 

Tive possibilidade de realizar atendimento desde o primeiro dia, o que se revelou um enorme desafio 

e exigiu imensa dedicação a esta componente no início do meu estágio. Para além de serem 

necessários todos os conhecimentos adquiridos na FFUP ao longo do curso, são precisas capacidades 

técnicas, como o manuseamento do sistema informático, bem como o conhecimento da vasta oferta de 

MNSRM e respetiva posologia. No início, foi sem dúvida frustrante a minha falta de autonomia, 

recorrendo a todas as ferramentas que tinha à minha disposição, como a consulta da informação sobre 

o medicamento no Sifarma2000® ou novo módulo, a consulta do Resumo das Características do 

Medicamento (RCM) e até a leitura da própria embalagem do medicamento. O apoio do Dr. Rui Romero 

e da D. Maria José para as mais variadas dúvidas foi também essencial. Além disso, a transição do 

ambiente académico, onde a linguagem científica é uma constante, para um ambiente em que os 

utentes tinham níveis extremamente baixos de literacia em saúde e por vezes também de ensino 

escolar, exigiu uma atenção redobrado ao discurso, de forma a passar uma mensagem clara e concisa. 

Mas com muita dedicação e interesse, não deixando nenhuma dúvida por esclarecer, desenvolvi 

rapidamente as minhas capacidades, sentindo-me muito mais capaz ao fim de apenas uma semana. 

Esta foi a atividade mais desafiante do meu estágio, mas também a que me trouxe o maior sentimento 

de realização. Acredito que o atendimento de qualidade, com foco nas necessidades e capacidades do 

utente, é o principal dever social da farmácia comunitária, e onde está o futuro desta atividade. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, o medicamento é considerado MSRM quando 

pode constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde do utente, quando utilizado sem vigilância 

médica e/ou com frequência e em quantidades significativas para fins que não aquele a que se destina; 

quando contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja ação ou efeitos adversos 

seja necessário aprofundar; ou quando se destina à administração por via parentérica [6]. 

  

4.1.1. Receita médica 

No ato de dispensa de um MSRM, o farmacêutico deve validar e verificar a autenticidade da 

prescrição médica. Atualmente existem vários modelos, nomeadamente a receita manual, receita 

eletrónica materializada e receita eletrónica desmaterializada. A prescrição de um medicamento deve 

ser feita por DCI, exceto três exceções previstas na lei, em que é possível a prescrição por nome 

comercial: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, b) reação adversa prévia, ou c) 

continuidade de tratamento superior a 28 dias. O direito de opção sobrepõe-se à exceção a) quando o 

medicamento não consta da “Lista de substâncias ativas com margem ou índice terapêutico estreito”, 

e à exceção c) desde que o utente escolha um medicamento de preço inferior. Se o doente não tivesse 

direito de opção final, 90 % da prescrição não seria passível de substituição e não se cumpririam as 

metas por exemplo das quotas de genéricos. Como exemplo a opção b, que refere reação adversa, 



 10 

colide com a ausência de comunicação da reação às entidades e respetivo comprovativo. Pela lei basta 

a introdução da alínea, sem necessidade de comprovação [7]. 

A receita manual tem vindo a cair em desuso, e encontra-se reservada apenas a casos excecionais 

como a falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até um máximo de 

40 receitas/mês. Deve conter a identificação do utente, regime de comparticipação, identificação do 

prescritor com respetiva assinatura manual, local de prescrição, data e justificação da exceção. A 

receita manual tem uma validade de 30 dias a partir da data de emissão. Podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, num máximo de 4 embalagens no total, podendo ser prescritas no máximo 

2 embalagens por medicamento. No caso de embalagens unitárias, excecionalmente, podem ser 

prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. A receita não deve apresentar rasurados nem 

ser manuscrita com canetas diferentes. Quando é dispensada, é impresso no verso da receita toda a 

informação sobre a farmácia, medicamentos dispensados, comparticipação e data, sendo assinada 

pelo farmacêutico e pelo utente e carimbada [7]. 

A receita eletrónica materializada requer também a validação de alguns aspetos, nomeadamente o 

número da receita, via, local de prescrição e identificação do médico prescritor, identificação do utente, 

regimes de comparticipação, prescrição por DCI ou nome comercial com indicação de dosagem, forma 

e dimensão da embalagem, posologia e duração de tratamento, e validade [7]. Atualmente, a receita 

eletrónica desmaterializada é sem dúvida a mais comum, podendo fazer-se acompanhar de um guia 

de tratamento em papel, ou ser enviada apenas via eletrónica para o utente. Pode conter até 12 

medicamentos diferentes e tem validade até 6 meses [7]. 

Verifiquei que havia muitas vezes dificuldade da parte dos utentes em relação à receita eletrónica, 

pois perdiam as mensagens de texto no telemóvel que continha a informação, ou esqueciam-se da 

medicação que lá tinham. Além disso, por ter vários medicamentos, a mesma receita tem por vezes 

várias folhas e validades diferentes (conforme tratamento contínuo ou curto). Sempre que tal sucedia, 

oferecia-me para agrafar as folhas de forma a evitar o extravio e para confirmar a quantidade de 

embalagens por dispensar e a validade de cada linha. Era frequente os utentes polimedicados não 

terem possibilidade de levar todos os medicamentos na mesma altura, pelo que auxiliava ao máximo 

esta escolha, perguntando de forma muito simples se ainda tinha a medicação para a diabetes, 

hipertensão, “colesterol”, etc. Por vezes, era necessário verificar nos consumos do utente quando foi a 

última vez que levou determinado medicamento e atentar na posologia, de forma a determinar os 

medicamentos que estariam a terminar em sua casa. A grande maioria dos utentes reconhecia valor 

neste processo, apesar de demorado, agradecendo-me muitas vezes pela atenção no final do 

atendimento. Assim percebi que a receita médica, além de ser a ponte de comunicação entre o médico 

e o farmacêutico e obrigatória para a dispensa de MSRM, é também uma ferramenta para a avaliação 

da adesão à terapêutica. 

O farmacêutico deve não só validar a receita e proceder à dispensa dos medicamentos, como 

também comunicar com o utente acerca do seu regime farmacoterapêutico, de forma a perceber se 

este o cumpre corretamente ou mesmo se existe qualquer reação adversa ao medicamento. Apesar de 

todas as dificuldades que referi, a prescrição eletrónica veio facilitar imenso o ato de dispensa, 

reduzindo as taxas de erro na dispensa do medicamento. 
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4.1.2. Sistemas de comparticipação 

O Estado Português dispõe de sistemas de comparticipação que visam facilitar o acesso aos 

cuidados de saúde aos utentes do Sistema Nacional de Saúde. A comparticipação tem vários regimes 

especiais, além do regime geral. Existem também regimes de complementaridade, como o SAMS® 

(Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) e a Multicare®, que comparticipam 

a medicação em conjunto com o SNS. 

Na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho, são definidos quatro escalões de comparticipação sobre 

o PVP dos medicamentos: Escalão A (90%), Escalão B (69%), Escalão C (37%) e Escalão D (15%) [8]. 

Existem ainda dois tipos de comparticipação de regime especial, de acordo com o Decreto Lei n.º 

48-A/2010, de 13 de maio. Um deles é em função dos beneficiários, em que para os medicamentos 

incluídos no escalão A, a comparticipação é acrescida 5% e 15% nos escalões B, C e D, para os 

pensionistas cujo “rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida 

em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando 

este ultrapassar aquele montante” [9]. Caso o rendimento não exceda o valor previamente referido, a 

comparticipação passa a 100% para todos os escalões, no caso do PVP do medicamento em causa 

estar incluído nos cinco mais baratos do grupo homogéneo [9]. O outro regime especial é em função 

de patologias ou determinados grupos de utentes, sendo neste caso variável. O médico deve mencionar 

na receita o respetivo diploma que estabelece a comparticipação – este caso era frequente na FV com 

os doentes ostomizados, em que a receita mencionava a portaria referente a esta comparticipação. 

Para além de todos os mencionados, o protocolo da diabetes é um subsistema especial, 

comparticipando a 100% o PVP de dispositivos médicos para o autocontrolo da diabetes, como 

agulhas, seringas e lancetas, e a 85% o PVP das tiras reativas de teste para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria [10]. 

 

4.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Segundo o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, o medicamento genérico (MG) é um 

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

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

por estudos de biodisponibilidade apropriados” [6]. É possível identificar os MG’s através da 

identificação na embalagem exterior, pela DCI e pela sigla MG. 

O preço de referência corresponde à média dos cinco PVP’s mais baixos dos medicamentos de um 

grupo homogéneo. Durante o atendimento, é obrigação do farmacêutico informar o utente da existência 

de MG’s, que apresentam bioequivalência ao medicamento original e PVP mais baixo. A farmácia deve 

ainda ter sempre disponível pelo menos três dos cinco medicamentos com menor PVP de cada grupo 

homogéneo [7]. Aqui o papel do Farmacêutico sobrevaloriza-se ao promover os medicamentos 

genéricos, levando à poupança de recursos financeiros do utente. 

 

4.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos atuam sobre o sistema nervoso central, podendo 

provocar alterações comportamentais e dependência física e/ou psíquica, pelo que a sua dispensa 
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requer especial atenção. Os medicamentos que se inserem nesta categoria encontram-se definidos no 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e no Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro [11, 

12]. 

A dispensa destes medicamentos carece de um controlo rigoroso, razão pela qual o sistema 

informático emite um alerta sempre que estes se encontram prescritos numa receita. No caso de uma 

receita eletrónica materializada ou receita manual, o medicamento deve ser prescrito isoladamente, e 

a receita será do tipo RE. Na receita eletrónica desmaterializada, não é necessária a prescrição isolada, 

e a linha de prescrição do medicamento será do tipo LE [7]. 

Para realizar a dispensa, é necessário que o utente ou representante se faça acompanhar do seu 

documento de identificação, de forma a ceder os seus dados (nome, data de nascimento, número e 

validade do documento de identificação, morada), sem os quais não é possível processar a receita e 

terminar o atendimento. Se o utente for menor, deve fazer-se acompanhar dos seus pais ou cuidador 

legal, visto que esta medicação não pode ser levantada por menores de 18 anos [7]. 

No final do atendimento, além do habitual documento de faturação, é emitido um talão comprovativo 

de dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, com identificação do utente, do 

prescritor e do farmacêutico. Este comprovativo tem todos os dados da receita e utente/acompanhante 

e é arquivado em pasta própria durante três anos. A farmácia deve ainda enviar ao INFARMED por 

meio informático, até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, a informação das vendas de 

estupefacientes/psicotrópicos [7]. 

 

4.1.5. Medicamentos manipulados 

A dispensa de medicamentos manipulados tem como objetivo a obtenção de um medicamento que 

apresente segurança e eficácia, tendo sido preparado de forma a ir de encontro ao perfil fisiopatológico 

do utente em questão, que deve ser obtido através de uma entrevista clínica adequada. A 

disponibilização destes medicamentos deve ser sempre acompanhada de instruções claras sobre a 

sua utilização, e tem a vantagem de proporcionar uma terapêutica mais personalizada. É uma boa 

alternativa quando se procura a associação de duas substâncias ativas ou quando há necessidade de 

ajuste posológico, e não existem alternativas comercializadas no mercado [3]. 

A prescrição de medicamentos manipulados com receita eletrónica desmaterializada deve ser 

identificada em linha do tipo LMM. No caso de receita eletrónica materializada ou manual, a prescrição 

deverá ser isolada e em receita não renovável, do tipo MM. A comparticipação dos medicamentos 

manipulados encontra-se definida no Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro [3, 13]. 

 

4.1.6. Ato de dispensa 

Durante o meu estágio acompanhei as alterações a que a dispensa de medicamentos foi sujeita no 

seguimento da implementação da Diretiva 2011/62/EU, “Diretiva dos Medicamentos Falsificados” e do 

Regulamento Delegado (UE) 2016/161, da Comissão, de 2 de outubro de 2015. A colocação de 

dispositivos de segurança (como o selo de garantia e os códigos DataMatrix) nas embalagens de 

determinados medicamentos passou a ser obrigatória, permitindo a deteção de medicamentos 

falsificados na cadeia legal. As farmácias tiveram de fazer a ligação dos seus sistemas informáticos 
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com o sistema de repositório, verificando e desativando os códigos DataMatrix aquando da dispensa 

dos mesmos ao público, através da sua leitura. Cuidei inclusivamente de atualizar as definições dos 

leitores óticos da FV de forma a conseguir ler todos estes novos códigos. Embora este seja um passo 

no caminho certo para combater a falsificação de medicamentos, o sistema apresenta algumas falhas 

(vários códigos não são reconhecidos no sistema ou estão associados ao medicamento errado) e gerou 

alguma resistência da parte dos utentes, que não entendem a razão para a caixa ter mudado ou para 

não poderem abrir e ver o aspeto dos comprimidos [14]. 

Tive possibilidade de realizar o ato de dispensa de todo o tipo de receitas, nomeadamente manuais, 

eletrónicas materializadas e desmaterializadas, de medicamentos psicotrópicos, com vários regimes e 

programas de comparticipação, sendo a única situação com que não tive contacto prático a prescrição 

de medicamentos manipulados. 

Ao ato de dispensa de uma receita médica, como já foi extensamente discutido, acresce uma série 

de cuidados. A validação da receita deve ser cuidadosa, tanto para evitar erros no medicamento e 

informação dispensados, como para verificar a sua autenticidade e conformidade, de forma a garantir 

que a farmácia receberá o valor comparticipado. Durante o meu estágio detetei várias inconformidades 

no receituário, sendo a falta de justificação de exceção, assinatura ou data algumas das mais comuns 

nas receitas manuais, e na receita eletrónica desmaterializada a falta de indicação de regime de 

comparticipação especial (mais frequente nos utentes ostomizados). Nem sempre é fácil explicar a 

razão que nos leva a não aceitar a receita e não nos ser possível dispensar o medicamento, uma vez 

que o utente não conhece a legislação. Da mesma forma, a indicação de PVP máximo no guia de 

tratamento induz em erro muitos utentes que exercem o seu direito de opção e preferem determinado 

laboratório, ou o medicamento original, pagando assim um valor superior ao indicado, que se refere ao 

preço de referência. Alguns utentes não reparam ou não entendem que diferentes linhas da prescrição 

podem ter diferentes validades. Tudo isto constitui um desafio na dispensa de receituário, além de 

todas as questões legislativas que já foram aqui discutidas. Por essa razão, considero importante que 

o farmacêutico disponha de tempo e condições adequados para validar a receita, auxiliar o utente no 

seu direito de escolha, recolher a medicação e transmitir a informação essencial. Num certo 

atendimento, já no final do meu estágio, a decorrer inteiramente dentro do tempo habitual, uma utente 

visivelmente agitada com quem tinha uma boa relação questionou-me se era preciso tanto tempo para 

vender uma caixa. Com respeito e leveza, esclareci que estava a dispensar uma receita médica, e a 

razão para a sua espera era o meu cuidado com a saúde da senhora, o que foi bastante bem recebido. 

Embora reconheça que este tipo de comunicação nem sempre é possível, considero importante que o 

utente entenda que o medicamento, especialmente MSRM, deve ser usado com cuidado, e acredito 

que o ato de dispensa deve refletir isso mesmo, de forma a dar o exemplo. 

 

4.1.7. Receituário e conferência de receituário 

A conferência de receituário consiste na organização e verificação da conformidade das receitas 

dispensadas. As receitas eletrónicas desmaterializadas são conferidas e validadas no sistema central 

no ato da dispensa, num processo automático, sendo a conferência manual feita para as restantes 

receitas ao longo do mês. 
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O processo começa pela separação de receitas por organismo de comparticipação, correspondendo 

cada organismo a um lote, sendo organizadas por grupos de trinta por ordem crescente. Uma vez 

separadas por lote, verifica-se novamente a conformidade da receita manual em todos os pontos já 

mencionados, e compara-se a prescrição com os dados impressos no verso da receita. Estes devem 

ser correspondentes, nomeadamente a nível da DCI, dosagem, quantidade, plano de comparticipação, 

número de receita, data de dispensa (dentro da validade), assinatura do utente e do farmacêutico e 

carimbo da farmácia. Após serem organizadas e conferidas, é emitido o respetivo verbete de cada lote, 

e fecha-se a faturação com a emissão do “Resumo de lotes” e faturas finais. Toda a documentação é 

enviada ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) até ao dia 10 de cada mês. Após validação central, 

a FV recebe o pagamento da comparticipação antecipado da ANF, uma vez que é sua associada, 

sendo o reembolso do Estado feito à ANF [15-17]. 

No caso de existir qualquer inconformidade com a receita, esta é devolvida à farmácia, que não 

recebe o reembolso da respetiva comparticipação. Por isso mesmo, é essencial que a validação da 

receita aquando do atendimento seja cuidadosa, e a conferência de receituário um processo contínuo, 

de forma a detetar erros de validação e/ou dispensa. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são, como o nome indica, passíveis de 

dispensa sem receita médica, e podem ser adquiridos fora das farmácias desde 2005 em 

estabelecimentos autorizados pelo INFARMED para essa atividade. Existem ainda medicamentos não 

sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). Os MNSRM são 

normalmente não comparticipados, salvo algumas exceções previstas na legislação [6, 17]. 

Embora estes medicamentos apresentem um perfil de segurança e eficácia que não obriga à 

vigilância médica, a sua utilização deve ser sempre acompanhada por um profissional de saúde, para 

que possa aconselhar a melhor opção para o utente tendo em conta as suas necessidades e limitações. 

O farmacêutico é o profissional mais apto para realizar este aconselhamento, sendo este o grande 

ponto diferenciador entre as farmácias e os restantes locais de dispensa de MNSRM. No início, senti 

muita dificuldade no aconselhamento, principalmente por não conhecer grande parte dos produtos 

disponíveis na FV para cada situação, mas também por desconhecer as posologias e contraindicações, 

pelo que recorri frequentemente ao apoio e experiência do Dr. Rui e da D. Maria José. No entanto, 

rapidamente adquiri confiança para realizar o aconselhamento de forma autónoma, fruto do apoio e 

transmissão de conhecimentos dos colaboradores da FV, mas também da minha constante pesquisa, 

tanto através da exploração dos produtos da farmácia, como nas fontes de informação oficiais. 

 

4.3. Outros produtos de saúde 

4.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são definidos pelo Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de 

Julho, como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 

utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 
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exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas” [18], e são controlados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). 

Verifiquei que havia uma grande procura destes produtos na FV, principalmente na forma de 

desparasitantes para cão e gato. Por vezes eram também receitados medicamentos de uso humano 

para uso animal, sendo neste caso necessário prescrição médica veterinária, que era fotocopiada e 

arquivada em local próprio, com o documento de faturação da venda anexado. 

Uma vez que a procura era essencialmente de desparasitantes, não tive muita dificuldade no 

aconselhamento relativamente aos MUV, sendo relativamente fácil esclarecer as dúvidas dos utentes, 

que estavam muito relacionadas com o modo de utilização. No entanto, reconheço que este 

conhecimento vem da minha experiência pessoal com animais de estimação, e creio que seria útil ter 

alguma formação sobre este assunto durante o curso. 

 

4.3.2. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, como “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo”, “cujo principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”, com 

finalidade de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento, atenuação e compensação de várias 

condições de saúde, como doença ou lesão, ou no controlo da conceção [19]. 

A FV dispõe de vários dispositivos médicos para dispensa, tais como material de penso (ligaduras, 

adesivos, compressas, pensos), calcanhares, joelheiras e punhos elásticos, frascos para colheita de 

urina e fezes, preservativos, seringas e agulhas, óculos graduados, termómetros, câmaras expansoras, 

aparelhos de medição de tensão arterial, aparelhos para a medição de glicemia e respetivas tiras 

reativas, entre outros. Durante o meu estágio procedi à dispensa de vários dispositivos médicos, 

esclarecendo algumas dúvidas em relação ao seu uso, principalmente relativas aos testes de gravidez. 

 

4.3.3. Higiene e cosmética 

Um produto cosmético é, segundo definido no Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, uma 

substância ou preparado que é indicada para a aplicação em várias superfícies do corpo, como por 

exemplo a pele, cabelo, unhas, genitália e boca, com o propósito de “limpar, perfumar, modificar o seu 

aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [20]. 

A procura deste tipo de produtos é muito baixa na FV, o que se pode facilmente entender se 

considerarmos a comunidade em que se encontra inserida, com baixo poder de compra, que por vezes 

não é sequer suficiente para suportar a aquisição de MSRM para tratamento de condições crónicas. 

No entanto, a FV mantém disponível uma seleção de produtos de higiene e cosmética de qualidade e 

PVP acessível, sendo os colutórios, fixadores e produtos de limpeza de prótese dentária aqueles que 

apresentam maior rotatividade. 

 

4.3.4. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares encontram-se regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 

de junho, sendo a DGAV a entidade responsável pela sua regulação. Estes suplementos têm como 
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função complementar a alimentação normal, através de formulações concentradas em determinados 

nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico. Encontram-se disponíveis em 

várias formas de apresentação, como cápsulas, comprimidos, pós, ampolas bebíveis, entre outras, o 

que permite adaptar a toma, nomeadamente quando há dificuldade de deglutição [21]. 

O consumo de suplementos alimentares é bastante comum, sendo que os multivitamínicos em 

comprimido eram os de maior procura na FV. Tive a possibilidade de aconselhar vários utentes na 

escolha de um suplemento alimentar, sendo a razão mais comum para este consumo uma alimentação 

pobre e/ou falta de apetite. 

 

4.3.5. Alimentação especial 

Existem determinadas situações em que a pessoa não consegue satisfazer o seu consumo de 

calorias e nutrientes através de uma alimentação saudável e equilibrada, sendo neste caso necessária 

a introdução de alimentação especial, que se distinguem dos alimentos comuns pela sua composição 

ou fabrico. O Gabinete de Planeamento e Políticas é a autoridade responsável por estes produtos [22]. 

Estes produtos estão indicados para pessoas com perturbações de metabolismo que alterem a 

assimilação dos nutrientes, que necessitem de controlar a ingestão de determinadas substâncias nos 

alimentos, ou lactentes e crianças saudáveis [22]. 

Na FV, os produtos de nutrição infantil, nomeadamente leites e papas, eram os de maior procura, o 

que me permitiu conhecer as várias formulações disponíveis no mercado. 

 

5. Serviços farmacêuticos 

Além de ser o local de excelência de dispensa de medicamentos e produtos de saúde, a farmácia é 

também um local de promoção para a saúde. Assim sendo, deve prestar outros serviços que auxiliem 

o utente na monitorização do seu estado de saúde e bem-estar geral, que podem inclusivamente ser 

úteis para promover a adesão à terapêutica e a medidas não farmacológicas, quando tal seja aplicável. 

A FV disponibiliza vários serviços aos seus utentes, de forma a possibilitar precisamente o seu 

acompanhamento. Estes serviços têm baixo custo, ou até grátis, como no caso da medição da pressão 

arterial, com o intuito de facilitar o acesso a estes cuidados. 

 

5.1. Medição de parâmetros bioquímicos, fisiológicos e antropométricos 

5.1.1. Peso, altura e IMC 

A FV dispõe, como já foi mencionado, de um equipamento eletrónico que permite a medição do 

peso, altura e IMC, acessível na área de exposição. O utente tem a opção de utilizar o equipamento 

com autonomia, embora por vezes me interpelassem, principalmente acerca do significado do IMC, ou 

para pedir uma opinião acerca do seu peso ser ou não adequado. Nestes casos, tinha sempre em conta 

os valores de referência e aconselhava algumas medidas simples a implementar, se necessário. 

 

5.1.2. Pressão arterial 

Na FV, a medição da pressão arterial é feita no gabinete do utente, de forma a proporcionar um 

ambiente calmo. O utente é aconselhado a repousar cerca dez minutos antes da medição, que é 
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realizada com um aparelho de medição automática de braço que indica a pressão sistólica e diastólica 

e também a pulsação. O aparelho apresenta três medidas de braçadeira, que necessitei de alterar 

várias vezes para melhor adaptar à dimensão do braço do utente. Quando necessário, estava também 

disponível um esfigmomanómetro. Eram sempre efetuadas pelo menos duas medições, sendo a média 

apontada num cartão que o utente mantinha consigo. 

Eram muitos os utentes que se dirigiam à farmácia regularmente para efetuar o controlo da sua 

pressão arterial, até porque este serviço é gratuito. Realizei esta medição diariamente, sendo uma 

oportunidade de trabalhar a adesão à terapêutica. Questionava acerca da medicação, o que ajudava o 

utente a recordar-se que o seu medicamento estava prestes a acabar, ou o PV da receita a expirar. 

 

5.1.3. Colesterol total, triglicerídeos e glicemia capilar 

Os parâmetros bioquímicos eram mais frequentemente verificados pelos utentes com doenças 

metabólicas, que tomavam medicação precisamente para manter estes valores controlados. O 

colesterol total e triglicerídeos eram medidos na mesma máquina, com diferentes tiras reativas, por 

punção capilar. A glicemia era igualmente medida por punção capilar. Os utentes eram aconselhados 

a comparecer na farmácia logo pela manhã, em jejum, para que fosse possível avaliar os parâmetros 

em função dos valores de referência, principalmente em relação aos triglicerídeos e glicemia, sendo 

frequente o utente realizar a medição de todos os parâmetros de uma vez. 

À semelhança da medição da pressão arterial, vi aqui uma ótima oportunidade para conversar com 

o utente acerca dos seus cuidados, nomeadamente a toma da medicação como indicado, as 

precauções com a injeção de insulina, o controlo da glicemia capilar e a manutenção de uma 

alimentação adequada. O utente levava sempre consigo o registo dos parâmetros bioquímicos, bem 

como um empenho redobrado nos seus cuidados, quer pela validação de que estavam a dar resultado, 

como pela consciência de que os maus cuidados podiam ter levado a valores menos positivos. 

 

5.2. Administração de injetáveis 

A administração de injetáveis é efetuada pelo Dr. Rui, que tinha formação devidamente certificada 

para a prestação deste serviço, e me deu a oportunidade de assistir a este procedimento. 

 

5.3. VALORMED®  

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que procede à recolha e tratamento dos 

resíduos de medicamentos de uso humano ou veterinário. Graças a este serviço grátis, é possível 

garantir que estes resíduos sejam devidamente tratados, contribuindo para o uso responsável do 

medicamento e para a proteção do meio ambiente, ao evitar que se encontrem “acessíveis” no lixo 

urbano. Eram muitos os utentes sensibilizados para esta problemática, que entregavam na farmácia os 

medicamentos que haviam terminado ou expirado [23]. 

 

5.4. Programa de Troca de Seringas 

O Programa de Troca de Seringas foi criado com o objetivo de prevenir as infeções por HIV e 

hepatites B e C, transmitidas por via parentérica endovenosa, muito comum entre toxicodependentes 
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que utilizam drogas injetáveis. O programa disponibiliza a distribuição de seringas e material 

esterilizado para o consumo destas drogas, ao mesmo tempo que procede à recolha do material 

utilizado. Desta forma é possível reduzir a reutilização e troca de seringas entre toxicodependentes, 

bem como o abandono do material usado e potencialmente infetado, prevenindo a propagação destas 

infeções e contribuindo para o bem-estar social e ambiental [24]. 

Estando inserida num ambiente em que o consumo de drogas injetáveis é frequente, a FV é utilizada 

quase diariamente por pessoas que necessitam deste programa. 

 

6. Atividades desenvolvidas 

Durante o meu estágio foi-me oferecida total liberdade para a implementação de serviços e projetos 

que considerasse de valor para a farmácia, o que procurei aproveitar ao máximo. 

Tive oportunidade de assistir a algumas formações, nomeadamente uma formação da ANF 

dedicada ao programa Saúda das Farmácias Portuguesas, na Sede da Delegação do Norte da ANF, 

em que foram abordadas as funcionalidades desta plataforma. Com base nesta formação, criei em 

conjunto com a minha colega Inês Neves duas campanhas para a FV: a Campanha de Aniversário, 

com oferta de um desconto para os utentes no dia do seu aniversário num produto de higiene/beleza, 

e a Campanha JÁ ia! Interapothek®, com um desconto nesta marca. Mais tarde, assisti ainda à 

Formação Semestral da ANF, na Sede da Delegação do Norte da ANF, dedicada às Reservas e à 

Diretiva dos Medicamentos Falsificados. Com base nesta formação, desenvolvi o Projeto II e auxiliei a 

implementação do serviço de envio de SMS (com informação sobre reservas e posologia) na FV através 

do Sifarma 2000®. Tive ainda oportunidade de participar no Curso de Comunicação Clínica Para 

Farmacêuticos, na FFUP, cuja certificação pode ser consultada no Anexo I. Nesta formação foram 

exploradas todas as nuances que a comunicação em saúde apresenta, o que foi bastante útil numa 

fase inicial do meu estágio. 

Por fim, pude também participar no processo de criação da página de Facebook da FV. Hoje em 

dia, a presença nas redes sociais é essencial para a visibilidade de qualquer empresa, e a farmácia 

comunitária não é exceção. Além da criação de um novo logótipo (Anexo II), procurei dinamizar a 

página com algumas publicações, em conjunto com a minha colega Inês Neves, de carácter tanto 

comercial e de marketing (Anexos III, IV e V), como informativo (Anexos VI e VII). Todas as imagens 

foram elaboradas por mim, a partir de ícones de uso livre. Houve ainda tempo para ensinar algumas 

noções básicas de edição de imagem à equipa da farmácia, de forma a conseguirem manter a 

divulgação da página de forma autónoma. 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos 

Projeto I – Controlo e Prevenção da Dor 

 

1. Contextualização 

A dor exerce uma função de extrema importância, atuando como um mecanismo de proteção do 

organismo, na forma de alerta de dano ou potencial dano. No entanto, a dor nem sempre serve esta 
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função, e quando esta cessa, passa a ter um efeito prejudicial para o indivíduo, com um profundo 

impacto no seu bem-estar [25]. 

A dor crónica afeta mais de 30% da população adulta em Portugal [26], e a prevalência da dor de 

intensidade moderada a forte ultrapassa os 14% [26]. Na população idosa, afeta cerca de 50% dos 

idosos a viver em comunidade, e 83% dos institucionalizados em lares [25]. Estes são dados 

alarmantes, se considerarmos o impacto pessoal e social que esta condição acarreta. A dor crónica 

está associada a consequências físicas e psicológicas para o indivíduo, nomeadamente absentismo, 

isolamento social, depressão, redução da funcionalidade, entre outros [25, 26]. Além disso, representa 

um encargo financeiro elevado, não só para o doente, como para o Estado, tanto a nível de custos de 

saúde como de subsídios associados à ausência do trabalho [26]. 

A Direção Geral da Saúde (DGS), reconhecendo insuficiência no método de abordagem da dor em 

Portugal, tem vindo a trabalhar nesta problemática desde o final dos anos 90 [26]. Em 2001, foi 

publicado o Plano Nacional de Luta Contra a Dor, o primeiro documento dedicado à orientação para o 

tratamento da dor [26]. Seguiu-se o Programa Nacional de Controlo da Dor em 2008, e o Plano 

Estratégico Nacional para a Prevenção e Controlo da Dor 2012 [26]. Em 2017, foi publicado o Programa 

Nacional para a Prevenção e Controlo da Dor (PNPCD), sendo este o mais recente trabalho de 

avaliação e orientação terapêutica para a dor [26]. O PNPCD indica como metas de saúde para 2020 

o “reforço da capacidade organizativa e a implementação de modelos de boas práticas na abordagem 

da dor e extensível a todos os níveis de prestação de cuidados de saúde” [26]. Sendo a farmácia 

comunitária um local privilegiado de prestação de cuidados de saúde a um nível primário, é importante 

que estejamos sensibilizados para esta problemática, de forma a contribuir, na medida do possível, 

para a sua correta abordagem. 

 

2. Definição 

Segundo McCaffery, em 1968, a dor é “seja o que for que a pessoa experiente diz, existente sempre 

que ele/ela diz” [27]. Esta definição reforça que a dor é subjetiva, não existindo um sistema de medição 

objetivo, além de considerar a descrição do paciente como o melhor indicador da dor [27]. Já em 1979, 

a International Association for the Study of Pain aprofundou esta definição, considerando a dor uma 

“experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada com uma lesão real ou potencial dos 

tecidos, ou descrita em termos que evocam essa lesão” [25], mantendo o foco da dor naquilo que o 

paciente sente e considerando-a uma experiência multidimensional [25, 27]. 

A dor é um importante sinalizador de lesão ou disfunção, levando o indivíduo a tomar medidas de 

proteção [27, 28]. Uma vez cumprida essa função, não existe valor biológico na dor, podendo provocar 

alterações físicas e psicológicas, resultando em morbilidade e baixa qualidade de vida [26]. 

 

3. Classificação 

A categorização da dor é importante no sentido de orientar o tratamento [27]. Os sistemas de 

categorização podem ser multidimensionais, ou basearem-se numa única dimensão da dor [27]. Dentro 

destes últimos, os que se baseiam na duração da dor (dor aguda e dor crónica) e na fisiopatologia (dor 

nociceptiva e dor neuropática) são os mais frequentemente usados [27, 29]. 
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3.1. Dor nociceptiva VS neuropática 

A dor nociceptiva é causada por um estímulo nocivo, como uma lesão ou inflamação [27-29]. A dor 

nociceptiva visceral decorre de órgãos viscerais, enquanto a dor nociceptiva somática decorre da pele, 

músculos, articulações e ossos [27, 29]. A dor somática pode ainda ser superficial (cutânea) ou 

profunda [27, 29]. As características da dor estão relacionadas com a forma como os estímulos são 

processados, sendo a dor somática superficial descrita como picada ou ardência, a dor somática 

profunda como uma sensação difusa e incómoda, e a dor visceral uma sensação de cãibra que pode 

ser referida a outros locais (dor referida) [27, 29]. 

Na dor nociceptiva, o sistema nervoso (SN) funciona normalmente, havendo uma correspondência 

adequada entre a intensidade do estímulo e a perceção da dor, indicando lesão ou potencial lesão nos 

tecidos [27-29]. Trata-se de um mecanismo de proteção, essencial para detetar e agir sobre o estímulo 

nocivo, provocando emoções desagradáveis e ativando mecanismos como o reflexo de retirada [27]. 

No caso da dor neuropática, o SN tem um funcionamento anormal, sendo a dor um sinal de lesão 

neste sistema [27-29]. Em relação à origem, pode ser central ou periférica, e considerando a frequência 

ao longo do tempo, pode ser contínua ou episódica [27, 29]. Esta dor não tem ação protetora e não é 

adaptável, não apresentando função biológica, pelo que é também chamada de dor patológica [27-29]. 

Algumas das causas da dor neuropática incluem trauma, inflamação, doença metabólica, infeções, 

neoplasias, exposição a toxinas ou doenças neurológicas primárias [27-29]. Quando as mudanças 

patofisiológicas associadas à dor aguda se tornam independentes da lesão que lhes deu origem, pode 

ser induzido um estado de dor crónica [27]. A lesão nervosa desencadeia alterações no sistema 

nervoso central (SNC), alterando o processo de sensibilização central que é normalmente curto na 

ausência de estímulos nocivos contínuos [27]. Por isso, a dor neuropática é frequentemente 

desproporcional ao estímulo ou ocorre quando não há estímulo identificável [27-29]. 

 

3.2. Dor aguda VS crónica 

A dor pode ser definida, em relação à sua duração, como dor aguda ou dor crónica [27, 29]. A dor 

aguda resulta de um trauma ou lesão e tem uma função biológica de alerta, sendo um sinal para o 

cérebro de que o organismo está em contacto com um estímulo nocivo e existe dano ou potencial dano 

nos tecidos [26-29]. Como resposta à dor, ocorrem reflexos de proteção, como a retirada de um membro 

lesionado ou espasmo muscular [27, 29]. 

A dor aguda é uma dor adaptável, geralmente nociceptiva, mas pode ser neuropática [27]. É 

normalmente acompanhada de doença ou lesão e resolve-se com a cicatrização da lesão associada 

[27, 29], dentro de um a três meses [29]. Algumas causas da dor aguda incluem trauma, cirurgia, 

trabalho de parto, procedimentos médicos e estados de doença aguda [27, 29]. 

A estimulação de uma terminação nervosa por um determinado estímulo nocivo não produzirá 

sempre a mesma resposta [27, 29]. A dor aguda pode ter consequências negativas, mesmo que seja 

experienciada por um curto período de tempo, como o remodelamento neuronal e evolução para a dor 

crónica, o que reflete a importância do tratamento da dor independentemente da sua duração [27, 29]. 

A dor crónica é atualmente definida com base não só no período de tempo (mais de três meses), 

mas também no prolongamento da dor além do tempo de cicatrização, com níveis de patologia 



 21 

insuficientes para justificar a dor [27, 29]. Pode ser nociceptiva, neuropática ou ambas [27, 29]. Alguns 

fatores ambientais e emocionais também levam ao prolongamento da dor, e em alguns casos, não é 

possível precisar a causa [27, 29]. Por não lhe ser reconhecido valor biológico, a dor crónica é 

considerada como uma doença por si só, pela European Pain Federation [30]. 

A dor crónica tem um grande impacto no indivíduo, com efeitos adversos como perturbações do 

sono e humor, isolamento social, apetite sexual reduzido e perda de peso [26, 27, 29, 31]. Além disso, 

é acompanhada de custos significativos tanto para o indivíduo como para o Estado, relacionados com 

o acompanhamento médico e terapêutica, agravados com o absentismo [26, 27, 31]. 

 

4. Fisiopatologia  

O sistema nervoso medeia a nocicepção e a dor [27, 31]. A nocicepção é o processo que 

compreende a transmissão de informação sobre danos no tecido ao SNC, em quatro etapas [27, 31]: 

 Transdução: conversão da energia de um estímulo térmico, mecânico ou químico num impulso 

nervoso, através de nociceptores. 

 Transmissão: comunicação do sinal do local de transdução até à medula espinhal e cérebro. 

 Perceção: apreciação do sinal recebido no SNC como dor. 

 Modulação: resposta inibitória e facilitadora descendente do cérebro para a medula espinhal, 

que modula a transmissão nociceptiva. 

Os nociceptores são terminações nervosas livres (TNL) que se encontram na maioria dos tecidos 

[27, 31]. Estas terminações são constituídas por fibras aferentes que detetam estímulos nocivos ou 

potencialmente nocivos e conduzem essa informação até ao SNC, onde é percebida como dor [27, 31]. 

Existem dois principais grupos de estímulos [27, 31]: 

 estímulos físicos, como temperaturas extremas, choques de colisão ou objetos afiados; 

 estímulos químicos, como uma concentração elevada de protões (ambiente ácido) ou de 

moléculas mediadoras da resposta inflamatória e imunitária, como as citocinas. 

As fibras aferentes dividem-se também em dois principais tipos [27, 31]: 

 fibras A-δ mielinizadas e de condução rápida que medeiam os estímulos térmicos e mecânicos, 

provocando uma sensação curta como uma picada; 

 fibras C poliméricas não mielinizadas e de condução rápida, que são as mais numerosas, 

detetam estímulos mecânicos, térmicos e também químicos ou de alta intensidade e causam 

uma sensação de queimadura prolongada. 

Assim, há uma primeira dor súbita como uma picada, mediada pelas fibras de condução rápida, e 

segue-se uma sensação tipo queimadura mais difusa e prolongada, mediada pelas fibras C [31]. 

 

4.1. Via ascendente da dor 

O processo neurológico de perceção da dor começa na deteção de um estímulo nocivo pelo 

neurónio aferente ao nível das TNL, em que a conversão de energia já referida (transdução) se dá pela 

ativação de canais de sódio sensíveis à voltagem [31]. O estímulo é transmitido desde o primeiro 

neurónio aferente até à medula espinhal, via gânglio da raiz posterior [27, 31]. Uma percentagem mais 

pequena das fibras C usa a via gânglio da raiz anterior [27, 31]. 
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A modulação dá-se ao nível da medula espinhal, onde o impulso nervoso induz a despolarização 

da membrana. O influxo de cálcio leva à libertação de substâncias intracelulares (como o glutamato e 

substância P) pré-sinápticas, que irão interagir com recetores do segundo neurónio. Assim, o impulso 

é conduzido da medula espinhal até ao cérebro, por quatro vias: trato espinotalámico, espinorreticular, 

espinomesencefálico, ou espino-hipotalámico [27, 31]. 

 

4.2. Via descendente da dor  

A via de inibição da dor é ativada por mecanismos endógenos de controlo da dor tanto a nível central 

como a nível periférico. As fibras nervosas libertam substâncias como opioides endógenos, serotonina, 

noradrenalina e GABA que inibem a transmissão nociceptiva ao nível das sinapses, onde se ligam aos 

respetivos recetores ao longo do sistema nervoso, nos neurónios aferentes e/ou primários da medula 

espinhal (com inibição periférica e/ou central, respetivamente) [27, 32]. 

 

5. Tratamento 

A abordagem da dor deve basear-se na melhor evidência científica, e tem como principais objetivos 

a prevenção e controlo da dor, e a melhoria da capacidade funcional e qualidade de vida do doente 

[25, 33]. O tratamento pode dividir-se em medidas farmacológicas e não farmacológicas. 

 

5.1. Tratamento farmacológico 

Para melhor adequar o tratamento farmacológico, o médico deve começar por avaliar o tipo de dor 

que o doente sente [31, 33]. Esta avaliação é feita em relação a algumas características já discutidas, 

como a fisiopatologia (dor nociceptiva ou dor neuropática, além dos seus subtipos) e a duração (aguda 

ou crónica, contínua ou intermitente), bem como outras características, como a sensação que provoca 

(pontada, queimadura, aperto, entre outras) e o impacto que tem no doente no seu bem-estar geral e 

vida pessoal [33]. Existem várias barreiras na avaliação e abordagem da dor, relacionadas com o 

sistema de saúde, os profissionais de saúde, o paciente (nomeadamente dificuldade de expressão, 

como no caso dos idosos) e a sua família, a legislação e a sociedade [27]. 

Em 1996, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou a escada analgésica, uma 

ferramenta utilizada como base para o tratamento da dor no cancro [34]. Embora atualmente se 

questione o seu sistema “passo a passo” no tratamento da dor intensa, a escada continua a ser muito 

utilizada em todo o mundo, tanto no tratamento da dor ligada ao cancro como em outros casos de dor 

aguda ou crónica [34]. Os cinco princípios em que a escada assenta estão resumidos no Anexo VIII. 

 

5.1.1. Paracetamol 

É o analgésico de primeira escolha para a dor ligeira e moderada, com propriedades antipiréticas e 

anti-inflamatórias fracas [25]. O efeito adverso mais importante é a hepatotoxicidade [25]. 

 

5.1.2. Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) 

O mecanismo de ação primário é a inibição da produção de prostaglandina E, prostaciclina e 

tromboxano [25, 33]. O tratamento deve começar pelos AINEs de semi-vida curta na dose mais baixa, 
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aumentando a cada dois a três dias [25, 33]. Se for atingida a dose máxima sem o efeito pretendido, 

deve cessar-se a toma [25, 33]. Devem ser usados durante um período curto e não mais do que um 

em simultâneo [25, 33]. Apresentam toxicidade hepática, renal e gastrointestinal, podendo também 

agravar alterações da coagulação [25, 33]. 

 

5.1.3. Opioides 

O tratamento deve começar com doses baixas de libertação normal até ao controlo da dor, e quando 

estiver controlada, devem-se usar opioides de libertação retardada e ponderar adjuvantes [25, 33]. A 

terapêutica deve começar por opioides fracos como o tramadol e codeína, devendo também ser 

consideradas as associações (com paracetamol, por exemplo) [25, 33]. 

 

5.1.4. Adjuvantes 

Os adjuvantes são mais frequentemente usados no tratamento da dor neuropática e podem ser 

administrados isoladamente, ou em conjunto com opioides e/ou AINEs [25, 33]. 

 

5.1.4.1. Antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes 

O seu mecanismo de ação passa principalmente pela ação inibitória da noradrenalina, serotonina e 

GABA ao nível da via descendente da dor já anteriormente referida [33]. Ao aumentar o nível destas 

substâncias, estes fármacos atuam na interrupção da transmissão nociceptiva, sendo usados 

principalmente na dor neuropática. O tratamento deverá durar pelo menos três a seis semanas [33]. 

 

5.1.4.2. Corticoides 

Não se recomenda o uso crónico devido à elevada frequência de efeitos secundários [25, 33]. Caso 

não se verifique melhoria após cinco dias, deve ser considerada a sua suspensão [25, 33]. 

 

5.1.4.3. Relaxantes musculares  

A sua utilização é útil na dor associada a espasmos musculares [33]. Devem ser usados com 

precaução em simultâneo com opioides, uma vez que podem potenciar o efeito depressor a nível do 

SNC, sendo a sedação um efeito secundário marcante [25]. 

 

5.2. Tratamento não farmacológico 

O tratamento não farmacológico tem um papel particularmente importante na dor crónica [25, 27, 

35]. O doente deve ser educado para compreender como a dor funciona, nomeadamente sobre a sua 

atenuação ou amplificação pelo sistema de dopamina (recompensa) e pelo sistema límbico (emoção, 

motivação, aprendizagem e memória) [35]. Assim, é possível entender que a dor é influenciada pelo 

estado emocional e pelo envolvimento no tratamento, não sendo sempre diretamente proporcional ao 

dano que a causa, e não sendo a sua resolução inteiramente dependente do tratamento farmacológico 

[27, 35]. As medidas não farmacológicas podem diminuir as comorbidades associadas à dor crónica e 

otimizar os resultados do tratamento farmacológico, além de serem geralmente de baixo custo e baixo 
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risco [25, 35]. As principais medidas não farmacológicas e respetivo fundamento científico encontram-

se resumidas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Medidas não farmacológicas para o tratamento da dor. 

Medida Fundamento 

Aplicação local de 

calor/frio 
Indicado na dor musculoesquelética [25, 35]. 

Atividade física 

(caminhada, 

hidroginástica, entre 

outras) 

O exercício melhora a capacidade funcional, flexibilidade e equilíbrio, 

reduzindo as comorbidades associadas à dor [25]. 

Fisioterapia 

A fisioterapia pode combinar várias medidas aqui abordadas, sendo o 

plano desenvolvido pelo seu médico e fisioterapeuta de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo [36]. 

Diatermia e ultrassons Indicada para os casos de dor músculo-esquelética profunda [25]. 

Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea 

(TENS) 

Está indicada na neuropatia diabética, bursites e fratura costal. Pode 

ainda reduzir a dose de analgésicos no período pós-operatório [25]. 

Massagens É particularmente útil na dor associada a espasmos musculares [25]. 

Acupuntura 
Embora não seja ainda conhecido o mecanismo de ação, a acupuntura 

tem vindo a demonstrar um efeito analgésico [37, 38]. 

Mudanças na 

alimentação 

A obesidade ocorre frequentemente associada à dor crónica, sendo 

importante a manutenção de um peso saudável. Além disso, existe a 

hipótese de o microbioma intestinal estar relacionado com o sistema 

nervoso, imunitário e endócrino, conduzindo potencialmente a um baixo 

estado inflamatório constante que poderá potenciar a nocicepção [25, 

35]. 

Sessões de educação 
Ajuda o doente a entender como funciona a sua dor, o que leva a uma 

maior adesão ao tratamento [25, 35]. 

Acompanhamento 

psicológico 

A dor crónica está associada a alterações psicológicas, pelo que o 

acompanhamento psicológico pode revelar-se útil na prevenção do 

isolamento social, problemas de sono e depressão [25, 35]. 

 

6. Intervenção 

Desde cedo me apercebi da frequência com que era dispensada a mais variada medicação para 

controlo da dor na FV, o que me gerou interesse acerca da razão que cada utente tinha para a toma, 

por vezes muito frequente, dessa medicação. 

As metas de saúde para 2020 definidas no PNPCD incluem a promoção de boas práticas de 

abordagem da dor, bem como a contribuição para o aumento da literacia da população relativamente 
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à prevenção e controlo da dor [26]. Considero que estas são metas absolutamente ao alcance da ação 

da farmácia comunitária, razão pela qual decidi realizar um inquérito sobre a prevenção e controlo da 

dor. Este inquérito serve o propósito de caracterizar os utentes da FV em relação a este tema, 

revelando-se também uma oportunidade de aconselhamento e esclarecimento do utente. 

 

7. Metodologia 

O inquérito foi realizado através da plataforma Google Forms. Sempre que era dispensada 

medicação para o tratamento da dor, pedia a colaboração para o preenchimento do formulário, tendo 

sido dada a opção ao utente de responder sozinho ou com a minha ajuda, sendo que todos os utentes 

preferiram responder com a minha orientação, por considerarem que seria mais rápido, ou por não 

saberem ler. O inquérito foi dividido em seis secções, e a resposta durava em média 10 minutos. 

A primeira secção destinava-se à caracterização geral da população e da sua dor. Para avaliar a 

intensidade da dor, foi utilizada a Wong-Baker® FACES Pain Rating Scale [39], adaptada para 

português, em que o utente classificava a sua dor numa escala de 0 a 10 com a ajuda das expressões. 

Para facilitar a resposta à medicação utilizada, sempre que este assunto foi referido ao longo do 

inquérito, introduzi alguns dos nomes comerciais mais comuns dos medicamentos, uma vez que grande 

parte dos utentes não conhece a sua DCI. 

O tratamento farmacológico passado foi caracterizado na segunda secção, e o tratamento não 

farmacológico nas secções três, quatro e cinco, questionando acerca da existência de recomendação 

médica para a prática de medidas não farmacológicas, e da forma como essas medidas foram 

praticadas (quando aplicável). 

Por fim, na sexta secção, foi avaliada a disposição do utente para a prática de medidas não 

farmacológicas. 

 

8. Resultados e discussão 

Os inquéritos (Anexo IX) foram realizados desde o dia 14 de junho até ao final do meu estágio, 

reunindo um total de 27 respostas, sendo muito raro que um utente abordado acerca do questionário 

não acedesse a responder. 

Os inquiridos eram maioritariamente do sexo feminino, e 24 tinham idade igual ou superior a 50 

anos. Quando questionados acerca da sua dor, 21 disseram senti-la há mais de três meses, com ou 

sem períodos de pausa. Esta elevada prevalência da dor crónica vai de encontro à idade dos inquiridos, 

uma vez que a prevalência aumenta com o avanço da idade [25, 26]. 

O paracetamol e os AINEs eram a medicação mais frequentemente usada para o tratamento da dor. 

Estes estão indicados pela escada analgésica da OMS como primeira escolha de tratamento na dor 

leve (degrau 1) [33, 34], no entanto os inquiridos disseram ter níveis de dor bastante variáveis, sendo 

que 17 reportaram uma intensidade de dor igual ou superior a cinco. Em relação à posologia, todos os 

inquiridos que já tomavam habitualmente a medicação disseram respeitar a posologia indicada. 

Ainda em relação ao tratamento, 12 dos inquiridos tiveram necessidade de usar outro tipo 

medicação no passado, sendo que além dos AINEs e paracetamol, os relaxantes musculares e as 

associações (como paracetamol com opioides ou relaxantes musculares, entre outras) foram os mais 
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comuns. Quando questionados acerca da razão para terem mudado de medicação, a maioria apontou 

a melhoria da dor e a indicação médica, o que vai de encontro às recomendações da OMS, uma vez 

que estes fármacos são usados para graus de dor mais elevados [33, 34]. 

Em relação à recomendação de medidas não farmacológicas, 13 dos inquiridos receberam essa 

recomendação do seu médico, e dentre esses, 10 aderiram à recomendação, sendo a medida mais 

recomendada a fisioterapia. Apesar de as diretrizes clínicas recomendarem a prática de medidas não 

farmacológicas como complemento do tratamento farmacológico na dor crónica [25, 27, 35], nesta 

amostra, 21 utentes reportaram dor com duração de 3 meses ou mais e apenas 13 receberam essa 

recomendação. Dentre os inquiridos que receberam recomendação, 8 disseram ter praticado as 

medidas de acordo com as indicações profissionais, e 6 sentiram que ajudou a sua dor. 

Por fim, os inquiridos mostraram-se bastante disponíveis para a prática de medidas não 

farmacológicas, sendo as menos bem aceites o Acompanhamento psicológico, Sessões de educação 

e Mudanças na alimentação. Quando questionados acerca da razão para não praticarem certas 

medidas, as mais comuns era o medo, falta de recursos (tempo, dinheiro), desconhecimento acerca 

das medidas ou uma capacidade física reduzida. 

A análise gráfica dos dados deste inquérito pode ser consultada no Anexo X. 

 

9. Conclusão 

Em suma, apesar do pequeno número de inquéritos, é possível ainda assim concluir que a dor 

crónica tem de facto uma grande prevalência nesta comunidade, o que reflete a tendência do país, 

sendo que apenas uma pequena percentagem dos inquiridos tomava medicação para alívio da dor 

aguda, tendo esta uma prevalência ainda mais pequena do que eu tinha previsto. 

Em relação ao tratamento farmacológico, fiquei satisfeita por verificar que a maioria cumpria com a 

posologia do seu medicamento. A disponibilidade para as medidas não farmacológicas revelou-se 

bastante grande, sendo muitas vezes a razão para não se mostrar disponível o receio ou 

desconhecimento em relação a algumas das medidas, o que procurei sempre esclarecer. 

Inicialmente, era meu objetivo conseguir caracterizar uma pequena comunidade em relação à 

prevalência da dor, num esforço para melhor entender e conseguir auxiliar estes utentes no processo 

de controlo e prevenção da dor. No entanto, logo me apercebi de que o meu papel com este projeto 

seria maior do que uma simples análise. À medida que o utente ia respondendo às minhas questões, 

partilhava muitas vezes uma história de sofrimento de meses, por vezes vários anos, com dores 

relacionadas com as mais variadas causas, sendo uma das mais comuns a dor musculosquelética. A 

simples oportunidade de poder falar sobre a sua dor, e descarregar um pouco da tristeza e frustração 

que invariavelmente a acompanhava, parecia ser por si só terapêutico, ficando o utente visivelmente 

mais aliviado e animado no final da resposta ao inquérito, que acabava por se tornar numa conversa. 

O papel do farmacêutico passa também pelo apoio psicológico, muitas vezes em falta, 

principalmente nos utentes idosos e mais isolados, e acredito que com este projeto, além de ter 

partilhado algum conhecimento, consegui também aliviar um pouco o peso da dor nestes utentes. 
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Projeto II – Procedimento Interno de Reservas 

 

1. Contextualização 

A FV disponibiliza o serviço de reservas, sempre que um produto que o utente procura não se 

encontra disponível de momento, e este pretende reservá-lo. Este procedimento é gerido através do 

Sifarma 2000®, desde a criação da reserva (que também pode ser feita no Novo Módulo de 

Atendimento do Sifarma), a todos os passos até à entrega do produto ao utente. 

Este processo é bastante utilizado na FV, principalmente para a reserva e produtos de higiene e 

cosmética, uma vez que, não tendo muita procura, a FV não tem uma variedade significativa destes 

produtos. Era frequente também a reserva de um medicamento, muitas vezes MSRM, para um 

determinado utente, devido à preferência deste por determinado laboratório que não se encontrava em 

stock na farmácia. O utente tem a opção de pagar antecipadamente a sua reserva, e posteriormente 

proceder apenas ao levantamento mediante comprovativo entregue pela farmácia, ou escolher pagar 

na altura do levantamento. 

Tive oportunidade de realizar atendimento ao público desde cedo, e rapidamente me apercebi de 

que as reservas eram bastante comuns na FV. No entanto, estavam também muito associadas a erros 

da parte de todos os colaboradores da farmácia, nomeadamente erros no stock informático do produto, 

na informação de pago ou não pago, na quantidade reservada, no ato de reserva de um produto que 

se encontrava esgotado, na entrega de um produto sem o registar no sistema e na falta de indicação 

de produto encomendado ou recebido no sistema. 

Sendo o estágio em farmácia comunitária um estágio profissionalizante, que pretende preparar o 

Estudante para que seja um farmacêutico capaz não só a nível teórico e científico, como também 

técnico, vejo neste tipo de problemas de gestão uma excelente oportunidade de desenvolver 

capacidades técnicas, podendo também contribuir para melhorar a qualidade do serviço que a farmácia 

presta aos seus utentes.  

 

2. Intervenção 

Apercebendo-me da necessidade de otimizar este processo, e após assistir à Formação Semestral 

da ANF, dedicada às Reservas e à Diretiva dos Medicamentos Falsificados, em que pude esclarecer 

algumas das minhas dúvidas, decidi elaborar um procedimento interno para a gestão de reservas 

(Anexo XI). Para tal, foquei-me em todos os passos desde a criação da reserva até à sua entrega, 

focando inclusivamente os passos mais importantes para evitar os erros já referidos. Tive o cuidado de 

adaptar o processo aos dois programas (Sifarma 2000® e Novo Módulo de Atendimento do Sifarma), 

uma vez que existem algumas diferenças. 

 

3. Conclusão 

Após a implementação deste procedimento verifiquei uma redução dos erros associados às 

reservas. Além de me obrigar a aprofundar o meu entendimento sobre o funcionamento do sistema 

informático de gestão, a equipa da FV considerou útil e creio que foi possível contribuir para o melhor 
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funcionamento da farmácia, para o desenvolvimento das minhas capacidades, e para um melhor 

atendimento ao utente. 

 

Projeto III – Insónia e Higiene do Sono 

 

1. Contextualização 

A saúde do sono pode ser definida como um padrão multidimensional de estados de vigília e de 

sono, adaptado às necessidades de cada indivíduo, que contribui para o seu bem-estar [40]. No 

entanto, existem várias condições que podem afetar o sono, com consequências a curto e longo prazo, 

sendo a insónia uma das mais comuns [41]. 

Os sintomas da insónia afetam 33% a 50% da população adulta [41]. Em 2016, um inquérito da 

Deco Proteste a 1106 portugueses revelou que cerca de um terço dos inquiridos tem más noites de 

sono, 4 em cada 10 sente sonolência diurna que afeta o seu quotidiano e cerca de um quarto toma 

medicação para dormir, em que mais de metade são benzodiazepinas [42]. Um estudo publicado em 

2019 pela Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do Sono da Sociedade Portuguesa de 

Pneumologia, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, avaliou uma amostra 

de 653 portugueses a partir dos 25 anos [43]. Os resultados indicam que 46% dorme 6h ou menos por 

dia, e 32% classifica o seu sono como razoavelmente mau ou mau [43]. 

Ainda em relação ao consumo de medicação para dormir, segundo dados do INFARMED, entre 

2015 e 2016, Portugal foi o país da OCDE com maior consumo de benzodiazepinas (BDZ) e análogos 

[44]. No Boletim Terapêutico Nº 1/ 2017 da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

foi novamente demonstrado este elevado consumo, e enfatizadas estratégias para o uso racional das 

benzodiazepinas, que passam pelo uso de alternativas não farmacológicas [45, 46]. Uma das 

estratégias para descontinuação gradual do uso de BDZ é, inclusivamente, a elaboração de um 

esquema de desabituação com a prática paralela de medidas de higiene do sono [46]. 

 

2. Definição e fatores de risco 

A insónia pode ser considerada um sintoma ou um distúrbio específico, e caracteriza-se por queixas 

de dificuldade em iniciar ou manter o sono, bem como uma duração ou qualidade de sono insuficientes, 

mesmo tendo a pessoa boas condições para dormir [41, 47]. Como consequência, seguem-se várias 

queixas relacionadas com fadiga, falta de concentração e memória, sonolência durante o dia, 

irritabilidade e maior incidência de erros e acidentes [41, 47]. 

De acordo com a International Classification of Sleep Disorders, a insónia crónica é a descrição, 

pelo doente ou seu cuidador, de dificuldade em adormecer, manter o sono ou acordar antes do 

desejado, associado a pelo menos um dos sintomas já descritos como consequência da insónia, 

prolongado durante pelo menos três meses [48]. 

Alguns dos fatores de risco mais importantes para a insónia incluem ser do sexo feminino, o aumento 

da idade, trabalho por turnos, desemprego e nível socioeconómico baixo, além de outras causas como 

a toma de medicação ou outras substâncias, ou condições médicas e psiquiátricas que dificultem o 

sono [41, 47, 49]. 
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3. Comorbidades da insónia 

Além dos sintomas que se fazem sentir no dia a dia da pessoa com insónia e problemas de sono 

apresentados no ponto anterior, esta condição encontra-se ainda associada a outros problemas de 

saúde como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e hipertensão, contribuindo para o 

aumento da mortalidade [47, 49, 51]. 

 

3.1. Hipertensão arterial 

A associação da hipertensão arterial à insónia crónica encontra-se demonstrada em vários estudos 

de meta-análise [47]. A insónia crónica leva a uma maior atividade do sistema nervoso simpático e à 

disfunção vascular endotelial, o que contribui para a hipertensão arterial [47]. Verifica-se ainda um 

aumento da pressão arterial sistólica à noite e uma queda abruta da pressão arterial da noite para o 

dia, ao invés de uma diminuição gradual [47, 50]. 

 

3.2. Doença cardiovascular 

O aumento do risco de doença cardiovascular (DCV) pela insónia está muito associado às 

alterações que se verificam na pressão arterial [47, 51]. Para além destes mecanismos intrínsecos, os 

distúrbios do sono estão ligados à diabetes, o que contribui também para um aumento do risco de DCV. 

No entanto, a relação entre a insónia e o risco de DCV não é consensual, sendo ainda necessários 

mais estudos sobre o assunto [47]. 

 

3.3. Diabetes tipo 2 

O sono tem ação reguladora sobre vários processos no organismo, incluindo o metabolismo da 

glucose [47, 51]. São vários os mecanismos associados ao aumento do risco de diabetes tipo 2 e à 

insónia, nomeadamente a diminuição de utilização de glicose pelo cérebro, níveis de cortisol e de 

hormona do crescimento aumentados durante a noite, e processos pró-inflamatórios [51]. A falta de 

sono pode levar a uma fome acrescida, diminuição da sensibilidade à insulina e tolerância à glucose 

[47]. Além disso, piora o controlo dos níveis de glicemia no diabético [47]. 

 

3.4. Obesidade 

A fome é controlada por processos neurológicos e hormonais [51]. A leptina é liberta quando existe 

necessidade de estimular a fome, ao passo que a leptina e a insulina ajudam a transmitir uma 

mensagem de saciedade [51]. 

O sono tem uma ação reguladora dos níveis de leptina e grelina, sendo que a privação do sono leva 

a uma diminuição da leptina e aumento de grelina, o que explica o apetite mais voraz nas pessoas com 

insónia crónica [51]. Além disso, alguns estudos indicam que a pessoa com privação de sono tem uma 

resposta mais intensa a alimentos menos saudáveis, levando esta estimulação ao consumo de calorias 

em excesso [49]. O facto de passarem mais horas acordados pode proporcionar mais oportunidades 

para comer, e a fadiga pode contribuir para uma prática de exercício físico menos frequente [49]. Em 

conjunto, todos estes fatores contribuem para a obesidade, definida como um IMC ≥ 30 kg/m2 [49, 51]. 
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4. Tratamento 

O tratamento da insónia aplica-se quando esta tem um impacto significativo para a pessoa na 

qualidade de sono, afetando o seu quotidiano e a sua saúde [41]. Sendo uma condição acompanhada 

por várias complicações, é importante que o diagnóstico seja extensivo, de forma a identificar os 

problemas de sono exatos da pessoa e a existência de comorbidades [41, 52]. 

Os objetivos gerais do tratamento, seja qual for o plano, passam por melhorar o sono em quantidade 

e qualidade, e apaziguar as consequências diurnas que advêm da insónia [41]. A avaliação deve ser 

feita antes de começar o tratamento e repetida periodicamente, de forma a orientar e adequar a 

abordagem [41]. Após resolução, deve ser feita uma reavaliação semestral, para identificar possíveis 

recaídas [41]. 

O esquema da orientação terapêutica proposto pela Ordem dos Farmacêuticos para a insónia 

primária (Anexo XII) divide as recomendações para a insónia transitória, com duração de dias, sub-

aguda, que dura há dias ou semanas, e a insónia crónica, com duração superior a um mês [53]. O 

tratamento começa pela modificação do estilo de vida e prática de uma boa higiene do sono, 

introduzindo-se a terapêutica farmacológica à medida que a gravidade aumenta [53]. 

 

4.1. Tratamento psicológico e comportamental 

Sabemos hoje que a estimulação física e cognitiva pode contribuir, em determinadas circunstâncias, 

para a insónia crónica [41, 52]. A pessoa com insónia revela alguns comportamentos típicos, como 

permanecer muito tempo na cama acordado, o que se traduz num esforço ainda maior para dormir, 

muitas vezes um esforço que não é apropriado, e frustração e ansiedade quando não consegue fazê-

lo, e pensamentos negativos em relação ao próprio ato de dormir [41]. Sendo o sono uma condição 

intrinsecamente ligada à função neurológica e à dimensão psicológica, os seus distúrbios requerem um 

tratamento que se foque igualmente nestes aspetos, não devendo recair apenas nas opções 

farmacológicas, para alcançar os melhores resultados [41, 52]. 

O tratamento psicológico e comportamental da insónia compreende várias abordagens, que podem 

ser usadas de forma isolada, ou combinadas, e podem ser consultadas no Anexo XIII [41, 52]. 

 

4.1.1. Higiene do sono 

Embora não existam ainda dados suficientes para comprovar a eficácia da higiene do sono no 

tratamento de insónia, esta continua a ser amplamente usada, até porque é relativamente acessível. 

Estes hábitos encontram-se resumidos na Tabela 3 [41, 46, 52]. 

 

Tabela 3 – Bons hábitos de higiene do sono. 

Cuidados a ter Situações a evitar 

Praticar exercício físico regularmente. Refeições pesadas e/ou picantes à noite. 

Usar colchão e almofada confortáveis. Ingerir líquidos em demasia antes de deitar. 

Garantir a exposição à luz solar durante o dia. Ler, comer, trabalhar ou ver televisão no quarto. 

Deitar e levantar à mesma hora todos os dias. Tabaco, álcool ou cafeína nas 4h antes de deitar. 
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Conservar a temperatura do quarto entre 

15-19ºC. 

Praticar atividade física intensa nas 4h antes de 

deitar. 

Manter o quarto silencioso e sem luzes fortes ou 

ecrãs. 

Sestas; se fizer, não exceder os 30min e evitar 

fazê-lo de tarde. 

Uma rotina relaxante antes de deitar, com um 

banho quente. 

 

 

4.2. Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico deve ser adequado a cada situação, sendo para isso importante 

considerar uma variedade de fatores: objetivos do tratamento, tratamentos já realizados, preferências 

do doente, custo e disponibilidade, comorbidades, contraindicações e interações com outros 

tratamentos atuais, e ainda efeitos secundários [41]. No geral, o tratamento farmacológico deve 

proporcionar um equilíbrio entre a eficácia terapêutica e os efeitos secundários [41]. 

Algumas das classes farmacoterapêuticas atualmente indicadas para o tratamento da insónia 

incluem as BDZ hipnóticas de ação curta/intermédia, os fármacos não benzodiazepínicos (como a 

melatonina e zolpidem) e antidepressivos [41, 53, 54]. Em relação ao tratamento com BDZ e análogos, 

é importante que não seja usada mais do que uma BDZ, e que a duração do tratamento não exceda as 

quatro semanas (incluindo período de desabituação) a menos que haja indicação médica [53, 54]. 

 

5. Intervenção 

Desde cedo verifiquei que inúmeros utentes na FV dependiam de medicação para conseguirem 

dormir. A quantidade de utentes medicados com BDZ era muito significativo, e ainda mais preocupante 

era o facto de fazerem essa medicação de forma crónica, sem perspetiva de melhoria do seu problema, 

encontrando-se já absolutamente dependentes da medicação para dormir. 

Embora a higiene do sono não seja o fator diferenciador nestes casos, senti necessidade de atuar 

a um nível primário neste problema, naquela que é uma das funções do farmacêutico comunitário, a 

prevenção. Neste sentido, decidi promover os bons hábitos de higiene do sono, através da transmissão 

de informação de uma forma muito simplificada (de forma a aumentar a probabilidade de 

implementação das medidas sugeridas) sobre a higiene do sono e as consequências da insónia. Utilizei 

ícones de uso livre para tornar o panfleto mais apelativo e intuitivo. Para facilitar esta sensibilização, a 

informação foi resumida num panfleto (Anexo XIV) que o utente pudesse levar consigo. Foram 

impressos 40 panfletos sendo que todos foram distribuídos/entregues. Este panfleto foi publicado na 

página de Facebook da FV, onde alcançou 56 pessoas e obteve dois likes. Esteve ainda disponível 

fisicamente nos balcões de atendimento, com intenção informativa. Serviu ainda de pretexto para a 

abertura de um diálogo com os utentes que já se encontravam medicados para a insónia. 

 

6. Conclusão 

Com este projeto, creio que consegui sensibilizar a população para o facto de a insónia não ser um 

problema isolado, apresentando várias complicações, e como tal não deve deixar de ser tratada. Além 
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disso, não deve ser tratada apenas com recurso a medicamentos, e o tratamento deve começar pelos 

bons hábitos de sono. 

Verifiquei muito ceticismo da parte dos utentes que estavam medicados com BDZ em relação à 

utilidade da prática destes hábitos. No entanto, quando inquiridos acerca dos seus hábitos, a 

esmagadora maioria não os praticava, com a exceção de evitar cafeína antes de deitar, uma noção 

que está bastante enraizada no senso comum. Desta forma, tive possibilidade de discutir um pouco 

com os utentes acerca do tratamento da insónia, da importância de manter bons hábitos, e das 

consequências da toma crónica de BDZ. Notei que infelizmente, principalmente entre os idosos, a ideia 

de que a insónia é um problema sem cura e que não são capazes de deixar de tomar medicação para 

dormir está bastante solidificada, e não existe motivação para mudar. Creio que é urgente a 

sensibilização para este assunto, através de campanhas institucionais maciças a nível nacional e nos 

espaços de saúde, um pouco como procurei fazer com este projeto, para desacreditar todas as ideias 

erradas e falta de conhecimento que existe sobre a insónia e as suas consequências. Este é um 

problema que afeta diretamente a produtividade e a saúde, com elevados custos para todos, e não 

deve continuar a ser negligenciado. 

 

Projeto IV – Dias da Diabetes 

 

1. Contextualização 

De acordo um estudo realizado pela Prevadiab, entre 2009 e 2015, a incidência da diabetes em 

Portugal teve um crescimento de 13,5% [55, 56]. Em 2015, a prevalência na população entre 20 e 79 

anos era de 13,3%, o que se traduz em mais de 1 milhão de pessoas diabéticas, com uma prevalência 

da diabetes não diagnosticada de 5,8% [55, 56]. A taxa de incidência da pré-diabetes, ou Hiperglicemia 

Intermédia (Anomalia da Glicemia em Jejum – AGJ, Tolerância Diminuída à Glicose – TDG ou ambas) 

era de 27,4% [55, 56]. Entre a diabetes e a pré-diabetes, esta doença afeta só em Portugal mais de 3,1 

milhões de pessoas [56]. Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico, Portugal é o 7º país com maior prevalência desta doença em adultos [55, 56]. 

Sendo a prevalência da diabetes tendencialmente maior na população mais envelhecida, e tendo 

em conta a tendência de envelhecimento populacional que se tem vindo a observar em Portugal [55, 

56], é urgente que sejam adotadas medidas de controlo e prevenção desta doença, tanto no sentido 

de prevenir a mesma nos indivíduos de alto risco, como no retardamento e tratamento precoce das 

complicações agudas e crónicas associadas, reduzindo assim os custos com a saúde e melhorando a 

qualidade de vida destes doentes [57, 58]. 

 

2. O que é a diabetes?  

A Diabetes Mellitus, vulgarmente designada por diabetes, é uma doença crónica que se caracteriza 

por níveis elevados de açúcar (glicose) no sangue, situação a que se chama hiperglicemia [56, 57, 59, 

60]. Pode ser causada por uma produção e/ou ação ineficaz de insulina, uma hormona que permite a 

entrada da glicose nas células [56, 59, 60]. É classificada em quatro principais tipos: diabetes tipo 1; 

diabetes tipo 2, diabetes gestacional, e outros tipos específicos de diabetes [58, 59]. 
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Os outros tipos de diabetes incluem manifestações menos frequentes da doença, causados por 

defeitos genéticos (nas células ß ou na ação da insulina), doenças do pâncreas exócrino, 

endocrinopatias ou indução por químicos e fármacos [58, 59]. 

 

2.1. Diabetes tipo 1 

Na diabetes tipo 1 são afetadas as células ß do pâncreas, onde se produz a insulina. Ocorre a 

destruição destas células, muitas vezes pelo sistema imunitário, sendo designada diabetes tipo 1 

autoimune [56, 58, 59]. Noutros casos não é possível detetar ação autoimune, sendo designada 

diabetes tipo 1 idiopática [58-60]. Por não haver produção de insulina pelo organismo, torna-se 

indispensável a insulinoterapia diária para que estes doentes sobrevivam [58-60]. 

Este tipo de diabetes é mais comum nas crianças e adolescentes, embora possa surgir em qualquer 

idade [58-60]. Ocorre com menor frequência do que a diabetes tipo 2 (5-10% dos casos de diabetes), 

mas o número de casos tem vindo a aumentar [58, 60]. O aparecimento da doença é repentino, com 

sintomas marcantes [56, 59, 60] que serão discutidos mais à frente. 

 

2.2. Diabetes tipo 2  

A diabetes tipo 2 é provocada por uma produção reduzida de insulina (insulinopenia) e/ou uma ação 

ineficaz da insulina (insulinorresistência) [56, 58, 59, 60]. A deteção da doença é mais comum a partir 

dos 40 anos, está fortemente associada à obesidade (principalmente abdominal), hipertensão arterial, 

dislipidemia, e tem uma forte predisposição genética [56-60]. É a forma da doença mais frequente, 

representando cerca de 90% dos casos de diabetes [58, 60]. O quadro clínico pode ser assintomático, 

sendo o diagnóstico obtido em análises de rotina ou por sintomas de complicações agudas ou crónicas 

da doença [56-60]. 

 

2.3. Diabetes gestacional 

A diabetes gestacional classifica-se como aquela que ocorre pela primeira vez durante a gravidez 

[56, 58, 59, 60]. O controlo da glicemia (níveis de açúcar no sangue) da grávida é essencial para evitar 

complicações para o bebé, nomeadamente hipoglicemia, icterícia, traumatismo de parto, bebés com 

mais de 4kg à nascença ou macrossomia, tendo a criança também um risco aumentado de obesidade 

e diabetes no futuro [56-60]. Quanto à mãe, é muito provável que estas grávidas venham a ter diabetes 

tipo 2 posteriormente, se não houver prevenção [56-60]. Por isso mesmo, o processo de 

acompanhamento da grávida para prevenir e tratar a diabetes gestacional é essencial, de forma a evitar 

consequências para a mãe e para a criança, e encontra-se esquematizado no Anexo XV [59]. 

 

2.4. Hiperglicemia intermédia 

A hiperglicemia intermédia, ou pré-diabetes, é definida como uma condição em que o indivíduo 

apresenta níveis elevados de glicemia, mas não o suficiente para o diagnóstico de diabetes [56-60]. A 

pré-diabetes está associada à obesidade, dislipidemia e hipertensão arterial [58]. Pode apresentar-se 

como AGJ, TDG ou ambas [56, 59]. Estes são diferentes estádios de alteração do metabolismo da 

glicose, e devem ser encarados como categorias de risco para a diabetes e DCV [56-60]. 
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3. Critérios de diagnóstico 

De acordo com a DGS, o diagnóstico da diabetes deve ser feito com base num só parâmetro, 

preferencialmente [60]. Se forem avaliados vários parâmetros, caso haja discordância, o parâmetro 

anormal deve ser novamente avaliado mais tarde, para confirmar o diagnóstico [60]. No Anexo XVI 

encontram-se resumidos os critérios de diagnóstico da diabetes, de acordo com a norma N.º 002/2011 

"Diagnóstico e Classificação da Diabetes Mellitus" da DGS [60]. 

Numa pessoa que não apresente sintomas, um valor anormal de glicemia em jejum ou hemoglobina 

A1 glicada (HbA1c) não é suficiente para o diagnóstico, devendo ser repetida a análise uma a duas 

semanas mais tarde [58, 60]. 

 

4. Fatores de risco da diabetes 

Existem vários fatores associados à diabetes, dividindo-se em modificáveis e não modificáveis, 

resumidos na Tabela 4 [56-58]. 

 

Tabela 4 – Fatores de risco da diabetes. 

Não modificáveis Modificáveis 

 História familiar de diabetes (em 

especial familiares de 1º grau); 

 Envelhecimento (>45 anos); 

 Etnia (raça negra, asiáticos); 

 Diabetes gestacional ou parto de um 

bebé com >4kg; 

 Síndrome do Ovário Poliquístico; 

 História de DCV. 

 Obesidade (IMC >25 kg/m2); 

 Sedentarismo; 

 Alimentação inadequada; 

 Dislipidemias; 

 Hipertensão arterial; 

 Hiperglicemia intermédia (AGJ ou TDG). 

 

No caso da diabetes tipo 1, alguns fatores podem despoletar o processo autoimune de destruição 

das células β, ou acelerar o mesmo. Embora o processo ainda não esteja inteiramente esclarecido, 

pensa-se que alguns fatores de risco ambientais, a exposição a certos vírus, o aumento de peso e 

altura ou a idade avançada da mãe na gestação possam estar relacionados com a doença [56-58]. 

 

5. Sintomas 

A diabetes caracteriza-se pela alternância entre níveis de glicemia muito elevados (hiperglicemia) e 

muito baixos (hipoglicemia), sendo que os sintomas se relacionam com isso mesmo [58, 59]. 

Na diabetes tipo 1, a sintomatologia surge habitualmente na infância ou adolescência de forma 

súbita e inclui micção frequente (pode inclusivamente urinar na cama), sede e xerostomia (secura da 

boca), fome constante e insaciável, perda de peso acentuada, fadiga e dores musculares, infeções 

recorrentes, feridas de cicatrização lenta, visão turva, dores de cabeça, náuseas e vómitos [59]. 
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Já na diabetes tipo 2, é comum que a doença não provoque sintomas notáveis no início, o que leva 

a um atraso no diagnóstico [56-60]. Os sintomas podem surgir apenas quando já se desenvolveram 

complicações crónicas da doença [56-60]. 

 

5.1. Complicações agudas 

Os níveis de glicemia devem encontrar-se entre 80 e 110 mg/dL em jejum e entre 110 e 140 mg/dL 

2h após as refeições [59]. Os níveis ideais da pessoa diabética são específicos para cada caso, mas 

devem aproximar-se no geral o mais possível destes valores [58, 59]. 

A hipoglicemia acontece quando a glicemia se encontra abaixo dos 70mg/dL, e as causas mais 

frequentes são o exercício inadequado, jejum prolongado ou a toma incorreta de medicação 

(antidiabéticos orais e/ou insulina) [59]. 

Os sintomas da hipoglicemia incluem palidez, tremores, raciocínio dificultado, palpitações, sensação 

de formigueiro nos lábios e língua, convulsões, perda de consciência e eventualmente até coma [59]. 

A hiperglicemia ocorre essencialmente após a ingestão de uma grande quantidade de hidratos de 

carbono, em situações de stress, com a toma incorreta de medicação (antidiabéticos orais e/ou 

insulina), ou em períodos de doença aguda como o caso de infeções [59]. Um plano de alimentação e 

exercício adequado às necessidades do indivíduo, bem como a toma correta da medicação, são alguns 

dos passos mais importantes para a prevenção da hiperglicemia [59]. 

Numa situação de hiperglicemia, s sintomatologia inclui micção frequente, sede e xerostomia, fome 

constante e insaciável, fadiga, comichão (principalmente na zona genital) e visão turva [59]. 

Se a hiperglicemia não for controlada, pode evoluir para a Cetoacidose Diabética ou Síndrome 

Hiperosmolar Hiperglicémica. 

 

5.1.1. Cetoacidose Diabética 

A hiperglicemia prolongada, sem a produção e ação correta da insulina, pode levar à utilização de 

outras fontes de energia pelo organismo, produzindo cetonas, cuja acumulação leva à cetoacidose 

diabética [61]. As causas mais comuns são o desconhecimento da doença, ocorrendo com o 

diagnóstico da diabetes tipo 1, a toma incorreta de insulina, um período de doença ou processo de 

crescimento da criança e entrada na puberdade [58, 61]. O diagnóstico passa pela confirmação de 

glicemia >250mg/dL e deteção de cetonas no sangue/urina [61]. Os sintomas incluem micção 

frequente, sede, fadiga, visão turva, dor abdominal, náuseas e vómitos, hiperventilação, hálito cetónico 

(a vinagre), perda de consciência [61]. 

 

5.1.2. Síndrome Hiperosmolar Hiperglicémica 

Esta síndrome ocorre quando a glicemia atinge valores extremamente elevados [62-64]. Está 

associado frequentemente a uma infeção prolongada no idoso com diabetes tipo 2 [62, 63], sendo a 

pneumonia e a infeção do trato urinário as mais comuns [63]. O diagnóstico é confirmado pela glicemia 

>600mg/dL, a osmolaridade efetiva do plasma >320mOsm/L e ausência de cetoacidose [63, 64]. Os 

sintomas são a micção frequente, sede, náuseas, pele seca, raciocínio dificultado [62, 64]. 
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5.2. Complicações crónicas 

A evolução da diabetes ao longo dos anos pode levar a várias complicações, que se dividem em 

microvasculares e macrovasculares [56, 59]. A progressão é silenciosa, pelo que a deteção se dá 

normalmente num estado já avançado [56-60]. As principais complicações crónicas da diabetes são 

[56, 59]: 

 Neuropatia e Amputação (afeta principalmente os membros inferiores); 

 Retinopatia (afeta o olho, podendo levar à cegueira); 

 Nefropatia (complicações a nível renal); 

 DCV. 

A prevenção destas complicações é possível pelo controlo da glicemia, tensão arterial, dislipidemias, 

entre outros, além do rastreio periódico dos órgãos mais afetados (olho, rim, coração) [59]. 

 

5.2.1. Pé diabético 

O pé diabético é uma das complicações mais graves, sendo que 25% das pessoas com diabetes 

apresenta condições que levam ao desenvolvimento desta complicação [65]. As lesões do pé diabético 

levam a cerca de 70% das amputações dos membros inferiores por motivo não traumático, ocorrendo 

em Portugal aproximadamente 1600 amputações não traumáticas dos membros inferiores, anualmente 

[65]. Estão associadas a lesões nos nervos, gerando o pé neuropático, ou nos vasos sanguíneos, 

levando neste caso ao pé neuroisquémico [65-67]. O primeiro tende a evoluir para a cura quando é 

devidamente tratado, já a evolução do pé neuroisquémico vai depender da recuperação da circulação 

sanguínea [66]. 

 

5.2.1.1. Recomendações para o pé diabético 

A prevenção do pé diabético e consequente amputação requer vários cuidados específicos da parte 

do doente, familiares e cuidadores. As recomendações da DGS para o pé diabético podem ser 

consultadas no Anexo XVII [66]. 

 

6. Tratamento 

O tratamento da diabetes tem como objetivo o controlo da glicemia do paciente ao longo de todo o 

dia, bem como o controlo das alterações metabólicas associadas às complicações agudas e crónicas 

desta doença [68]. Para isso, é necessário atuar em quatro principais áreas, adaptando a abordagem 

ao indivíduo: alimentação, exercício, medicação (antidiabéticos orais e insulina) e correta 

administração, e rastreio e tratamento precoce das complicações crónicas [68]. 

 

6.1. Alimentação e exercício 

De acordo com a DGS, as alterações à alimentação e exercício físico devem ser graduais e 

individualizadas [68]. Para o sucesso dos planos de alimentação e exercício é importante definir metas 

em conjunto com o doente, através da entrevista motivacional e da antevisão de problemas [68]. Deve 

ser considerado o sexo, idade, capacidade física, quadro clínico e situação económica da pessoa [68]. 
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Os planos individualizados têm como objetivo acompanhar o doente nas mudanças necessárias, ao 

mesmo tempo que fortalece os bons hábitos que já demonstra ter [68]. 

A normalização da glicemia é um ponto fundamental do tratamento da diabetes, e a alimentação 

deve contribuir para isso mesmo, bem como contribuir para a prevenção das complicações agudas e 

crónicas da doença [68]. 

A atividade física ajuda a melhorar o controlo glicémico, aumentar a sensibilidade à insulina e 

diminuir o risco de DCV, contribuindo para baixar a mortalidade [68]. 

Na diabetes tipo 1, recomenda-se a atividade física regular de 30 a 40 minutos, como uma 

caminhada, mediante avaliação médica. No caso da diabetes tipo 2, é recomendado 90 a 150 minutos 

de exercício físico aeróbico e de intensidade moderada semanal, intercalado com três sessões de 

exercícios de resistência, salvo contraindicação [68]. 

 

7. Prevenção da doença 

A prevenção da diabetes e retardamento do aparecimento da doença assenta na mudança de 

hábitos para manter um estilo de vida saudável. Assim, são métodos de prevenção [68]: 

 a adequação dos hábitos alimentares e de atividade física; 

 a manutenção de um peso saudável; 

 medidas de prevenção primordiais, como políticas e programas nacionais que facilitem um 

estilo de vida saudável, nomeadamente espaços públicos que possibilitem a prática de 

exercício físico, acesso a alimentos saudáveis adequados à sociedade e cultura, e restrição 

a alimentos que potenciam a obesidade nos locais mais frequentados pelas crianças. 

A mudança dos hábitos alimentares é uma das principais medidas de prevenção. As 

recomendações da DGS acerca da alimentação destes doentes encontram-se no Anexo XVIII [68]. 

 

8. Intervenção 

Tendo em conta os números atuais de incidência da diabetes, e a quantidade de diabéticos entre 

os utentes da FV, surgiu-me a ideia de fazer os "Dias da Diabetes", com aconselhamento ao diabético 

e cálculo do risco de diabetes. O rastreio seria gratuito, para que qualquer pessoa pudesse participar. 

Desta forma, conseguiria atingir a população que já foi diagnosticada e a população em risco. No 

primeiro caso, através do aconselhamento, focado principalmente nos sintomas da hipoglicemia e 

hiperglicemia e cuidado do pé diabético, bem como alguns cuidados básicos a ter com a alimentação, 

atividade física, consumo de álcool e tabaco, controlo da glicemia e medicação. No caso da população 

em risco, a intervenção seria feita através do seu rastreio e aconselhamento direcionado para a 

prevenção, de forma a tomar as precauções necessárias para evitar ou retardar esta doença. Para este 

aconselhamento, seria elaborado um livrete que o utente pudesse levar consigo. 

 

9. Metodologia 

Para divulgação desta atividade, fui informando os utentes de que se iria realizar um rastreio gratuito 

nas semanas anteriores ao evento, e afixei um cartaz de divulgação na área de exposição da farmácia. 

A página de Facebook foi também usada, tendo sido criado um evento em que publiquei o cartaz (Anexo 
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XIX) com toda a informação necessária, uma comunicação sobre quem deve fazer o rastreio (Anexo 

XX) da diabetes, e ainda sobre as complicações crónicas da doença (Anexo XXI). 

Foi elaborado um plano para as duas modalidades de participação na atividade. Ambos os planos 

tinham em comum a medição do peso, altura, IMC e perímetro abdominal, bem como a pressão arterial 

e a glicemia capilar. No caso do Aconselhamento ao Diabético, era pedido ao utente que realizasse a 

resposta ao Summary of Diabetes Self–Care Activities (SDSCA) adaptado para português, a Escala de 

Atividades de Autocuidado com a Diabetes [69] (Anexo XXII). Esta é uma ferramenta que permite 

analisar os cuidados através da indicação do número de dias por semana em que o utente os pratica. 

A resposta varia entre 0 e 7 para cada pergunta, exceto nos Hábitos tabágicos, sendo calculada a 

média de resposta dentro de cada dimensão: Alimentação Geral, Alimentação Específica, Atividade 

Física, Monitorização da Glicemia, Cuidados com os Pés, Medicamentos e Hábitos Tabágicos. Em 

cada dimensão, a resposta mais desejada é a mais próxima de 7, exceto na Alimentação Específica, 

em que é invertida a escala. No caso de a pessoa não fazer insulinoterapia, a questão sobre este tema 

em “Medicamentos” não foi considerada. 

No caso de a pessoa não ter diabetes diagnosticada, seguia-se o plano de Prevenção da Diabetes, 

com o controlo dos mesmos parâmetros, mas neste caso o utente responderia às questões da 

Calculadora de Risco da Diabetes tipo 2 da DGS [70] (Anexo XXIII), de forma a avaliar o seu risco de 

vir a desenvolver a doença, inserindo-se numa das categorias de risco indicadas. 

Em ambos os planos, era cedido um pequeno livrete com informação acerca da diabetes, tendo sido 

elaborada uma versão para cada modalidade, focando mais na prevenção do pé diabético (Anexo 

XXIV) ou na explicação da pré-diabetes (Anexo XXV). O livrete era usado durante o aconselhamento, 

para facilitar a compreensão, e o utente podia levá-lo no final. Todo o material de divulgação e livretes 

foram elaborados por mim, sendo os ícones utilizados de uso livre. 

 

10. Resultados 

Participaram na atividade um total de 18 pessoas, 10 na Prevenção da Doença, e 8 no 

Aconselhamento ao Diabético. A idade dos participantes variou bastante, sendo a maioria do sexo 

feminino. A representação gráfica dos resultados pode ser consultada nos Anexos XXVI e XXVII, 

relativos à Prevenção da Doença e ao Aconselhamento ao Diabético, respetivamente. 

Entre os participantes na Prevenção da Diabetes, apenas um apresentou “Peso normal” na 

avaliação do “IMC”. Entre as mulheres, 7 em 8 tinham “Perímetro abdominal” acima de 88cm, e todos 

os homens acima de 102cm, ou seja, um perímetro abdominal acima do recomendado. Os valores de 

“Pressão arterial” foram bastante variáveis, sendo que 4 em 10 apresentou valores normais. Os valores 

de “Glicemia ocasional” foram todos normais, e na “Glicemia em jejum”, 3 em 8 dos participantes 

revelaram valores anormais, indicadores de hiperglicemia intermédia ou diabetes. O “Risco de 

desenvolver diabetes tipo 2” foi variável, sendo que 3 em 10 apresentou risco alto ou muito alto. 

Entre os participantes no Aconselhamento ao Diabético, apenas um tinha “Peso normal”, e todos 

(homens e mulheres) apresentou um “Perímetro abdominal” superior ao recomendado. Em relação à 

“Pressão arterial”, 7 em 8 apresentou diferentes estados de hipertensão. No controlo da “Glicemia 

ocasional” todos os participantes tinham níveis normais, mas na “Glicemia em jejum” 4 em 6 tinha 
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valores iguais ou superiores a 126mg/dL. Por último, na “Escala de Atividades de Autocuidado com a 

Diabetes”, as dimensões com melhores resultados são os “Cuidados com os Pés” e “Medicamentos”, 

e os “Hábitos tabágicos” são muito positivos, sendo que nenhum dos participantes fumava. 

Foram impressos 20 livretes de cada uma das duas versões, ficando os sobrantes no gabinete do 

utente, para uso no esclarecimento de dúvidas no futuro. No evento de Facebook, foram convidadas 

325 pessoas, sendo que 13 assinalaram ter interesse na iniciativa. Foram feitas três publicações acerca 

do evento, atingindo um total de 91 pessoas e reunindo um total de 4 likes. 

 

11. Conclusão 

Com este projeto, espero ter conseguido alertar a população para a problemática da diabetes, tanto 

no sentido da prevenção, como nos inúmeros cuidados que um diabético deve ter. Reparei, logo nos 

primeiros momentos da atividade, que os utentes desconheciam totalmente o conceito do perímetro 

abdominal, e o associavam a uma questão estética, pelo que aproveitei para explicar brevemente a 

importância não só de manter um peso adequado, mas também um perímetro abdominal saudável. 

Na avaliação de risco de diabetes tipo 2, esclareci que as questões estavam precisamente 

direcionadas para os fatores de risco desta doença e foquei-me na explicação da hiperglicemia 

intermédia, que também era desconhecida pela grande maioria dos participantes. Recordo um 

determinado utente cujo valor de glicemia em jejum apontava precisamente para um estado de 

hiperglicemia intermédia clara, e cujo risco de acordo com a calculadora era Alto (1 em cada 3 pessoas 

irá desenvolver a doença), que não aceitou muito bem esta informação, dizendo que se sentia saudável 

e nunca tinha tido valores anormais de glicemia. Tentei explicar o melhor possível que a diabetes é 

uma doença silenciosa, que surge muitas vezes a partir dos 40 anos, pelo que os sintomas não se 

fazem sentir até mais tarde, e que estes resultados indicavam a necessidade de adaptar os seus 

hábitos de alimentação e exercício, além de que seria recomendado que repetisse a medição mais 

tarde. Após algum diálogo, consegui que o senhor concordasse em pelo menos falar com o seu médico 

sobre o assunto, na próxima consulta. 

No aconselhamento aos utentes diabéticos, abordei os cuidados em geral a ter, sendo que ao longo 

do preenchimento da Escala de Cuidados iam surgindo curiosidades em relação às perguntas, que 

procurei sempre esclarecer. Foquei-me principalmente na prevenção das complicações crónicas e 

agudas, nomeadamente o tratamento do pé diabético, sendo que muitos utentes desconheciam, por 

exemplo, que não devem usar produtos como esfoliantes abrasivos e que devem manter a zona entre 

os dedos bem seca. 

No geral, creio que com este projeto pude contribuir para aumentar o conhecimento da população 

acerca da diabetes, dos seus fatores de risco e complicações, além de ter uma visão mais real do grau 

de cuidados que o diabético efetivamente tem em relação à sua doença. 
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Considerações finais 

 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária é sem dúvida uma etapa crucial da formação 

do farmacêutico, independentemente de pretender uma carreia nesta área. O colmatar dos cinco anos 

de curso só podia ser feito em contacto direto com a sociedade que nos propomos a servir, que é 

essencial para a compreensão das suas necessidades e daquele que é o nosso papel.  

Durante no meu estágio na FV, tive total liberdade para contactar, desde cedo, com todas as 

atividades da farmácia comunitária, desde a gestão ao atendimento ao público. Assim, pude 

compreender que esta é uma atividade com um balanço único entre a vertente comercial, como 

qualquer empresa, e a vertente social de cuidados de saúde. Mais do que aprender a realizar as tarefas 

do quotidiano da farmácia comunitária, pude compreender as nuances que esta profissão acarreta, e a 

importância de manter o espírito crítico e o profissionalismo sempre presentes de forma a prestar o 

melhor serviço possível aos utentes, ao mesmo tempo que representamos a farmácia e trabalhamos 

para a nossa própria realização pessoal. 

O farmacêutico, sendo o profissional de excelência do medicamento em contacto direto com o 

utente, tem um papel fundamental no acompanhamento do estado de saúde deste, tanto a nível do 

cumprimento do regime posológico, como no sentido de identificar reações adversas ou problemas 

relacionados com o medicamento. Além disso, vai conseguindo reunir alguma informação acerca do 

progresso do utente, tanto através da medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, como através 

do seguimento das suas receitas médicas. Uma vez que a FV tem vários utentes habituais, foi-me 

possível realizar precisamente este acompanhamento, e foi um dos aspetos que me deixou com maior 

sentimento de dever cumprido. 

Através dos projetos que desenvolvi, procurei servir a farmácia, os seus utentes e as minhas 

próprias necessidades. Creio que consegui sensibilizar os utentes acerca do tema da dor, da higiene 

do sono e da diabetes, contribuindo para um maior conhecimento sobre estas problemáticas e a 

correção de algumas ideias erradas. Com a criação do procedimento de reservas, dinamização de 

campanhas de marketing e a criação da página de Facebook, acredito que a FV pôde também dar um 

passo em frente, respondendo às necessidades atuais de qualquer negócio. 

Ao longo destes quatro meses verifiquei um enorme crescimento nas minhas capacidades enquanto 

pessoa e profissional, e tenho certeza de que todas as valências adquiridas serão úteis no meu futuro. 
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Anexos 

 

Anexo I – Certificado de participação no Curso de Comunicação Clínica Para Farmacêuticos. 
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Anexo II - Logótipo da Farmácia Vitória no Facebook. 

 

 

 

 

Anexo III - Campanha JÁ ia! Interapothek® no Facebook. 

 

 

 

Anexo IV - Campanha Depuralina® BOMB no Facebook. 
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Anexo V - Campanha Footness® no Facebook. 
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Anexo VI - Publicação no Facebook "O que é a rigidez arterial?" 

 

 

 

 

Anexo VII - Publicação no Facebook "Porquê medir a rigidez arterial?" 
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Anexo VIII – Princípios da Escada Analgésica da OMS, 1996. 

Princípios da Escada Analgésica da OMS 

1. Utilização de formas orais de analgésicos, sempre que possível. 

2. Administração da medicação em intervalos adequados de forma a manter a eficácia, 

ajustando a dose sempre que necessário. 

3. Prescrição do analgésico de acordo com a intensidade da dor, privilegiando o relato do 

doente na avaliação da intensidade. 

4. Dosagem personalizada, de forma a maximizar o rácio eficácia/efeitos adversos. 

5. Administração regular de acordo com a posologia indicada, podendo para isso ser útil 

acompanhar o regime terapêutico com um diário das tomas. 

 

 

 

 

Anexo IX - Inquérito de Prevenção e Controlo da Dor. 
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Anexo X - Análise gráfica do inquérito Prevenção e Controlo da Dor. 

 

         

78%

22%

G1 - Género

Feminino Masculino

4%
7%

48%

41%

G2 - Idade

Menos de 18 anos
18-29 anos
30-49 anos
50-69 anos
70-100 anos
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4%

26%

7%

11%
7%

15%

11%

4%

15%

G4 - Qual o seu nível de dor 
atualmente? 

Zero Um Dois Três

Quatro Cinco Seis Sete

Oito Nove Dez

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

11%

41%

37%

4%

G3 - Há quanto tempo
começou a sentir esta dor?

É a primeira vez que sinto.

Sinto há menos de 3 meses, vai e vem.

Sinto há menos de 3 meses, todos os dias.

Sinto há mais de 3 meses, vai e vem.

Sinto pelo menos há 3 meses, todos os
dias.

G5 - Que medicação usa atualmente para tratar a dor?
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G8 - Que medicação usou anteriormente para tratar a dor? 

7%

41%

33%

19%

G6 - Com que frequência toma esta medicação para a dor? 

É a primeira vez que vou tomar.

Todos os dias, não sei bem as horas ou quantidade que
tomo/devia tomar.

Todos os dias, na quantidade e às horas que me foram
indicadas.

Vários dias por semana, não sei bem as horas ou
quantidade que tomo/devia tomar.

Vários dias por semana, na quantidade e às horas que
me foram indicadas.

Não tomo todas as semanas, e quando tomo não sei
bem as horas ou quantidade que tomo/devia tomar.

Não tomo todas as semanas, e quando tomo é na
quantidade e às horas que me foram indicadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

G7 - Já usou outra medicação no passado para a dor? 

Sim.

Não.

Não sei.
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G9 - Qual a razão para ter mudado?

48%
52%

G10 - O seu médico já lhe recomendou a prática de alguma 
medida não farmacológica? Por exemplo: aplicação de calor 

ou frio, fisioterapia, hidroginástica, acupuntura, etc.

Sim. Não.

G11 - Qual ou quais das seguintes medidas foram 
recomendadas pelo seu médico?
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G11 - Qual ou quais das seguintes medidas foram 
recomendadas pelo seu médico?

G13 - Qual ou quais das seguintes medidas praticou?

G16 - Qual ou quais das seguintes medidas estaria disposto 
a praticar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

G12 - Praticou alguma das medidas 
aconselhadas? 

Sim. Não.

80%

10%

10%

G14 - Praticou com a frequência e durante o período de 
tempo aconselhados pelo médico ou profissional? 

Sim.

Não, pratiquei com menos frequência
e/ou durante menos tempo.

Não, pratiquei com mais frequência e/ou
durante mais tempo.

Não me foi aconselhada uma frequência
ou período de tempo para a prática.
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60%

30%

10%

G15 - Sentiu que a prática dessas medidas o ajudou a diminuir a dor? 

Sim.

Não.

Não tenho certeza.

G16 - Qual ou quais das seguintes medidas estaria disposto a 
praticar?

G17 - Se não escolheu alguma medida na questão anterior, 
qual a razão?
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Anexo XI - Procedimento Interno de Reservas. 

 

PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE RESERVAS 

I. EFETUAR A RESERVA 

1. No Módulo de Atendimento Sifarma, identificar o utente. 

2. Chamar o produto ao Atendimento dispensando-o da linha da receita, ou ler código do 

produto no caso de não haver receita. 

3. Associar a venda ao utente. 

4. Verificar o stock existente, e separar por linhas diferentes os produtos a reservar e os produtos 

a dispensar na hora. 

5. Verificar que todas as unidades a pagar se encontram no Atendimento, de forma a evitar 

reservas “Parcialmente pagas”. 

6. Abrir opção “Reserva”. 

a. Confirmar o nome do utente e número de telemóvel. 

b. Indicar quantidade a reservar; atenção às unidades dispensadas no momento. 

c. Fazer encomenda instantânea da quantidade reservada. Se não for possível, fazer 

encomenda manual ou por telefone. 

d. Confirmar encomenda. 

7. Terminar o Atendimento, fazendo leitura dos códigos (datamatrix, se for o caso) dos produtos 

dispensados no passo de Verificação. Os produtos reservados não aparecem neste passo. 

Proceder ao pagamento. 

8. Confirmar na Fatura se todas as unidades ficaram pagas. Verificar se a Reserva ficou correta 

(utente, produto, unidades e pagamento). Se houver alguma incoerência, corrigir de imediato 

com novo Atendimento e/ou Reserva. 

9. Entregar ao utente a Fatura e o Talão de Reserva. Avisar que deve trazer o talão para efetuar 

o levantamento e indicar a data prevista de entrega. 

10. Guardar uma cópia do Talão de Reserva na caixa do balcão de Atendimento. 

 

II. CONFERIR A ENCOMENDA 

1. Abrir o menu “Gestão de Encomendas”. 

2. Verificar nas encomendas se a encomenda instantânea/manual feita aquando da Reserva ficou 

registada. Caso contrário, fazer encomenda manual. 

3. Caso a encomenda tenha sido feita por telefone, deve ser feita uma encomenda manual à 

parte da encomenda diária com o produto e respetiva quantidade encomendados por 

telefone. 

Nota: as encomendas de produtos reservados devem ser feitas, sempre que possível, à parte da 

encomenda diária, para agilizar a receção dos produtos reservados e possibilitar a segregação dos 

mesmos o mais rapidamente possível. 

 

III. RECECIONAR A ENCOMENDA 

1. Abrir o menu “Receção de Encomendas”. 

2. Identificar a ou as encomendas relativas à fatura em questão. 

3. Rececionar a encomenda (agrupar, se for o caso). 



 63 

4. No final, caso existam produtos reservados na Receção, o Sifarma dá o aviso “Existem reservas 

associadas a produtos da encomenda. Deseja associar?” Responder “Sim.” 

5. De seguida, abre o menu de reservas, onde se pode associar as unidades de cada produto 

rececionadas a cada reserva. Preencher cada reserva com as respetivas unidades, conforme o 

que foi rececionado. 

6. No caso de existirem produtos esgotados reservados, o Sifarma dá erro no stock. 

7. Recolher os Talões de Reserva das caixas dos balcões de Atendimento, juntar ao produto 

reservado com um elástico, e segregar para a gaveta das reservas. 

8. Abrir o menu “Gestão de Reservas”. 

9. Verificar se todas as reservas que foram segregadas com os produtos da presente encomenda 

estão em estado “Recebida”. 

10. Caso alguma das reservas cujo produto tenha sido rececionado estiver com outro estado, 

como “Aprovada”, alterar para “Recebida”. 

 

IV. ENTREGA DE UMA RESERVA 

1. Pedir ao utente o Talão de Reserva. 

2. No Módulo de Atendimento Sifarma, identificar o utente (nome em que ficou a Reserva). 

3. Abrir o ícone “Reservas”, que se deverá encontrar a vermelho. 

4. Identificar a Reserva correspondente ao talão (poderá ler-se o código). 

5. Verificar se a Reserva se encontra em estado “Recebida” e “Pago”. 

a. Caso a reserva se encontre “Parcialmente pago”, verificar em “Gestão de Reservas” 

quantas unidades se encontram pagas e por pagar. Proceder à anulação da Reserva. 

Entregar as unidades já pagas e proceder à dispensa de todas as unidades não pagas, 

no Atendimento. Caso seja necessário, solicitar novamente a Receita para dispensa. 

b. Caso a Reserva não se encontre “Recebida”, mas já estiver na gaveta segregada, 

alterar primeiro o estado em “Gestão de Reservas” para “Recebida” e proceder depois 

à entrega da Reserva normalmente. 

6. Encontrando-se a Reserva com indicação “Recebida” e “Pago”, selecionar a Reserva, que 

passará para o Atendimento. 

7. Prosseguir com os passos do Atendimento normalmente até “Terminar”, fazendo leitura dos 

códigos (datamatrix, se for o caso) no passo de Verificação. 

8. Confirmar em “Gestão de Reservas” se a Reserva ficou em estado “Dispensada”. Se não, alterar 

para “Dispensada”. 

Nota: a anulação de uma Reserva não paga faz acerto automático do stock, ao passo que a anulação 

de uma Reserva paga, por estar associada a uma venda, não faz acerto automático do stock. Para 

anular uma Reserva paga, deve ser anulada a Reserva, e também a venda associada a essa Reserva. 

 

IV. GESTÃO DE RESERVAS 

 Sempre que, durante um Atendimento, o ícone das “Reservas” aparecer vermelho, verificar a 

gaveta e, caso se encontre o produto reservado, relembrar o utente e proceder à entrega. 

 Se o produto não estiver na gaveta, averiguar se já foi entregue e alterar para “Dispensada”. 

 Quinzenalmente, telefonar aos utentes com reservas relembrando o seu levantamento. 

 Mensalmente, emitir listagem das reservas expiradas, e voltar a dar entrada das mesmas.  
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Anexo XII – Norma de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos para o tratamento da 

insónia primária. 
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Anexo XIII – Abordagens para o tratamento psicológico e comportamental da insónia. 

Abordagem Fundamento/Objetivo 

Terapia de Controlo de 

Estímulos 

Pretende criar uma associação positiva entre o sono e a cama, 

estabelecendo um horário de sono. 

Técnicas de relaxamento 
Consiste na diminuição da estimulação física e psicológica que 

pode dificultar o sono. 

Terapia Comportamental 

Cognitiva 

Pretende atenuar as crenças e expectativas negativas do doente 

em relação ao sono. 

Restrição do sono 

Nas horas de vigília, o doente não deve dormir/fazer sestas, como 

forma de estimular o sono na hora certa e mantê-lo durante mais 

tempo. 

Terapia de biofeedback 
Proporciona feedback visual ou auditivo ao doente para ajudar no 

controlo de parâmetros fisiológicos. 

Intenção paradoxal 

O doente é encorajado a manter-se acordado, de maneira a evitar 

a ansiedade de performance, neste caso a pressão de conseguir 

dormir. 

Higiene do sono Prática de um conjunto de hábitos para regular o sono. 

 

 

Anexo XIV - Panfleto sobre a Insónia e Higiene do Sono. 
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Anexo XV - Tratamento da Diabetes Gestacional, pela Associação Protectora dos Diabéticos de 

Portugal. 
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Anexo XVI - Critérios de diagnóstico da diabetes, pela DGS. 

Diabetes 

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL 

OU 

Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL 

OU 

Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas, 

na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose 

OU 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 

Diabetes gestacional 

a. Glicemia de jejum, a realizar na 1ª consulta de gravidez, ≥ 92 mg/dL e < 126 mg/dL 

(ou ≥ 5,1 e < 7,0 mmol/L) 

 

b. Se glicemia de jejum < 92 mg/dL, realiza-se PTGO com 75 g de glicose, às 24-28 

semanas de gestação. É critério para diagnóstico de diabetes gestacional, a confirmação 

de um ou mais valores: 

i. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dL (ou ≥ 5,1 mmol/L); 

ii. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dL (ou ≥ 10,0 mmol/L); 

iii. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dL (ou ≥ 8,5 mmol/L). 

Hiperglicemia intermédia 

Anomalia da Glicemia em Jejum (AGJ) 

Glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dL (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/L) 

Tolerância Diminuída à Glicose (TDG) 

Glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dL (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/L) 

 

 

Anexo XVII – Recomendações para o pé diabético, pela DGS. 

Recomendações para a alimentação do diabético 

 Observar os pés diariamente, com a ajuda do cuidador se necessário. 

 Lavar os pés todos os dias com água a temperatura ambiente, secando com cuidado, 

principalmente entre os dedos. 

 Usar produtos lubrificantes para pele seca, exceto entre os dedos, onde a área deve ficar 

bem seca. 

 Cortar as unhas em linha reta. 

 Não remover calos com pensos ou agentes químicos. Deve procurar-se um profissional 

para tratar destes. 

 Usar sempre meias com o calçado e inspecionar o sapato antes de calçar, verificando 

que não tem nenhum objeto estranho. 
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 As meias devem ser brancas, sem costuras nem elásticos, de fibras naturais como 

algodão. 

 Evitar andar descalço. 

 Fazer o exame dos pés com um profissional regularmente. 

 Consultar um profissional de saúde assim que uma bolha, corte ou ferida surja. 

 Usar calçado com espaço para o pé: 1cm de comprimento além do dedo mais comprido 

(estando a pessoa em pé), ponta alta e larga, dorso alto, com cordões ou velcro para 

apertar até perto do tornozelo, calcanhar firme e tacão de 2 a 4 centímetros. Deve ainda 

ser possível trocar as palmilhas, de forma a substituir por umas adaptadas à pessoa, para 

corrigir hiperpressões plantares. 

 

 

 

Anexo XVIII - Recomendações para a alimentação do diabético, pela DGS. 

Recomendações para a alimentação do diabético 

 Consumir alimentos de forma regular, em horários estabelecidos, 

 com intervalos não superiores a 3h. 

 Privilegiar refeições completas e variadas. 

 Reduzir o consumo de sal e substituir por ervas aromáticas. 

 Incluir vegetais, nomeadamente frutos agrícolas, no máximo de refeições possível, 

 de forma atingir 400g/dia, o que corresponde a 2 a 3 peças de fruta 

 e duas sopas de legumes pequenas por dia. 

 Preferir os cereais na versão integral, como o pão integral ou de mistura, a aveia ao 

pequeno-almoço, e as leguminosas (feijão, lentilhas, grão) às refeições. 

 Reduzir o consumo de gordura, principalmente de origem animal, e substituir pelo azeite. 

 Consumir proteína de fontes lácteas e animais com baixo teor de gordura (leite meio 

gordo, frango, peru). 

 Beber preferencialmente água, várias vezes ao longo do dia. 
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Anexo XIX - Cartaz Dias da Diabetes na Farmácia Vitória. 

 

 

Anexo XX - Comunicação "Quem deve fazer o rastreio" no Facebook. 
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Anexo XXI - Comunicação "Complicações da diabetes" no Facebook. 

 

 

Anexo XXII - Summary of Diabetes Self–Care Activities (SDSCA) adaptado para português, a Escala 

de Atividades de Autocuidado com a Diabetes. 

 

ACONSELHAMENTO AO DIABÉTICO 

1. RESPOSTA À ESCALA DE ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO COM A DIABETES 

Traduzida e adaptada para Português de Summary of Diabetes Self-Care Activities 

As perguntas que se seguem questionam-no acerca dos cuidados com a diabetes durante os últimos 

sete dias. Se esteve doente durante os últimos sete dias, por favor lembre-se dos últimos sete dias em 

que não esteve doente. 

 

1- ALIMENTAÇÃO GERAL Nº de dias 

Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma 

alimentação saudável? 

     0     1     2     3    4     5     6     7 

Em média, durante o último mês, quantos DIAS POR 

SEMANA seguiu um plano alimentar recomendado por 

algum profissional de saúde? 

     0     1     2     3    4     5     6     7 



 71 

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou mais 

peças de fruta e/ou doses de vegetais (incluindo sopa)? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

2- ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu carnes 

vermelhas (vaca, porco, cabrito? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS, comeu pão 

acompanhado á refeição do almoço ou jantar? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS misturou, no 

acompanhamento da refeição, 2 ou mais dos seguintes 

alimentos: arroz, batata, massa, feijão? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS consumiu mais que um 

copo, de qualquer tipo de bebida alcoólica, às principais 

refeições? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS consumiu qualquer tipo 

de bebida alcoólica, fora das refeições? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu 

alimentos doces como bolos, pastéis, compotas, mel, 

marmelada ou chocolate? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

3- ACTIVIDADE FÍSICA 
 

Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou atividade física 

durante pelo menos 30 minutos? (Minutos totais de atividade 

continua, inclusivamente andar) 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS participou numa sessão 

de exercício físico específico (como nadar, caminhar, andar 

de bicicleta) para além da atividade física que faz em casa 

ou como parte do seu trabalho)? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

4- MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA 
 

Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no 

sangue? 

0     1     2     3    4     5     6     7 
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Quantos dias por semana lhe foi recomendado que 

avaliasse o açúcar no sangue pelo seu médico, enfermeiro 

ou farmacêutico? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

5- CUIDADOS COM OS PÉS 
 

Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou os seus pés? 0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS lavou os seus pés? 0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS secou os espaços entre 

os dedos do pé, depois de os lavar? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

6- MEDICAMENTOS 
 

Em quantos dos últimos SETE DIAS, tomou, conforme lhe 

foi indicado, os seus medicamentos da diabetes? (Insulina 

ou comprimidos) 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou 

conforme lhe foi indicado, injeção de insulina? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o número 

indicado de comprimidos da diabetes? 

0     1     2     3    4     5     6     7 

7- HÁBITOS TABÁGICOS 
 

Você fumou um cigarro, ainda que só uma passa, durante os 

últimos SETE DIAS? 

Não ☐        Sim  ☐ 

 

Se Sim, quantos cigarros fuma habitualmente, num dia? 

Número de cigarros _____ 

 

Quando fumou o seu último cigarro? 

☐Nunca fumou 

☐Há mais de dois anos atrás 

☐Um a dois anos atrás 

☐Quatro a doze meses atrás 

☐Um a três meses atrás 

☐No último mês 

☐Hoje 
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Anexo XXIII – Calculadora do risco da Diabetes tipo 2, pela DGS. 
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Anexo XXIV - Livrete Dias da Diabetes - Aconselhamento ao Diabético (esquema de impressão). 
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Anexo XXV - Livrete Dias da Diabetes - Prevenção da Doença (esquema de impressão). 
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Anexo XXVI - Análise gráfica dos dados dos Dias da Diabetes - Prevenção da Doença. 
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Anexo XXVII - Análise gráfica dos dados dos Dias da Diabetes – Aconselhamento ao diabético. 
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3. Conclusão 2



 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Hospital Privado da Trofa 

 

março a abril de 2019 

 

 

 

Daniela Campos Monteiro 

 

Orientadora: Dra. Patrícia André Simões de Moura 

                        

 

 

 

 

 

setembro 2019 

 

 

 



 iii 

Declaração de Integridade 

 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro curso ou 

unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores (afirmações, ideias, 

pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente 

indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ___ de ____________ de ______ 

 

Daniela Campos Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

Agradecimentos 

 

À Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a todo o seu corpo docente, começo por 

agradecer pelo empenho diário no ensino e formação de profissionais de excelência. À Comissão de 

Estágios da FFUP, por terem feito com que este estágio fosse possível. 

Ao Grupo Trofa Saúde, na pessoa da Dra. Patrícia Moura, por me ter disponibilizado esta excelente 

oportunidade. 

À Dra. Alexandra Carvalho, por todos os ensinamentos, pela paciência e compreensão constantes, 

pelo companheirismo, e pela confiança que depositou em mim enquanto profissional. 

Por fim, a toda a equipa do Grupo Trofa Saúde com quem tive o privilégio de contactar, por me 

terem recebido como família desde o primeiro dia e me terem dado espaço para crescer ao longo destes 

breves dois meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

Resumo 

 

A formação académica de um farmacêutico inclui a realização obrigatória de um estágio 

profissionalizante em Farmácia Comunitária, com a possibilidade de estagiar no contexto de Farmácia 

Hospitalar. Reconhecendo valor na oportunidade de contactar com a realidade hospitalar dos serviços 

farmacêuticos, decidi então realizar também dois meses de estágio nesta área. 

O farmacêutico hospitalar tem um papel importante a desempenhar na prestação de cuidados de 

saúde no ambiente hospitalar. Enquanto profissional especializado no medicamento, colabora com os 

demais profissionais de saúde para proporcionar a mais correta terapêutica ao doente, garantindo que 

se cumprem os parâmetros de qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Durante o meu estágio 

no Hospital Privado da Trofa foi-me possível participar ativamente em todas as fases de seleção, 

gestão, aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

distribuídos aos respetivos serviços e dispensados ao doente, encontrando-se as atividades que 

desenvolvi e respetivas competências adquiridas extensamente descritas neste relatório. Tive ainda 

oportunidade de desenvolver alguns projetos, indo de encontro às necessidades do Hospital Privado 

da Trofa e ao enriquecimento do meu conhecimento técnico e científico. Elaborei, portanto, uma 

Compilação de Documentos e Procedimentos que reúne todos os procedimentos, manuais e restante 

documentação oficial dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde e/ou do Hospital Privado da 

Trofa. Atualizei o Registo de Gases Medicinais de 2019 do Hospital Privado da Trofa e do Hospital de 

Dia de Famalicão. Por fim, realizei um Inventário de Dispositivos Médicos da farmácia do Hospital 

Privado da Trofa. Todos estes projetos tornaram o meu estágio mais completo, e são também 

apresentados neste relatório. 
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1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é um grupo de hospitais privados com um vasto número de Unidades 

Hospitalares por todo o país, tendo maior presença na região Norte. O GTS serve já mais de 2,5 milhões 

de habitantes, através dos seus treze hospitais: Hospital Privado de Alfena (HPAV), Hospital Privado 

da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado de Braga (HPB), 

Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital Privado de Senhor do Bonfim (HPSB), Hospital Privado da 

Trofa (HPT) e Hospital Privado de Vila Real (HPVR), e ainda o Hospital de Dia de Famalicão (HDF), 

Hospital de Dia de Guimarães (HDG), Hospital de Dia de Loures (HDL), Hospital de Dia da Maia (HDM), 

e Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSMJ) [1]. 

As Unidade Hospitalares do GTS reúnem uma variedade de serviços, incluindo “Serviços de 

Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas, Blocos Operatórios, Unidades de Neonatologia 24 horas, 

Maternidades com várias salas de parto; Medicina Física e Reabilitação, Consultas Externas com mais 

de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos Meios Complementares de Diagnóstico” [1]. 

Cada unidade hospitalar do GTS possui um Conselho de Administração e um Diretor Clínico. Além 

disso, existem serviços partilhados por todas as unidades, como a Associação Complementar de 

Empresas e organização da Gestão Hospitalar. Todos os hospitais são certificados pela Associação 

Portuguesa de Certificação, segundo os requisitos da norma ISO 9001-2008. A estrutura do GTS 

encontra-se esquematizada na Figura 1 [1]. 

 

 

 

Figura 1 – Organograma do Grupo Trofa Saúde. 
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1.1. Hospital Privado da Trofa 

Fundado a 8 de março de 1999, este foi o primeiro hospital edificado do GTS, tendo inclusive 

completado 20 anos de existência durante o meu período de estágio [2]. 

A coordenação do corpo médico do HPT é levada a cabo pelo Prof. Doutor Paulo Araújo (Diretor 

Clínico) e o Dr. Miguel Batista (Administrador). Esta unidade conta com mais de quarenta 

especialidades médicas, com destaque para a “Ortopedia, Medicina Interna, Ginecologia/Obstetrícia e 

Otorrinolaringologia”, e disponibiliza, entre outros serviços, “Serviço de Urgência 24h/365 dias”, 

“Cirurgia de Ambulatório, Bloco Operatório e Bloco de Partos disponível 24h/365 dias”, um serviço de 

Internamento com 55 quartos e 112 camas, e ainda a Unidade de Cuidados Intermédios, destinada 

especialmente ao acompanhamento pós-operatório. Estes últimos dois serviços foram aqueles com 

que tive mais contacto direto ao longo do meu estágio, sendo os quartos distribuídos por dois pisos: 

um deles encontrava-se encerrado, por não ser necessário face ao número de doentes, e o outro é 

contíguo às instalações da Farmácia, o facilitava bastante o acompanhamento da terapêutica e 

evolução do estado do doente durante todo o seu período de internamento [3, 4, 5]. 

 

2. Serviços farmacêuticos hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) têm como responsabilidade a gestão dos 

medicamentos e produtos de saúde (MePS), segundo as indicações do Formulário Hospitalar Nacional 

de Medicamentos (FHNM) e da Comissão de Farmácia e Terapêutica, gozando para isso de autonomia 

técnica e científica, sob a orientação dos Órgãos de Administração dos Hospitais [6]. 

A direção dos SFH é assegurada por um farmacêutico hospitalar (FH), que deve garantir o 

cumprimento das normas de qualidade, segurança e eficácia do medicamento, em colaboração estreita 

com os restantes prestadores de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros. As suas principais 

funções passam pela seleção, aquisição, preparação, receção, armazenamento, e distribuição de 

MePS, exigindo competências na área da Farmacologia, Farmacotecnia e Farmacovigilância [6]. 

 

3. Organização e gestão dos serviços farmacêuticos no Grupo Trofa Saúde 

Os SFH de cada Hospital Privado do GTS encontram-se assegurados por um único farmacêutico, 

que assume também a sua direção técnica. Os hospitais de dia não têm SFH próprios, sendo a sua 

gestão assegurada pelo Hospital Privado mais próximo. Por sua vez, os SFH de todas as unidades do 

GTS encontram-se sob a coordenação da Dra. Patrícia Moura, farmacêutica Especialista em Farmácia 

Hospitalar, a partir do Armazém Central, que se localiza em Alfena. A organização dos SFH do GTS 

encontra-se esquematizada na Figura 2 [7]. 

O Armazém Central funciona como uma forma de centralizar todos os MePS que são daí distribuídos 

para os diferentes Hospitais Privados. também o local de preparação de manipulados e citotóxicos. 

Além da Dra. Patrícia, trabalham no Armazém Central dois auxiliares de farmácia. 

Os SFH seguem um Plano Operacional de Serviços Farmacêuticos (Anexo I) previamente definido 

e adequado a cada unidade do GTS, de acordo com os seus serviços, onde se encontram descritas as 

tarefas a serem realizadas durante a manhã ou tarde de cada dia da semana. Esta diretriz é 
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extremamente útil, permitindo não só uma maior otimização do trabalho diário do FH, como uma melhor 

coordenação com os diferentes serviços. 

 

 

 

Figura 2 – Organização dos SFH do GTS. 
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inflamável, armazém e gabinete. A planificação da farmácia do HPT encontra-se explanada no Anexo 

II. No piso -1 situa-se ainda o cais da farmácia, onde estão armazenados essencialmente os soros. 

 

3.2. Sistema informático 

O sistema utilizado pelos serviços farmacêuticos é o CPC/HS, desenvolvido pela Glintt Healthcare 

Solutions. Este serviço tem como finalidade gerir as quantidades físicas de medicamentos/produtos 

farmacêuticos em todos os serviços de cada hospital do grupo, satisfazer e rececionar pedidos de 

serviços, transferir medicamentos/produtos farmacêuticos para o Armazém Central, outros hospitais de 

grupo e serviços do HPT e proceder à validação das prescrições dos doentes em regime de 

internamento. 

O PHC é utilizado para efeitos de faturação, sendo utilizado, principalmente, para emissão de guias 

de transporte quando os produtos farmacêuticos são transferidos entre os diferentes hospitais e/ou 

entre o Armazém Central. O programa estabelece automaticamente um portal de comunicação com a 

Autoridade Tributária. 

O sistema com que tive mais contacto foi o CPC/HS, que utilizei essencialmente para realizar a 

validação de prescrição, transferências entre serviços, satisfação de pedidos e reposição de stocks 

ideais. Achei o sistema muito intuitivo e completo, com ferramentas que permitem avaliar facilmente os 

produtos mais necessários aquando das encomendas e reduzir os erros na preparação das malas da 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, visto indicar as posologias e período da terapêutica de 

forma detalhada. 

 

4. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A gestão de medicamentos concretiza-se através de um conjunto de procedimentos aplicados pelos 

SFH, de forma a garantir a correta dispensa dos medicamentos no hospital. Esta gestão prevê um 

controlo de stocks informático, através de atualizações automáticas, mas também a verificação manual 

de stocks na farmácia e nos serviços, sempre que necessário, e pelo menos uma vez por ano [6]. Tive 

oportunidade de auxiliar a Dra. Alexandra Carvalho neste processo de verificação manual de stocks, 

tanto na farmácia como nos serviços, principalmente no Internamento e Bloco Operatório. 

A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos passa por várias etapas, 

desde uma seleção e aquisição bem estudada, uma correta armazenagem e a distribuição através dos 

vários circuitos, culminando na administração do medicamento ao doente [6]. 

 

4.1. Seleção e aquisição 

A seleção dos MePS disponível no HPT é feita a partir do Formulário Hospitalar Interno (FHI), 

elaborado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), da qual fazem parte alguns profissionais 

de saúde do GTS. Este FHI tem por base o Formulário FHNM, e é revisto periodicamente, de forma a 

manter-se ajustado às necessidades de cada hospital, sendo possível a admissão de novos produtos 

perante sugestão por escrito à CFT, no respetivo formato interno, acompanhada da devida justificação. 

Durante o meu estágio, pude acompanhar uma atualização do FHI, com a introdução de uma nova 

classe de medicamentos no mesmo (Antineoplásicos e Imunomoduladores). 
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Anualmente, em janeiro, promove-se um concurso que envolve todos os laboratórios fornecedores 

dos MePS do GTS, num processo semelhante ao que se verifica nos hospitais públicos. São 

selecionados pela Coordenadora dos SFH os laboratórios que oferecem melhor relação de 

qualidade/preço, entre outras condições. Assim, a encomenda de um determinado MePS é feita a um 

laboratório específico, salvo exceção, como o esgotamento do mesmo no laboratório habitual. As 

encomendas de todos os hospitais são reunidas pelo Armazém Central numa única encomenda aos 

laboratórios, de forma a rentabilizar as compras e uniformizar a qualidade e gastos em todas as 

unidades. 

Durante o meu período de estágio, deu-se a alteração de encomendas semanais ao Armazém 

Central para encomendas quinzenais, o que obrigou a uma reavaliação das necessidades do hospital 

não para sete, mas para quinze dias. Assim, auxiliei a Dra. Alexandra Carvalho na avaliação com base 

em stocks ideais predefinidos, comparados com as movimentações de MePS dos últimos meses, de 

forma a efetuar um pedido ao Armazém Central por CPC/HS que fosse de encontro às necessidades 

dos utentes para este período de duas semanas, tendo também em conta a sazonalidade de certas 

condições médicas, como o caso das infeções respiratórias, cujo pico se tinha verificado nos meses de 

inverno e verificava-se já uma redução na frequência destes casos no HPT no meu período de estágio. 

 

4.1.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) são utilizados em diversos tratamentos, 

atuando diretamente sobre o sistema nervoso central. Infelizmente, estão também associados a atos 

ilegais como o tráfico, pelo que a sua aquisição é sujeita a um maior controlo [8]. 

A encomenda de MEP não é incluída no pedido quinzenal, sendo feito um pedido isolado apenas 

para estes medicamentos, no início de cada mês. É feita uma análise dos stocks de MEP da farmácia 

e dos serviços do HPT e é efetuado o pedido ao Armazém Central por CPC/HS, sendo também 

preenchido o Anexo VII segundo a Portaria nº 981/98 de 8 de junho (Anexo III). Este anexo é composto 

por um original e um duplicado, e deve ser assinado, datado e carimbado pela Diretora Técnica dos 

SFH do HPT, sendo fotocopiado para arquivo no HPT até satisfação do pedido, e enviado para o 

Armazém Central [9]. 

Além do envio do Anexo VII, os SFH de cada unidade hospitalar do GTS mantêm um registo em 

Microsoft Excel® dos stocks de MEP, que é atualizado sempre que há uma entrada ou saída dos 

mesmos.  

 

4.1.2. Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional 

Em Portugal, qualquer medicamento deve deter a respetiva Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), atribuída pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), para 

que possa ser comercializado. Mediante devida justificação, o INFARMED poderá autorizar a aquisição 

e comercialização de um medicamento que não possua AIM atribuída em Portugal, proveniente de 

outro país da União Europeia, sendo para tal atribuída uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

[10]. 
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No GTS, os pedidos de AUE são realizados através de um impresso próprio (Anexo IV), onde o 

médico apresenta a justificação clínica que motivou a requisição, demonstrando a ausência de qualquer 

alternativa no mercado nacional. O responsável dos SFH preenche o requerimento no portal do Sistema 

de Informação para a Avaliação das Tecnologias de Saúde, no site do INFARMED, devendo o pedido 

incluir o nome do medicamento, substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, preço por 

unidade e outras informações relevantes [11]. 

Caso o INFARMED aprove a AUE, a mesma tem validade de três anos e o requerente é informado 

através de um documento (Anexo V) onde consta o número de unidades autorizadas. O pedido e 

respetiva documentação devem ficar arquivados por um período não inferior a 5 anos e facultados ao 

INFARMED sempre que solicitado [12, 13]. 

 

4.1.3. Gases Medicinais 

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os gases medicinais são 

considerados medicamentos ou dispositivos médicos, de acordo com as suas indicações e utilizações. 

Isto implica que a gestão dos gases medicinais envolva vários profissionais, sendo essencial o 

estabelecimento de um protocolo de gestão [14]. 

No GTS, o circuito dos gases medicinais é gerido entre os Serviços de Manutenção (SM) e os SFH. 

No HPT, os SM são responsáveis pela troca de uma botija, sempre que esta termina, por uma nova, 

sendo esta troca comunicada por email aos SFH da respetiva unidade hospitalar, identificando o nome 

do gás e respetivo lote e prazo de validade (PV), bem como o serviço ou rampa do sistema de 

distribuição em que foi efetuada a troca. Sempre que é encomendada uma nova botija ao fornecedor 

pelos SM, a informação é também reencaminhada para os SFH por email. Além disso, sempre que é 

recebida uma nova encomenda de gases medicinais, as guias de remessa são entregues aos SFH. Os 

SM são ainda responsáveis pela devolução das botijas usadas ao fornecedor [15]. O Procedimento de 

Registo de Gases Medicinais no HPT/HDF pode ser consultado no Anexo VI. 

Tendo por base esta comunicação de troca, encomenda, entrega e devolução, os SFH mantêm um 

registo de todas as botijas de cada gás medicinal em uso no hospital, sendo possível identificar que 

lote de um determinado gás esteve em uso em determinado serviço, em qualquer intervalo de tempo. 

Tive a oportunidade de atualizar este registo para o ano de 2019, reunindo para o efeito um conjunto 

de informação relevante dos registos anteriores e documentação (inclusive a comunicação entre os SM 

e SFH) relativa ao ano corrente. 

 

4.2. Receção e conferência 

A receção de todos os MePS destinados às unidades hospitalares do GTS dá-se no Armazém 

Central, localizado em Alfena. Todas as encomendas devem fazer-se acompanhar de uma Guia de 

Transporte, Guia de Remessa e/ou Fatura, que é utilizada aquando da receção para a conferência 

manual dos MePS, verificando-se a integridade, quantidade e PV. Por procedimento interno, são 

aceites os MePS cujo PV seja, no mínimo, um ano. Caso o produto tenha PV inferior a um ano, este só 

deverá ser rececionado se for comprovada a viabilidade do consumo no prazo em causa, e após 

autorização da Coordenadora dos SFH. O processo de receção de encomendas no Armazém Central 
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passa pela introdução no sistema informático das quantidades, preço, lotes e prazos de validade dos 

produtos recebidos, satisfazendo assim o pedido do Armazém Central. O documento original da guia 

de transporte é arquivado, e o documento original da fatura é enviado para o departamento financeiro, 

sendo o duplicado arquivado nos SFH [17]. 

Alguns MePS exigem certos cuidados aquando da receção. As matérias-primas só devem ser 

rececionadas se acompanhadas pelo respetivo boletim de análise e dados de segurança. Os derivados 

do plasma só podem ser rececionados se acompanhados pelo respetivo Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL) e os MEP se acompanhados pelo documento original do Anexo VII, 

segundo a Portaria nº 981/98 de 8 de junho, devidamente assinado pelo laboratório fornecedor. Os 

medicamentos em forma de comprimido e cápsulas são ainda reembalados individualmente e 

identificados com a denominação comum internacional (DCI), dosagem, lote, PV e código de barras, 

de forma a facilitar a distribuição para as unidades hospitalares e também a distribuição para os 

serviços clínicos. 

Reunidas todas as condições para rececionar a encomenda, o pedido do Armazém Central é 

satisfeito informaticamente, dando entrada no sistema e atualizando assim os stocks do Armazém 

Central [17]. 

De seguida, procede-se à satisfação dos pedidos de cada unidade hospitalar, sendo emitida uma 

guia de transporte. A satisfação destes pedidos no CPC/HS transfere o stock automaticamente para a 

respetiva unidade hospitalar. Os MePS acompanhados da respetiva guia são entregues em cada 

unidade hospitalar pelo departamento de logística, sendo rececionados pelo Diretor Técnico dos SFH 

que verifica a conformidade da encomenda com o descrito na guia de transporte, arquivando a guia 

juntamente com as restantes numa capa. Aquando da satisfação do pedido de MEP, no Armazém 

Central, a Coordenadora dos SFH arquiva o duplicado do Anexo VII enviado pelo Diretor Técnico dos 

SFH, com o pedido mensal de MEP. O original, devidamente assinado, acompanha a encomenda, com 

a respetiva guia de transporte, de volta para a unidade hospitalar, onde é arquivado substituindo a 

fotocópia inicial [17]. 

Este procedimento de receção no Armazém Central e distribuição para os vários hospitais apenas 

não se aplica a encomendas volumosas, como são as soluções para irrigação e perfusão e paracetamol 

intravenoso de 1000ml. O pedido é feito de igual forma, mas os produtos são entregues diretamente 

em cada unidade hospitalar pelo respetivo fornecedor. 

Tive oportunidade de fazer a receção das encomendas no HPT, verificando a conformidade de 

acordo com a guia e/ou fatura e armazenando os produtos de acordo com as respetivas condições. 

 

4.3. Armazenamento 

No HPT, o cumprimento das condições de armazenamento dos MePS na farmácia, nos serviços e 

nos carros de emergência é responsabilidade do Diretor Técnico dos SFH, e tem como objetivo garantir 

a conservação da qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Na farmácia, encontram-se 

organizados de forma a serem facilmente localizáveis, por diferentes categorias, em prateleiras e 

gavetas, por ordem alfabética, identificados com uma etiqueta que apresenta a DCI, a dosagem e o 

código de barras. Nas gavetas, existe uma zona de ampolas, comprimidos e cápsulas. Nas estantes 
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encontram-se xaropes e soluções orais, antibióticos, anestésicos, colírios, produtos de Medicina 

Dentária e de Nutrição, desinfetantes, soros, material de penso, entre outros. Os artigos encontram-se 

organizados de maneira a que nenhum esteja em contacto direto com o chão [16, 18]. 

Para minimizar erros na distribuição e administração, foi criado um sistema de etiquetagem com 

pictogramas (Anexo VII) que alerta para medicamentos cuja embalagem é semelhante (“Look-alike, 

Sound-alike” – LASA), medicamentos de alto risco (como os de margem terapêutica estreita) [18]. 

 

4.3.1 Armazenamento especial 

Os medicamentos fotossensíveis são armazenados em local protegido da luz. Os SFH têm ainda 

um frigorífico para armazenamento de todos os produtos termolábeis e um cofre onde são 

armazenados os MEP devidamente organizados e rotulados, cuja abertura e fecho são controlados 

numa folha de registo, procedimento que foi implementado durante o meu estágio. Os produtos 

inflamáveis encontram-se segregados dos restantes, num compartimento que se mantém fechado. Os 

gases medicinais em stock encontram-se armazenados junto aos SM, na sala onde se encontram as 

botijas ligadas ao sistema de distribuição por conduta do HPT [6, 18]. 

Os carros de emergência contêm um conjunto de material e medicamentos bem definido, incluindo 

o registo das suas quantidades, e devem manter-se selados. No caso de abertura de um carro de 

emergência, deve proceder-se ao registo de quem o abriu e respetiva justificação, bem como a 

reposição do material antes de selar novamente. Durante o meu estágio, procedi à conferência do PV 

dos MePS de todos os carrinhos de emergência, juntamente com a Dra. Alexandra. 

 

4.3.2. Controlo de temperatura e humidade 

No local de armazenamento de MePS, como as instalações da Farmácia do HPT, as condições de 

temperatura e humidade não devem ultrapassar os 25ºC e os 60%, respetivamente. Já o frigorifico 

deve manter-se entre 2-8ºC [6]. Estes parâmetros são monitorizados por aparelhos eletrónicos vigiados 

pelos SM, e caso sejam ultrapassados os limites é emitido um alarme, avisando-se os SFH de imediato. 

Os SM enviam um registo semanal (Anexo VIII) onde se encontram os valores de todas a medições, e 

qualquer desvio dos valores normais deve ser devidamente justificado pelos SFH. 

 

4.3.3. Controlo de prazos de validade 

No mês de janeiro de cada ano faz-se a verificação do PV de todos os produtos da Farmácia do 

HPT, registando todos aqueles cujo PV é inferior a um ano numa lista em Microsoft Excel®. A partir da 

lista criada no início do ano, procede-se mensalmente à recolha dos fármacos cujo PV expirou, 

processo em que participei. 

Para garantir uma distribuição segura e evitar quebras por PV expirado, é seguido o modelo FEFO 

(First Expire, First Out) dentro do mesmo produto, que consiste na dispensa de produtos com menor 

PV primeiro. Quando se encontram medicamentos com PV inferior a 3 meses, deve seguir-se o 

Fluxograma para Gestão de Medicamentos com Prazo de Validade a Expirar, devendo proceder-se à 

troca dos medicamentos a expirar por outros que tenham maior validade. O medicamento com PV a 

expirar ou é enviado para outro serviço que tem elevados consumos desse medicamento ou é enviado 
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para outra unidade hospitalar do GTS, de forma a ser usado antes que a validade expire. Caso não 

haja medicamentos com PV superior, o medicamento fica no serviço clínico devidamente identificado 

com uma etiqueta “Atenção prazo de validade a expirar”. 

Se existirem no mesmo compartimento medicamentos com PV muito diferentes, coloca-se uma 

etiqueta “Usar primeiro”, identificando o medicamento com o PV mais curto. 

 

5. Distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos 

A distribuição de MePS é da responsabilidade dos SFH e é uma função de elevada importância, 

uma vez que, é pretendido que o medicamento prescrito chegue ao doente certo, na dose certa e na 

altura certa. Este sistema tem como objetivo garantir o cumprimento da prescrição, a eficácia e 

segurança da terapêutica, reduzir os erros de administração, racionalizar o uso de medicamentos e 

monitorizar e garantir uma melhor adesão à terapêutica [6]. 

Assim, a distribuição de medicamentos no HPT pode ser dividida por clássica ou tradicional, 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a doentes em regime de internamento, 

distribuição a doentes em regime de ambulatório e ainda distribuição de medicamentos sujeitos a 

legislação restritiva e controlo especial. Além disso, os SFH do HPT fornecem também o HDF. 

 

5.1 Distribuição Clássica ou Tradicional 

A distribuição clássica baseia-se na reposição de stock por níveis e na satisfação de pedidos dos 

diferentes serviços clínicos. Cada Enfermeiro Responsável pelo serviço clínico define previamente com 

o FH um stock ideal para cada MePS, de acordo com as suas necessidades semanais. O FH é 

responsável por gerar informaticamente um pedido semanal, que tem por base a diferença entre o stock 

ideal e o stock informático atual do serviço. No HPT, a reposição por níveis é efetuada em dias 

específicos, de acordo com o Plano Operacional de Serviços Farmacêuticos do HPT, nos serviços de 

Internamento, Urgência e Bloco Operatório. No caso do Internamento e Bloco Operatório, a medicação 

é reposta pelo próprio FH nos respetivos locais de armazenamento, enquanto que no caso da Urgência, 

a medicação é conferida e armazenada pelo Enfermeiro Responsável. No Serviço de Internamento é 

gerado de igual forma o pedido de stock ideal de soros pelo FH, sendo este a armazená-los no local 

respetivo. 

Os pedidos são feitos informaticamente pelos serviços consoante as suas necessidades. Estes 

pedidos são separados e armazenados temporariamente na zona de satisfação de pedidos, em caixas 

de transporte próprias, tendo em conta as condições de armazenamento especial, sendo depois 

transportados por auxiliares para o serviço correspondente. Após a satisfação de cada pedido, seja por 

requisição ou reposição de stock, o pedido deve ser satisfeito em CPC/HS, de forma a ser atualizado 

o stock informático no serviço correspondente. Chegado ao serviço, cada pedido é conferido e 

devidamente armazenado, sendo qualquer inconsistência reportada imediatamente aos SFH. 

Por vezes é feito um pedido para um doente específico, pela parte do médico ou enfermeiro 

responsável e, nesse caso, o medicamento ou produto farmacêutico é debitado diretamente na conta 

informática do doente. Caso se trate de um produto que o HPT não tem de momento em stock, o FH 
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deve consultar informaticamente o stock do produto nas restantes unidades hospitalares do GTS e 

solicitar um empréstimo à unidade que possuir maior quantidade. Se o medicamento ou produto 

farmacêutico não fizer parte do FHI, ou estiver indisponível nas outras unidades hospitalares, mas for 

comercializado em farmácias comunitárias, pode ser requerido à Farmácia Vilalva, com quem o HPT 

tem protocolo. Nestes casos, um colaborador da Farmácia procede à entrega no HPT. 

Durante o fim-de-semana e a partir das 18h em úteis, os SFH estão encerrados. Caso seja 

necessária alguma medicação que não se encontra no stock dos serviços, o Enfermeiro Responsável 

deverá solicitar a chave da Farmácia aos SM e proceder ao levantamento da medicação, preenchendo 

o Registo de Levantamento de Medicação. Este registo permite saber qual foi a medicação, a 

quantidade, quem levantou, quando e para que doente. Esta é uma situação que se procura evitar ao 

máximo, razão pela qual, à sexta-feira, é separado e entregue pelo FH o Stock Avançado do serviço 

de Internamento. Este é um reforço do stock ideal deste serviço, com alguma da medicação mais 

utilizada em caso de agravamento do estado clínico de um doente, ou de uma nova entrada durante o 

fim de semana. 

Durante o meu estágio participei neste processo de distribuição ativamente, quer gerando os 

pedidos para reposição de stock ideal, quer satisfazendo os pedidos dos diversos serviços, além de 

repor fisicamente a medicação nos respetivos serviços. 

 

5.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos em doses 

individualizadas a cada doente, para um período de 24 horas (das 15h de um dia às 15h do dia 

seguinte). Os SFH encontram-se encerrados aos fins de semana e aos feriados, por isso, é necessário 

realizar a DIDDU para 72h e 48h, respetivamente, indicando nas malas o dia para o qual se destinam 

[6]. 

Esta distribuição pretende aumentar a segurança do circuito do medicamento, reduzir o risco de 

interações e desperdício devido à suspensão de medicação, minimizar erros de administração, ter um 

melhor conhecimento da terapêutica do doente e libertar o tempo dispensado pelos enfermeiros na 

gestão da medicação [6]. 

A DIDDU começa com a validação da prescrição médica no CPC/HS. O FH tem acesso a informação 

sobre o doente como o nome, idade, peso, altura, cama, número de processo, médico prescritor, data 

e hora da prescrição, historial terapêutico e tipo de dieta. Para além disso, contém informações sobre 

os fármacos prescritos (identificados por DCI, posologia, forma farmacêutica, via de administração e 

justificação clínica do médico prescritor (se for aplicável). Na prescrição de profilaxia antibiótica, por 

exemplo, deve seguir-se o procedimento de Profilaxia Antibiótica em Cirurgia do GTS. Assim, o FH 

deve ter em consideração todas estas informações para validar a prescrição. Caso esta possua alguma 

incongruência, o FH contacta o médico prescritor de modo a esclarecer qualquer dúvida existente [19]. 

Tive oportunidade de proceder à validação da prescrição médica, o que me deu um melhor 

entendimento do esquema terapêutico de cada doente e me permitiu sentir-me mais envolvida no seu 

tratamento. 
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Após a validação, são gerados os mapas de DIDDU, é feito o débito da medicação e impressas as 

etiquetas de identificação dos doentes em CPC/HS. Cada etiqueta inclui o nome do doente, número de 

processo no GTS, serviço de internamento e cama de cada um, de forma a evitar ao máximo qualquer 

troca. Estas etiquetas identificam as gavetas das malas de DIDDU correspondentes a cada doente. 

Certos medicamentos, como a insulina, medicamentos de frio, soros, soluções orais e MEP não 

seguem por este sistema de distribuição, sendo que nestas situações é selecionada a opção de 

distribuição tradicional, no momento da validação informática, para que seja feita a dispensa a partir 

dos stocks do serviço [19]. 

Após finalizar a preparação das malas, é necessário realizar uma dupla verificação de toda a 

medicação que é efetuada, normalmente, pelo Enfermeiro Responsável. No entanto, existe no HPT 

uma certa limitação de recursos humanos, o que leva a que esta verificação seja feita pelo FH, 

eventualmente, em conjunto com o estagiário. A entrega no serviço e recolha no dia posterior das malas 

fica também a cargo do FH. Durante o meu estágio realizei a preparação, verificação, entrega e recolha 

das malas de DIDDU desde o primeiro dia. 

Aquando da recolha das malas, é verificada a medicação devolvida, de forma a detetar possíveis 

erros na administração. Segundo procedimento interno, toda a medicação que não foi administrada, é 

retirada da conta do doente, na secção “Correção/Estorno Saídas” do CPC/HS. Em conjunto com a 

equipa de enfermeiros, é averiguada a razão da devolução da medicação. As razões mais comuns são 

a alta clínica do doente, o facto de a medicação se destinar a situações SOS, e a administração de 

medicação retirada do stock do serviço, em vez de se utilizar a medicação distribuída em DIDDU. No 

último caso, é necessário perceber se o Enfermeiro debitou a medicação na conta informática do 

doente, de forma a acertar a faturação e os stocks [20]. 

 

5.3 Distribuição em Ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório (DMDRA) surge da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, seja para 

monitorizar efeitos secundários graves ou para assegurar a adesão à terapêutica. Além disso, a 

distribuição em ambulatório permite ao doente realizar a terapêutica num ambiente familiar e reduz os 

custos e riscos associados a um internamento, como as infeções nosocomiais [6]. 

No HPT, a DMDRA está associada essencialmente a doentes oncológicos e diferentes serviços 

clínicos como a consulta externa e urgência, ou em situações de alta hospitalar. Para que o paciente 

possa levantar a medicação, o médico prescritor deverá contactar os SFH e entregar a identificação do 

doente e a prescrição da medicação. Seguidamente, o doente ou representante é contactado para 

proceder ao levantamento da medicação, sendo o FH responsável por conceder toda a informação 

para o uso correto do medicamento [19]. 

Os SFH deverão possuir um registo de DMDRA, onde consta o medicamento dispensado, a 

identificação do doente, a data de dispensa e a data da próxima dispensa. Com base neste registo, é 

feita a vigilância do cumprimento da terapêutica indicada, assegurando também a disponibilidade dos 

medicamentos que o doente necessita, na data marcada. 
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Ao doente e/ou cuidador, o farmacêutico tem a responsabilidade de fornecer todo o tipo de 

informações e aconselhamento relativamente à terapêutica. É importante que no decurso da mesma, 

o farmacêutico notifique as reações adversas, caso elas ocorram, ao INFARMED em impresso próprio 

disponível no site [6]. 

 

5.4. Circuitos especiais 

Certos medicamentos são sujeitos a legislação própria, nomeadamente os MEP, pelo Decreto-Lei 

n.º 15/93 de 22 de janeiro, que define o “Regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas”. Seguiu-se a Portaria n.º 981/98 de 8 de junho, sobre 

“Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. A mais recente Lei n.º 8/2019 

de 1 de fevereiro é a vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, “transpondo 

a Diretiva (UE) 2017/2103, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2017” [8, 9, 

21]. 

No caso dos hemoderivados, o Despacho Conjunto n.º 1051/2000, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 251, de 30 de outubro, veio “regular o registo do circuito de requisição e 

distribuição de medicamentos derivados do plasma utilizados nos estabelecimentos de saúde públicos 

e privados”, como método de estudo de possíveis relações entre a administração de hemoderivados e 

o diagnóstico de doenças infeciosas transmissíveis por via sanguínea. O Despacho n.º 10286/2017 

determinou ainda que se deve proceder ao registo informático de “todos os atos de requisição clínica, 

distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos derivados do plasma 

humano, utilizados nos estabelecimentos hospitalares de saúde públicos” [21, 22]. 

Devido à sua natureza, seja pelas implicações da produção de medicamentos para uso humano 

pelo próprio hospital, seja pelo elevado custo de aquisição dos medicamentos, incluem-se também na 

categoria de circuitos especiais os medicamentos citotóxicos e imunossupressores, bem como o 

Sugamadex. 

 

5.4.1. Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Além da sua aquisição e receção, a distribuição de MEP dentro do HPT também é controlada e 

devidamente documentada. Cada serviço clínico tem um stock predefinido de MEP, com base no qual 

se faz a reposição, sempre que há a administração de MEP. Esta administração requer prescrição 

médica, sendo preenchido o Anexo X, modelo nº1509 (Anexo IX) pelo Diretor do Serviço ou legal 

substituto. Neste impresso estão indicados o número da requisição, código do serviço, nome do doente 

e número de processo/cama, DCI, forma farmacêutica e dosagem do MEP, quantidade administrada, 

quem procedeu à administração e observações. Depois de devidamente preenchido, é entregue ao FH 

para que se proceda à reposição do stock. O FH preenche o número da requisição de forma sequencial, 

confere o correto preenchimento do documento, atualiza o registo em Microsoft Excel® dos stocks de 

MEP, separa os MEP para satisfação da requisição, realiza a transferência informática para o respetivo 

serviço com impressão de uma guia em duplicado, e procede à entrega no serviço. No momento de 

reposição no serviço, o FH assina o Anexo X e entrega os MEP e o duplicado da guia de transferência 

informática. O Farmacêutico Responsável que rececionou os MEP deve conferir se estes se encontram 
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em conformidade com a requisição e por fim assinar como responsável pela receção dos mesmos no 

serviço. O duplicado do Anexo X e da guia de transferência permanecem no serviço, e o original do 

Anexo X e da guia de transporte são arquivos no SFH por um período mínimo de cinco anos [9, 24]. 

 

5.4.2 Distribuição de Hemoderivados 

Os hemoderivados ou produtos derivados do plasma humano são definidos pela Organização 

Mundial de Saúde como “proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem sintetizar 

por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um 

processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação”. Os principais medicamentos que se 

incluem nesta definição são a “albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, 

Fator IX, além dos complexos protrombínicos)” [25]. 

O processo de libertação oficial de lotes dos medicamentos derivados do plasma humano requer 

uma avaliação exaustiva da documentação relativa à produção de cada lote individual e a ensaios 

laboratoriais específicos realizados, de forma a despistar doenças transmissíveis. Tendo verificado que 

todos os requisitos e normas se encontram em conformidade, o INFARMED emite o CAUL e o 

Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), reconhecido na União Europeia e no 

Espaço Económico Europeu. O CAUL e COELL asseguram que o lote do hemoderivado foi 

devidamente avaliado de acordo com os processos oficiais e é seguro para uso humano [25]. 

No HPT, os serviços clínicos não possuem stock ideal de hemoderivados, encontrando-se estes 

armazenados nos SFH. A dispensa é feita por distribuição clássica, usando para esse efeito o modelo 

nº1804 (Anexo X). Este impresso é constituído por um original (Via Farmácia) e um duplicado (Via 

Serviço) e deve acompanhar o medicamento quando este é enviado para o serviço clínico [22]. 

O médico deve preencher a requisição em modelo nº1804, nomeadamente o Quadro A, com 

identificação do médico, serviço requisitante e utente, e o Quadro B, com a identificação do 

hemoderivado, justificação da prescrição daquele hemoderivado para aquele doente, num contexto 

clínico específico, bem como a dose, frequência e duração do tratamento. O FH preenche o Quadro C 

com o número sequencial da requisição, indicando o hemoderivado dispensado, em que quantidade, 

lote, laboratório e CAUL. Após separar o hemoderivado e fazer a transferência informática, o FH 

entrega o hemoderivado no serviço fazendo-se acompanhar da requisição em modelo nº1804 e da guia 

de transferência. A Via Farmácia é assinada pelo enfermeiro responsável pela receção e arquivada nos 

SFH por um período mínimo de 5 anos. O enfermeiro é responsável pelo registo das administrações 

na Via Serviço, que é arquivada no processo clínico do doente. 

 

5.4.3. Citotóxicos 

Os citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas. Devido à sua elevada toxicidade 

e acentuados efeitos secundários, esta quimioterapia deve ser acompanhada de perto por toda a 

equipa de saúde, e forma a obter os melhores resultados com o mínimo impacto na vida do doente. 

A quimioterapia inicia-se com uma prescrição médica de um protocolo e com verificação, 

nomeadamente através de análises clínicas, de que o doente se encontra capaz de realizar o 

tratamento. O FH realiza a dupla verificação do protocolo prescrito, tendo em conta o diagnostico, e 
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após validação da mesma procede-se à preparação da medicação. No GTS, os citotóxicos são 

preparados no Armazém Central pela Dra. Patrícia e posteriormente distribuídos para a unidade 

hospitalar requerente, no dia agendado para o tratamento entre o enfermeiro e o doente. Nos SFH é 

rececionada a preparação e procede-se à separação da medicação de acordo com o protocolo de 

quimioterapia prescrito, incluindo a medicação a fazer antes e após a administração do citotóxico. Toda 

a medicação é por fim entregue ao enfermeiro responsável pela administração do tratamento, que 

verifica a conformidade da mesma. 

 

5.4.4. Sugamadex 

O Sugamadex (Bridion®) é um fármaco utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular (BNM) 

provocado por curarizantes como o vecurónio ou o rocurónio. Este fármaco é comparado à neostigmina 

e atropina, sendo usado para reverter o BNM residual após cirurgia, na dificuldade em entubar, em 

casos de obesidade mórbida, e em situações concomitantes de patologias cardiorrespiratórias. O 

Sugamadex apresenta maior eficácia, revertendo o BNM mais rapidamente e com menor prevalência 

de depressão cardiorrespiratória. No entanto, devido ao custo de aquisição mais elevado, não é a 

primeira escolha de tratamento, sendo sujeito a um controlo mais rigoroso. Assim, deve ser preenchida 

uma folha de justificação do uso (Anexo XI), que contém a identificado o doente, a quantidade utilizada 

e a devida justificação clínica. Este impresso é assinado pelo médico e anestesista, e entregue nos 

SFH [26]. 

 

6. Farmacotecnia 

A farmacotecnia de medicamentos manipulados, como preparações estéreis e não estéreis, requer 

instalações preparadas com as devidas condições físicas, matérias-primas e material, bem como 

procedimentos bem definidos e profissionais com a devida formação [6]. Por isso mesmo, a preparação, 

validação e acondicionamento de medicamentos manipulados no GTS é feita no Armazém Central pela 

Dra. Patrícia, sendo posteriormente distribuídos a todas as unidades hospitalares. Todos os 

procedimentos, incluindo as devidas fórmulas magistrais ou oficinais de cada preparação, encontram-

se convenientemente definidos de forma a garantir a segurança, qualidade e eficácia dos 

medicamentos manipulados. 

 

6.1. Preparação de manipulados estéreis 

6.1.1. Misturas parentéricas 

A nutrição parentérica consiste na infusão por via central ou periférica (de acordo com o diâmetro 

da veia utilizada) de macro e micronutrientes. É utilizada em casos de desnutrição, de necessidades 

metabólicas alteradas devido a certas patologias, e em geral nos casos em que a alimentação 

tradicional não é suficiente para as necessidades do indivíduo [27]. 

No GTS não são preparadas estas misturas, sendo adquiridas bolsas tri-compartimentadas com 

soluções de aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos. Estas são reconstituídas pelo enfermeiro 

aquando da administração, de forma a obter um produto estável durante 24h. Durante o meu estágio 

revelou-se necessário realizar a nutrição parentética de um doente, tendo participado no processo de 
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aquisição das bolsas. Tendo verificado a composição das mesmas com a Dra. Alexandra, e em 

conjunto com o médico prescritor, estabeleceu-se que o doente faria também uma suplementação de 

oligoelementos e vitaminas, de forma a conseguir uma nutrição completa. 

 

6.1.2. Citotóxicos 

Como já foi mencionado no ponto 5.4.3., a preparação de citotóxicos no GTS é feita pela Dra. 

Patrícia no Armazém Central. A produção é feita conforme a marcação dos ciclos oncológicos do 

doente, após dupla verificação da prescrição médica pela Dra. Patrícia e Dra. Alexandra. 

A zona de preparação de citotóxicos é constituída por três áreas: a zona negra, onde se armazena 

o material necessário para a preparação; a antecâmara, onde se procede à lavagem e desinfeção das 

mãos numa lavatório com mecanismo de corrente de água acionada com o pé e equipamento com o 

material de proteção individual do operador (bata, luvas, óculos, toucas, cobre-sapatos e máscara), e 

a zona branca, a sala onde se procede efetivamente à preparação. A zona branca tem atmosfera 

negativa e está equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical, classe II, tipo B, uma adufa para 

comunicação física com a zona negra e um kit de derramamento de citotóxico, caso ocorra um derrame 

[28]. 

Cada manipulado é preparado com a devida embalagem para transporte de citotóxicos e rotulado. 

O transporte é feito em malas fechadas, isotérmicas e identificadas com o símbolo de material 

citotóxico. 

 

6.2 Preparação de manipulados não estéreis 

Semanalmente, a cada terça-feira, cada unidade hospitalar do GTS envia um pedido de 

manipulados não estéreis para o Armazém Central. Estes manipulados destinam-se principalmente aos 

serviços de Consulta Externa, Medicina Dentária e Fisioterapia. 

As preparações de manipulados não estéreis são produzidas no Armazém Central, numa hotte, por 

uma Técnica Responsável, de acordo com o Manual Interno de Manipulados. Após cada preparação é 

preenchida a respetiva ficha de preparação e elaborado o rótulo do manipulado, que contém a 

composição qualitativa e quantitativa, lote, data de produção, PV, condições de conservação e 

instruções de utilização 

 

6.2.1. Etiquetagem e reembalagem 

Os comprimidos e cápsulas devem ser distribuídos, sempre que possível, em dose unitária, para 

um melhor seguimento da terapia farmacológica do doente. Por isso, todas estas formas farmacêuticas 

que sejam rececionadas no Armazém Central em Alfena que não se encontrem em dose unitária são 

reembaladas e etiquetadas em instalações devidamente preparadas, sendo feito o devido registo de 

embalamento, e depois distribuídas para cada unidade hospitalar do GTS. 

Em cada hospital, há também a possibilidade de reembalar sempre que necessário. Os SFH do 

HPT possuem uma zona própria para reembalamento, etiquetagem e fracionamento (Anexo XII) 

devidamente limpa e desinfetada, equipada com uma máquina de reembalamento com mecanismo de 



 16 

corte e selagem térmica bem como o material de embalamento. Depois de reembalados, os 

comprimidos ou cápsulas são etiquetados com DCI, dosagem, código interno do produto e PV. 

No HPT são também etiquetados alguns medicamentos para os serviços do Bloco Operatório e de 

Urgência. Para a Urgência são etiquetados os soros, e para o Bloco Operatório são etiquetados os 

igualmente os soros, mas também as ampolas grandes e algumas ampolas pequenas. No Bloco 

Operatório, a etiquetagem facilita o controlo de stocks pela maior facilidade de débito na ficha do 

doente, além de reduzir erros de administração durante a cirurgia. 

 

6.2.2. Fracionamento de comprimidos 

O fracionamento de comprimidos é um processo realizado pelos doentes ou profissionais de saúde, 

neste caso o FH. Pode ser necessário para conseguir a dose prescrita quando esta não é 

comercializada, adaptar o regime posológico de maneira a reduzir reações adversas e/ou aumentar a 

eficácia, facilitar a deglutição, ou reduzir custos [29]. Apesar de necessário, o fracionamento de 

comprimidos não é sempre a opção mais viável, pelo que no HPT é sempre avaliada a relação 

risco/benefício. A maioria dos casos de fracionamento ocorrem aquando da preparação da medicação 

para a DIDDU. 

No HPT, o fracionamento de comprimidos é feito na mesma zona de reembalamento e etiquetagem 

mencionada no ponto 6.2.1. (Anexo XII), equipada com, além da máquina já mencionada, um 

dispositivo de fracionamento de comprimidos, luvas descartáveis e papel de alumínio (para garantir a 

estabilidade de medicamentos fotossensíveis, hidrolisáveis ou efervescentes). Todo o material é 

mantido limpo, sendo desinfetado com álcool a 70º antes de cada utilização. Imediatamente após o 

fracionamento, o comprimido é reembalado, sendo etiquetado com indicação da DCI, dosagem e 

quantidade (meio, um terço, etc), lote e PV (nunca superior a 6 meses). Por fim, procede-se novamente 

à limpeza de todo o material e ao registo do fracionamento na folha de Registo de Fracionamento de 

Comprimidos (Anexo XIII). 

No meu estágio tive oportunidade de realizar este processo, verificando se o medicamento poderia 

ser fracionado no Resumo das Características do Medicamento, elaborando a etiqueta com a 

informação para o produto final, e realizando o fracionamento de acordo com o correto procedimento. 

 

7. Farmácia Clínica 

O conceito de farmácia clínica contempla o FH como um profissional de saúde integrante de uma 

equipa clínica multidisciplinar, que deve reunir médicos, enfermeiros e farmacêuticos, tendo como 

centro o doente. A intervenção farmacêutica é essencial para o melhor tratamento possível, tendo como 

função preponderante a promoção do uso racional do medicamento, inteiramente adequado ao doente, 

de forma a assegurar uma maior adesão e manter a qualidade de vida durante e após o tratamento. Só 

desta forma é possível garantir a segurança, eficácia e qualidade da prestação de serviços de saúde 

ao doente, diminuindo a incidência dos erros relacionados com a medicação (a nível de 

incompatibilidades, interações e erros na administração) e monitorizando problemas relacionados com 

o medicamento (PRM) e reações adversas ao medicamento (RAM) [6]. 
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Durante o meu estágio, pude contactar com várias situações em que foi necessária a intervenção 

do farmacêutico, dialogando com o médico ou enfermeiro de forma a encontrar a melhor solução para 

o doente. Um dos PRM mais comuns era a prescrição em duplicado de paracetamol em forma de 

ampolas e comprimidos, em que o médico pretendia fazer a transição da administração via intravenosa 

para via oral, mas prescrevia ambos, o que resultava numa dose demasiado elevada, excedendo até a 

dose máxima diária (4g/dia). Neste caso, era esclarecido junto do médico qual a via de administração 

a utilizar, feito o pedido para alteração da prescrição e corrigido o erro aquando da preparação da 

DIDDU. 

 

8. Projetos desenvolvidos 

8.1. Compilação de Documentos e Procedimentos 

No início do meu estágio, senti necessidade de consultar alguma documentação que permitisse 

assimilar mais facilmente os procedimentos da farmácia hospitalar e, mais especificamente, do HPT. 

Assim, quando me foi sugerido proceder à compilação da documentação oficial existente, foi com 

agrado que o fiz. Comecei por organizar a documentação que se encontrava já impressa e espalhada 

por várias pastas, muitas vezes em duplicado ou desatualizada. Após recolher toda esta informação, 

procedi à consulta do material em formato digital que se encontra disponível para todos os 

farmacêuticos do GTS. Verifiquei o que já se encontrava impresso, substituí versões mais antigas de 

procedimentos pelas mais recentes, e reuni toda a documentação numa única Compilação de 

Documentos e Procedimentos, organizada por temas, com um índice (Anexo XIV e Anexo XV) que 

permite a rápida consulta de informação. Incluí ainda separadores físicos com respetiva legenda nos 

pontos mais frequentemente consultados (XVI). 

Além de este ter sido um projeto útil para o meu estágio e a minha compreensão da farmácia 

hospitalar e os seus procedimentos, considero também uma mais-valia para os SFH do HPT a 

possibilidade de dispor de uma fonte de informação atualizada e prática como é este dossier. Como 

pontos negativos, refiro o facto de se tratar de um formato físico, o que além de levantar uma questão 

ambiental, torna também mais moroso o processo de atualização que indubitavelmente virá a sofrer. 

No entanto, vários procedimentos apenas se encontravam em formato físico, não estando disponíveis 

em formato digital, o que impossibilitou esta compilação em formato digital, pela limitação de tempo do 

meu estágio. No futuro, sugiro a passagem para formato digital dos documentos que se encontram 

apenas impressos, de forma a conseguir uma compilação informática que possa ser facilmente 

atualizada, e também consultada pelas outras unidades hospitalares do GTS. 

 

8.2. Registo de Gases Medicinais de 2019 

Como já foi discutido, o processo de aquisição, receção e distribuição dos gases medicinais no HDF 

e HPT é da responsabilidade do FH, em estreita colaboração com os SM. Esta coordenação nem 

sempre é fácil, sendo necessário fazer o cruzamento de dados entre os emails enviados pelos SM, as 

guias de transporte entregues nos SFH e o registo de gases medicinais em arquivo nos SFH, de forma 

obter os dados de receção, abertura e troca de botijas de um determinado gás medicinal em cada 

serviço e carrinho de emergência, num determinado período de tempo. 
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Durante o meu estágio, foi-me sugerido proceder ao cruzamento destes dados desde o início do 

ano de 2019, de forma a atualizar o registo de gases medicinais deste ano. Para isso, comecei por 

recolher todos os emails enviados pelos SM desde dezembro, organizando-os por unidade (HDF ou 

HPT) e data de envio, identificando o gás, lote, PV e serviço onde a botija de gás deu entrada ou saída 

(por ter terminado ou por PV a expirar), mencionado em cada email (Anexo XVII). Desde logo tornou-

se percetível que a informação enviada nem sempre é a mais completa, o que dificulta o processo. 

Seguidamente, organizei as guias de remessa por meses (Anexo XVIII), fazendo cruzamento de dados 

entre os lotes que deram entrada no HDF ou HPT, os serviços para onde foram distribuídos, e os lotes 

que entraram ou saíram de cada serviço, de forma a afinar ao máximo os períodos de tempo em que 

determinado lote esteve em circulação num determinado serviço o que, no fundo, é o principal objetivo 

deste registo. Consultei ainda os registos de gases medicinais de 2018, uma vez que algumas botijas 

tinham entrado em distribuição no ano anterior e saíram já em 2019. Com esta informação, foi-me 

possível preencher as folhas de registo de cada gás medicinal (Anexo XIX) na nova pasta de Registo 

de Gases Medicinais de 2019 (Anexo XX), organizada por meses para o HDF e para o HPT, onde está 

registado cada gás medicinal em circulação por serviço e período de circulação. 

Considero este projeto de extrema importância pois, na eventualidade de algum problema ser 

detetado com um determinado lote de gás medicinal, é essencial conseguir determinar quais os doentes 

que inalaram o mesmo, para proceder às devidas medidas de precaução. Naturalmente, os gases que 

são distribuídos por todo o hospital por sistema de conduta, como é o caso do oxigénio, apresentarão 

sempre uma janela de incerteza entre troca de lotes, devido à permanência de vestígios do lote anterior 

no sistema. No entanto, este registo não deixa de ser uma ferramenta útil na determinação dos doentes 

potencialmente afetados, mesmo neste caso. 

 

8.3. Inventário de Dispositivos Médicos 

Outro projeto que me foi sugerido durante o estágio foi a elaboração de uma tabela dos Dispositivos 

Médicos (DMs) que se encontram nos SFH do HPT. Este projeto levou-me a fazer alguma pesquisa 

acerca da classificação dos DMs e da barreira entre medicamento e DM. 

Os DMs encontram-se regulamentados, em Portugal, pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, 

que transpõe a Diretiva n.º 2007/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de setembro. 

Assim, o DM é classificado como qualquer “instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o 

bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios”. As suas principais funções são de “diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença”, “diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência”, “estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico” e “controlo da conceção” [29]. 

Existem quatro classes de risco nas quais se dividem os DMs: I (baixo risco), IIa (médio risco), IIb 

(médio risco) e III (alto risco). Esta classificação considera a anatomia envolvida na sua utilização, a 
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duração de contacto com o corpo humano e grau de invasibilidade, bem como os riscos associados à 

sua conceção e fabrico [30, 31]. 

A marcação CE dos DMs é essencial para permitir a sua livre circulação no mercado, garantindo 

que estes se encontram conformes com os respetivos requisitos. Esta marcação deve estar “legível, 

visível e indelével” em qualquer DM, exceto no caso de serem feitos por medida ou para investigação 

clínica [30]. 

No meu projeto, fiz a compilação de todos os DMs existentes nos SFH do HPT. Incluí uma breve 

descrição da sua função, muitas vezes indicada na própria embalagem do DM ou, então, no folheto 

informativo, bem como o código de marcação CE. Por vezes não me foi possível identificar a marcação 

CE. Nestas situações, é possível que a mesma se encontrasse na embalagem do produto, que já tinha 

sido descartada no processo de armazenamento, ou estivesse inscrita no próprio DM, que se 

encontrava embalado em material opaco. O Inventário de Dispositivos Médicos no HPT encontra-se no 

Anexo XXI [32-48]. 
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Considerações finais 

 

O estágio no Hospital Privado da Trofa foi uma ótima oportunidade de ter contacto com uma 

realidade profissional que desconhecia. Possibilitou uma visão mais abrangente do papel do 

farmacêutico, neste caso do farmacêutico hospitalar, um profissional de saúde verdadeiramente 

incluído numa equipa dedicada ao melhor tratamento possível do doente. Só com este trabalho de 

equipa essencialmente entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos se obtêm resultados excelentes na 

saúde, e o Grupo Trofa Saúde é exemplo disso mesmo. 

Durante estes dois meses tive oportunidade de participar ativa e autonomamente em todas as 

tarefas do quotidiano dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, o que me deu uma perceção global 

desta profissão e me permitiu desenvolver as competências que a mesma exige. A elaboração de todos 

os projetos contribuiu para um melhor entendimento do tema dos gases medicinais e dispositivos 

médicos, bem como um conhecimento mais aprofundado dos procedimentos da farmácia hospitalar, 

nomeadamente no Grupo Trofa Saúde. Esta experiência potenciou o desenvolvimento das minhas 

competências profissionais e científicas, bem como o meu próprio desenvolvimento pessoal. 
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Anexos 

 

Anexo I – Planificação da farmácia do HPT 

 

 

 

 

Anexo II – Plano Operacional de Serviços Farmacêuticos do HPT 
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Anexo III – Impresso para a requisição de MEP 
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Anexo IV – Impresso para a requisição de AUE 
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Anexo V – Autorização de Utilização Excecional 
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Anexo VI – Procedimento de Registo de Gases Medicinais no HPT/HDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Anexo VII – Medicamentos LASA e Medicamentos de Alto Risco 
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Anexo VIII - Registo semanal de temperatura e humidade 
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Anexo IX – Impresso para o registo de requisição e administração de MEP 
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Anexo X - Modelo nº 1804 para a requisição dos hemoderivados, Via Farmácia 
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Anexo XI – Folha de justificação de utilização de Sugamadex 
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Anexo XII - Instalações para reembalamento, etiquetagem e fracionamento de comprimidos 

 

 

 

 

Anexo XIII – Registo de fracionamento de comprimidos 
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Anexo XIV - Índice da Compilação de Documentos e Procedimentos 
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Anexo XV - Índice da Compilação de Documentos e Procedimentos (continuação) 
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Anexo XVI – Organização da Compilação de Documentos e Procedimentos 
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Anexo XVII - Comunicação por email entre os SM e os SFH 

 

 

 

 

Anexo XVIII – Guia de remessa no Registo de Gases Medicinais 2019 
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Anexo XIX - Folha de registo de gases medicinais 
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Anexo XX - Visão geral do Registo de Gases Medicinais 2019 
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Anexo XXI – Inventário de Dispositivos Médicos 

Dispositivos médicos na Farmácia HPT 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO 

Código 
Marcação 

CE 
Nome Função 

11904002610 - 
C-Ureia 100mg 

(Heliprobe e Helicap) 

Diagnóstico da infeção do trato 
gastrointestinal por 
Helicobacter pylori. 

11904000001 0402 
Marcador de tempo 

trânsito cólico 
Diagnóstico de obstipação severa. 

Avaliação de casos de diarreia crónica. 

11904001890 - Reagente análise de urina 
Análise de vários parâmetros 

bioquímicos. 

11904001590 0459 
Reagente determinação 

de glicemia 
Calibração do dispositivo de medição 

de glicemia. 

11904003020 0086 
Tinta marcação 

endoscopia 
Acessório de exames de endoscopia 

com marcação. 

11904003490 - 
Teste gonadotrofina 

humana 
Teste de gravidez. 

 

MATERIAL DE PENSO 

Código Código CE Nome Função 

12101010302 0483 Esponja gelatina anal 
Mecanismo hemostático para parar a 

hemorragia. 

12101010300 0483 Esponja gelatina standard 
Mecanismo hemostático para parar a 

hemorragia. 

12101010303 0483 Esponja gelatina especial 
Mecanismo hemostático para parar a 

hemorragia. 

12101010301 2450 Esponja gelatina dental 
Mecanismo hemostático para parar a 

hemorragia. 

12101020401 0123 
Gase vaselinada 10x10cm 

(Lomatuell) 
Proteção para feridas exsudativas. 

12101020400 0086 
Gase vaselinada 10x7cm 

(Jelonet) 
Proteção para feridas exsudativas. 

12101030201 0086 
Hidrocoloides Penso (Nu-

Derm) 
Tratamento de úlceras com nível de 

exsudado leve a moderado. 

11301010669 0086 
Iodopovidona Penso 

(Inadine) 

Tratamento de úlceras. 
Prevenção de infeção em 

queimaduras ou abrasões menores. 

12101030161 0459 
Hidrocolóide Gel 
(UrgoHydrogel) 

Desbridamento de feridas secas e 
necróticas. 

12101020500 - 
Ligadura c/cola zinco 

(Varolast Plus) 

Ligadura permanente de compressão 
no tratamento de flebite. 

Acompanhamento do tratamento de 
trombose, úlceras nas pernas e 

dermatites.  
Método de compressão para o 

controlo de edemas e redução do 
inchaço provocado por problemas 

venosos crónicos. 
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12001020160 0459 
Penso alginato de cálcio + 

CMC (UrgoSorb) 

Feridas com exsudação e 
sangramento, durante a fase de 

granulação. 

12001020260 0086 
Penso alginato de cálcio 
c/prata (Urgosorb Silver) 

Tratamento de feridas infetadas ou 
não. 

Úlceras de pressão de grau I a IV. 
Queimaduras de 2º Grau. 
Área doadora de enxerto. 

12001000528 0459 Penso (Urgostart Contact) 
Tratamento de feridas crónicas 

(úlceras) com pouco ou nenhum 
exsudado. 

12001000523 0459 Penso mecha (Urgoclean) 

Desbridamento de feridas crónicas 
exsudativas com cavidades ou 

anfractuosas. 
Feridas traumáticas, pós-operatórias e 

oncológicas. 

11307000760
0 

0543 
Penso pó maltodextrina 

(Multidex) 

Facilita o desbridamento, promove a 
granulação e epitelização. 

Tratamento de úlceras, queimaduras 
de 2º grau, área doadora de enxerto. 

12101030312 0050 
Penso carvão ativado 

(Askina Carbosorb) 

Feridas pouco ou muito exsudativas. 
Feridas crónicas com infeção e/ou 
odor ofensivo. Úlceras venosa ou 

arterial da perna, úlceras de pressão, 
feridas traumáticas ou cirúrgicas. 

12001000524 0086 
Penso Urgoclean AG 
(Urgotul AG/Silver) 

Tratamento de feridas agudas ou 
crónicas com sinais de infeção local. 

12001050360 - Penso Hidrocelular Feridas moderadamente exsudativas 

12001050460 0123 
Penso poliuretano 

(Dressil) 
(Perma Foram) 

Indicado para feridas exsudativas 
como úlceras de pressão, venosa, 

arterial, de pé diabético, ou feridas 
traumáticas. 

Promove a humidificação. 

12001040361 0459 
Penso CMC (Urgo 
Algoplaque Film) 

Tratamento de feridas agudas 
superficiais, pouco exsudativas, e 

feridas crónicas (úlceras de pressão, 
úlcera da perna). 

Feridas em fase de epitelização. 
Feridas de sutura cirúrgica. 

12001000526 0123 
Penso Urgotul Absorv 

Border 
Feridas de moderada a altamente 

exsudativas. 

12001000525 0459 
Penso Urgotul Absorv Calc 

(Urgotul Absorv 
Heel/Talon) 

Tratamento de feridas no 
calcanhar como úlcera do 

calcanhar. Também pode se 
adaptar a feridas no cotovelo. 

12001000527 0086 
Penso Urgotul Absorv 

sacrum (Allevyn Sacrum) 

Tratamento de feridas de 
moderada a altamente 

exsudativas na região sagrada. 

11308050160 - 
Mousse dérmica protetora 

(Menalind) 
Limpeza da pele envelhecida, 

afetada pela incontinência. 
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11308040160 0344 
 Gel limpeza de feridas 

(Prontosan) 

Limpeza, descontaminação e 
hidratação de feridas cutâneas 

agudas, crónicas e infetadas e de 
queimaduras do 1º e 2º grau 

12101030314 - 
Creme protetor cutâneo 

(Cavilon) 

Hidratação da pele, proteção e 
prevenção de gretas causadas pela 

incontinência. 

1130804020 0344 
Sol. limpeza de feridas 

(Prontosan) 
Limpeza, desinfeção e humidificação 

de feridas agudas ou crónicas. 

 

DESINFETANTES E BIOCIDAS 

Código Código CE Nome Função 

12104000410 - Pastilhas (Ipoclor) 
Desinfeção de superfícies, material e 

equipamento. 

12104010415 0123 Propanolol (Meliseptol) 
Desinfetante rápido para pequenas 

superfícies e para dispositivos 
médicos. 

12104000202 - 
Detergente enzimático 

(Pluraenzyme) 

Limpeza de instrumentos médicos, 
endoscópios e acessórios 

endoscópicos. 

 

SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO E LAVAGEM 

Código Código CE Nome Função 

12102000100 0459 
Água para irrigação 

1000mL 

Adjuvante para irrigação, limpeza, 
lavagem e diluição em situações que 

necessitem de água estéril, 
apirogénica e livre de solutos. 

- 0459 Água para irrigação 500mL 

Adjuvante para irrigação, limpeza, 
lavagem e diluição em situações que 

necessitem de água estéril, 
apirogénica e livre de solutos. 

11507001172 0653 
Solução de irrigação 

intraocular 
Irrigação durante intervenções 

cirúrgicas oftalmológicas. 

12106000101 0123 NaCl de lavagem 1000mL 

Irrigações para lavar cavidades, órgãos 
e articulações na cirurgia. 

Ação de limpeza mecânica para 
irrigação estéril diluente ou veículo 

para diluição. 

 

VÁRIOS 

Código Código CE Nome Função 

11601060821 0051 Mitomicina (Mito In) Sistema de administração da 
Mitomycin-C. 

12301000120 0318 
Ác. Fosfórico 37% seringa 

(Dentaflux) 

Condicionamento ácido 
(desmineralização) para melhor 

retenção dos materiais utilizados em 
ortodontia. 
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12107000560 0086 Gelatina lubrificante 82g 
Lubrificante para procedimentos de 

endoscopia rectal e ao cólon, 
cateterização uretral, entre outros. 

18202001161 1783 
Lidocaína + clorohexidina 

seringa 

Lubrificante, antissético e anestésico 
para procedimentos de endoscopia 

rectal e ao cólon, cateterização 
uretral, entre outros. 

12107000925 0482 
Sulfato de condroitina 

(Gepan) 
Tratamento da cistite crónica. 

- 0086 
Ácido hialurónico 

60mg/3ml (Durolane) 

Tratamento sintomático da 
osteoartrite leve ou moderada no 

joelho ou anca. 

10904010323 0086 
Hilano G-F 20 6ml 

(Synvisc-One) 

Tratamento da dor associada a 
osteoartrite do joelho em pacientes 
sem resposta à terapia conservadora 

não farmacológica e analgésicos 
simples. 

- 0373 
Acetonido de 

triancinolona (Intracinol) 
Opacifica o humor vítreo para facilitar 

sua remoção cirúrgica. 

- 1275 
Matriz de colagénio 

(TissuDura) 

Adapta-se às superfícies complexas da 
ferida e transforma-se em tecido vivo 

da dura. 

12101010560 0123 
Matriz cola hemostática 

(Floseal) 

Agente hemostático adjuvante 
utilizado para parar hemorragias em 

cirurgia. 

12002000722 0373 
Pomada barreira 

hemostática (Bloxang) 
Contenção e prevenção de episódios 

hemorrágicos como epistaxe. 
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