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Resumo 

 

Ao longo de cinco anos a frequentar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, são muitas as 

aprendizagens, não só pelos conhecimentos transmitidos pelos docentes como também, e em grande 

parte, pelas vivências pessoais. Ainda assim, esse molde de personalidade e de futuro profissional não 

ficaria completo sem a realização da Unidade Curricular de Estágio. É a partir desse momento que se 

abrem verdadeiramente as portas do mundo do trabalho e é aí que começam a ser postos à prova, em 

pleno terreno, todos os conhecimentos adquiridos. 

Serve o presente relatório para descrever as atividades realizadas na Farmácia MAG, cuja orientação 

de estágio esteve a cargo da Dr.ª Carla Barbosa, dividindo-se em duas partes principais. Numa primeira 

parte, descreve-se o funcionamento da farmácia (localização, horário, corpo técnico e infraestruturas), 

dos seus serviços e das várias atividades que os colaboradores desempenham. Durante o estágio, tive 

oportunidade de percorrer todas as etapas inerentes ao funcionamento da farmácia, encontrando-se 

descritas todas as tarefas que realizei. Na segunda parte do relatório, descrevo os três projetos que 

pude desenvolver ao longo do estágio: rastreio cardiovascular, diagnóstico de pele e um inquérito sobre 

a depressão em contexto de farmácia comunitária. O primeiro projeto foi sugerido pela Farmácia MAG, 

tendo sido avaliados parâmetros físicos e bioquímicos (tensão arterial, glicemia capilar e colesterol 

total). No segundo projeto, promovi um diagnóstico cutâneo para os utentes da farmácia, recorrendo a 

um aparelho que a farmácia tinha, mas se encontrava em desuso. Foi analisado o nível de sebo, 

hidratação, elasticidade e melanina dos participantes. Perante os resultados da análise, foram 

aconselhados os produtos mais adequados. Aos participantes, foi fornecido um folheto com os 

resultados e os produtos. 

Cada momento experienciado na Farmácia MAG tornou-se fundamental para perceber como funciona 

uma farmácia e como o papel de cada elemento, assim como o cumprimento de todas as normas, 

interferem com as dinâmicas de trabalho e relação com os utentes. A oportunidade de desenvolver os 

três projetos também se revelou de especial importância já que me permitiu uma abordagem de 

proximidade com os utentes e possibilitou inferir dados interessantes relativamente a tópicos tão 

prementes como a importância do farmacêutico no conhecimento da própria pele de cada um ou no 

aconselhamento em casos de depressão. 
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Parte I: Atividades Desenvolvidas na Farmácia MAG 

 

1. Introdução 

 A farmácia comunitária (FC) é a face mais visível da profissão farmacêutica, e também a que emprega 

um maior número de farmacêuticos. Com uma atividade cada vez mais centrada no utente, a FC 

abrange uma grande parte do território nacional sendo que, em muitas regiões, chega a ser o único 

cuidado de saúde de proximidade. Sendo o farmacêutico um profissional altamente competente em 

farmacoterapia, exerce um papel preponderante em tarefas como a gestão e otimização da terapêutica 

e a revisão da medicação.1 Cinco anos volvidos, o estágio profissionalizante é o primeiro contacto que 

um finalista do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem com o mercado de trabalho e a 

comunidade. Torna-se também uma oportunidade de ver todos os conhecimentos adquiridos aplicados 

na prática. O meu estágio profissionalizante teve lugar na Farmácia MAG (FM), em Ermesinde, de 01 

de março a 15 de julho de 2019, sob orientação da Dr.ª Carla Barbosa. Durante esse período, cumpri 

um horário de 8 horas diárias, perfazendo 40 horas semanais. Em primeiro lugar, irei descrever as 

atividades das quais fui parte integrante na FM (Parte I), colocando por último os projetos que 

desenvolvi junto da comunidade (Parte II). Na Tabela 1, irei listar ambos.  

 
Tabela 1: Cronograma das atividades e projetos que desenvolvi na FM. 

Parte I - Atividades 
Meses 

Março Abril Maio Junho  Julho 

Receção/armazenamento  

de encomendas  
x x x x x 

Preparação de medicamentos 

manipulados 
x x    

Determinação de parâmetros 

físicos/bioquímicos 
x x x x x 

Inventário   x x  

Formações x x x   

Gestão de devoluções   x x x 

Atendimento supervisionado    x x 

Atendimento autónomo     x 

Imagem e comunicação x x x x  

Receituário    x  

Organização da Farmácia x x x x x 

Parte II - Projetos      

Projeto I: Rastreio cardiovascular   x   

Projeto II: Diagnóstico de pele e 

Formação Interna 
   x  

Projeto III: Depressão num contexto de 

farmácia comunitária 
    x 
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2. A Farmácia MAG 

2.1 Localização e Horário 

Sita no número 1132 da Rua 5 de Outubro, em Ermesinde (Município de Valongo), a FM tem uma 

localização central, dispondo de acessos (autocarro, comboio, autoestrada) para as cidades limítrofes, 

como Porto, Maia, Águas Santas e Gondomar. A uma curta distância estão também o centro de saúde 

de Ermesinde, o Hospital Privado de Alfena (Grupo Trofa Saúde), bem como diversos laboratórios de 

análises clínicas. Servindo uma população de cerca de 39 mil habitantes2, a FM encontra-se aberta das 

09 às 24 horas, 364 dias por ano (apenas encerra no dia de Natal). Juntamente com as restantes 

farmácias do concelho, a FM é ocasionalmente destacada para serviço permanente, de acordo com o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de março.3 A sua proprietária é a Dr.ª Maria João 

Contreiras. 

 

2.2 Caracterização dos utentes 

No decorrer do meu estágio profissionalizante, foi possível percecionar a realidade demográfica 

de Ermesinde: uma população maioritariamente envelhecida. O número de idosos (idade igual ou 

superior a 65 anos) é bastante elevado na região, atingindo os 15,8% (n=6.121).2 Para além disso, 

constatei que a maior parte dos idosos que procuram os serviços da FM está em situação de 

isolamento, o que muitas vezes faz com que caiam em estados depressivos. Uma grande fatia 

dos utentes são clientes habituais sendo que a farmácia é extremamente movimentada. 

 

2.3 Infraestruturas 

A FM cumpre com o descrito no Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária (MBPFC), mais 

concretamente com a Norma Geral sobre Infraestruturas e Equipamentos, aprovada a 29/04/2015. A 

aplicação desta Norma é da responsabilidade da direção técnica.4 

 

2.3.1 Espaço exterior 

A farmácia é facilmente identificável já que, a uma distância razoável, se vislumbra o símbolo da “cruz 

verde”, símbolo esse que está iluminado durante o horário de funcionamento da mesma, incluindo nos 

períodos em que é a farmácia de serviço (Anexo 1A). 

Conforme o disposto no MBPFC, o nome da farmácia, assim como o nome da diretora técnica, estão 

escritos à entrada. Da mesma forma, é possível consultar o horário de funcionamento e as escalas de 

turno das farmácias de Valongo que se encontram em regime de serviço permanente, juntamente com 

a sua localização (Anexo 1B). A FM foi construída ao nível da rua, dispondo de uma porta automática 

e garantindo assim condições de acessibilidade para todos os utentes, incluindo crianças, idosos e 

cidadãos portadores de deficiência.4 Existe um painel digital à entrada, com publicidade e campanhas 

que decorrem na FM. Durante o meu estágio profissionalizante, tive a oportunidade de criar 

algumas imagens com fins publicitários para colocar nos painéis. Irei descrever com maior 

pormenor a parte de Imagem e Comunicação no ponto 7. 
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2.3.2 Espaço interior 

A FM encontra-se distribuída por cinco zonas: a zona de espera (Anexo 2A), a zona de atendimento 

ao público (Anexo 2B), o gabinete de atendimento personalizado (Anexo 3) o BackOffice (Anexo 4) e 

o armazém (Anexo 5). 

Na zona de espera, junto à entrada, encontra-se uma máquina de senhas de atendimento para que o 

processo ocorra de forma organizada. De modo a garantir um maior conforto aos utentes, existe um 

banco com capacidade para três pessoas, aproximadamente. Enquanto aguardam a sua vez, os 

utentes têm na sua linha de visão expositores, gôndolas e lineares com Produtos Cosméticos e de 

Higiene Corporal (PCHC), organizados por marcas. 

Sendo a FC de grande importância para a comunidade, o local onde é prestado o atendimento ao 

público acaba por ganhar especial destaque. Nesta zona, o cidadão encontra 5 balcões diferentes, 

cada um equipado com um computador, um scanner de leitura de códigos de barras e códigos 2D 

DATA MATRIX, uma impressora de recibos e ainda material de escritório (por exemplo, tesoura, 

agrafador e x-ato). Atrás dos postos de atendimento, encontram-se os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) de dispensa frequente e gavetas onde estão armazenados princípios ativos 

com elevada rotatividade. Encontram-se ainda dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, como 

testes de gravidez e equipamento para medição de glicémia.5 É também atrás dos balcões que se 

encontram os terminais móveis de pagamento e a caixa de dinheiro automática Cashguard®.  

Do lado direito da farmácia, junto aos postos de atendimento, existe uma sala onde são prestados 

outros serviços: o gabinete de atendimento personalizado. Para além de garantir maior privacidade 

em diálogos que se querem confidenciais, permite ainda a medição de parâmetros físicos e bioquímicos 

(como a tensão arterial, colesterol e glicémia), administração de injetáveis, furação de orelhas, curativos 

(em casos de menor gravidade) e ainda a realização de consultas de nutrição. No ponto 6, irei 

explanar este tópico.  

Diretamente ligado ao trabalho ao balcão está o BackOffice, uma zona verdadeiramente crucial para 

que tudo decorra com harmonia na FM. Ao entrar nesta área, surgem imediatamente as gavetas 

dispensatórias (Anexo 4A). Estas estão divididas em: Xaropes, Produtos de Uso Externo, Saquetas, 

Injetáveis, Pílulas, Psicotrópicos, Gotas Orais, Oftálmicos e Nasais/Inaladores. Existem duas 

secretárias: uma imediatamente a seguir às gavetas dispensatórias, equipada com dois computadores 

(Anexo 4B), e outra localizada na parte de trás, com um computador. Os dois computadores dianteiros 

destinam-se, maioritariamente, à realização de encomendas e gestão de stock.  

Mais atrás, pode-se observar: a segunda secretária e a zona onde ficam os contentores das 

encomendas (Anexo 4C), um frigorífico, onde são armazenados os produtos de frio (Anexo 4D), a 

copa e instalações sanitárias. O computador desta zona destina-se à receção de encomendas. É 

também aqui que se armazenam os excedentes, divididos por medicamentos genéricos e 

medicamentos de marca, e os Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário (MPUV) (Anexo 4E).  

A FM dispõe ainda de um pequeno laboratório nesta zona, onde são preparados os Medicamentos 

Manipulados (MM) (Anexo 4F). 

Por fim, a zona de armazém. Nesta zona, são colocados os medicamentos fora de prazo 

(VALORMED®) e as encomendas diretas de grande volume. No ponto 6 estará descrito com maior 
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detalhe a recolha e tratamento dos medicamentos fora de prazo, sendo este um dos vários 

serviços prestados pela FM. Existe ainda um armário com fontes de informação: a Farmacopeia 

Portuguesa, exigida pelo Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, o Prontuário Terapêutico e o 

Índice Nacional Terapêutico.6 No interior da farmácia, existem câmaras de vigilância com gravação 

de imagem que respeitam a legislação vigente de proteção de dados recolhidos por videovigilância.4 

 

2.4 Recursos Humanos 

Na FM, existe um quadro farmacêutico e um não farmacêutico, sendo que a direção técnica é 

assegurada, em permanência, por um farmacêutico inscrito na Ordem dos Farmacêuticos.7 Assim 

sendo, a equipa é composta por 4 farmacêuticos, 3 técnicos de farmácia e 3 auxiliares de farmácia. A 

FM dispõe ainda de uma nutricionista, responsável pelas consultas de nutrição (EasySlim®). A Tabela 

2 mostra então o capital humano. 

 

                    Tabela 2: Estrutura da equipa da FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3. Gestão na Farmácia Comunitária 

Nos dias que correm, o farmacêutico assume um papel mais abrangente do que um mero prestador de 

cuidados de saúde. Cada vez mais conotado como um profissional polivalente, é da competência do 

farmacêutico a gestão entre a necessidade dos utentes e as necessidades da farmácia, em termos de 

rentabilidade. Durante os quatro meses em que estagiei na FM, foi possível contactar com a 

realidade do farmacêutico comunitário, cujas tarefas são cada vez mais variadas e direcionadas 

para uma componente comercial e de gestão. 

 

3.1 Sistema Informático  

Para a realização das diversas tarefas de gestão, torna-se premente a utilização de um sistema 

informático. No caso da FM, o sistema adotado é o Sifarma 2000® (Glintt - Global Intelligent 

Technologies®), usado por 90% das farmácias em Portugal.8 Uma plataforma simples e intuitiva, o 

Sifarma 2000® é crucial para um bom funcionamento da farmácia.  

 

 

 Corpo Farmacêutico 

Diretora Técnica Dr.ª Maria João Contreiras 

Farmacêuticas 

Dr.ª Patrícia Oliveira 

Dr.ª Carla Barbosa 

Dr.ª Andreia Azevedo 

 Corpo Não Farmacêutico 

Técnicos de Farmácia 

Joana Santos 

Ana Carneiro 

Joana Sousa 

Auxiliares de Farmácia 

Helena Rodrigues 

João Ribeiro 

Graça Oliveira 
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A sua área de ação é tripartida:  

- Possibilita e facilita tarefas como a realização de encomendas, gestão dos produtos (ao analisar 

os registos de compra/venda, verificar o seu stock mínimo e máximo e conferir os prazos de validade) 

e gestão de devoluções; 

- Para um atendimento focado no utente e feito de forma personalizada, o Sifarma 2000® permite 

a criação de fichas onde podem ser deixadas observações sobre o utente, consultar o seu histórico de 

compras e avaliar possíveis interações, e ainda a consulta rápida de informações científicas sobre os 

produtos; 

- Apresenta dados relativos à faturação diária e/ou mensal, permitindo uma gestão financeira e 

contabilística. 

A Glintt® faz uma manutenção regular deste software, apresentando uma cobertura nacional inferior a 

24 horas para todas as áreas de suporte.8 

Na FM, pude explorar todas estas funcionalidades, dando particular ênfase à receção de 

encomendas, gestão dos produtos e devoluções.  

 

3.2 Realização de Encomendas 

Perante um panorama nacional de uma escassez generalizada de medicamentos nas farmácias de 

oficina, torna-se cada vez mais importante garantir a existência de produtos em quantidade suficiente 

para o normal funcionamento das mesmas. Para tal, a FM trabalha com quatro fornecedores: a OCP 

Portugal™, Alliance Healthcare™, Empifarma™ e Cooprofar-Medlog™. Atualmente, dá preferência ao 

primeiro, tendo em conta a rapidez dos seus serviços e os melhores interesses económicos para a 

farmácia. De modo a satisfazer as diferentes necessidades, são realizados três tipos de encomendas: 

encomendas via modem (diárias, manuais e instantâneas), via telefone, e diretas. 

Via modem: 

- Diariamente, são geradas encomendas automáticas pelo software supracitado, o Sifarma 2000®, com 

base nos stocks mínimo e máximo. Estes valores são fixados pelo utilizador, consoante fatores como 

a rotatividade do produto, as preferências do utente e a época sazonal. Ao atingir os valores 

mínimos, o programa faz uma sugestão de encomenda que perfaça os valores máximos. A encomenda 

fica pendente para posterior aprovação que, no caso da FM, é feita pela Dr.ª Andreia Azevedo. Nesta 

etapa, é ainda possível consultar quais os fornecedores que possuem bonificações para um produto 

em específico. Por duas vezes, pude acompanhar este processo durante o meu estágio 

profissionalizante. 

- Por necessidade pontual de um determinado produto, pode proceder-se a uma encomenda manual, 

através do sistema informático. 

- No período em que assisti ao atendimento ao balcão, foram inúmeras as vezes em que houve 

necessidade de realizar uma encomenda instantânea, por falta de stock do produto pretendido pelo 

utente. Perante essa situação, o farmacêutico pode recorrer ao Sifarma 2000®. No ecrã surge a data 

prevista de entrega, informação essa que pode ser transmitida ao utente. A 17 de julho de 2015, surgiu 

ainda uma via alternativa de aquisição dos medicamentos: o projeto Via Verde do Medicamento®. Este 
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projeto revelou ser de grande utilidade para aquisição de medicamentos de difícil acesso, devido à 

exportação. As encomendas são feitas ao distribuidor, que satisfaz o pedido mediante apresentação 

de uma receita médica.9  

Via telefone:  

- Durante o atendimento, pode ser necessário conhecer a disponibilidade de um determinado produto 

e a previsão da sua entrega de forma célere. Para evitar uma não venda, recorre-se a uma encomenda 

por via telefónica, situação esta que testemunhei por várias vezes. 

Diretas: 

- Por vezes, a FM tem necessidade de adquirir um grande volume de produtos por estes terem elevada 

rotatividade. Para zelar pelos melhores interesses financeiros, poderá ser mais vantajoso adquirir estes 

produtos diretamente aos laboratórios que os comercializam: as chamadas encomendas diretas. 

 

3.3 Receção de Encomendas 

Após chegada de uma encomenda à farmácia, esta é colocada na respetiva zona de receção. Os 

produtos vêm acondicionados em contentores próprios sendo que, no caso de produtos da cadeia de 

frio, estes são isolados termicamente (Anexo 6A e 6B). A encomenda faz-se acompanhar da respetiva 

fatura ou guia de remessa, se os produtos não tiverem sido ainda faturados. De seguida, é feito um 

processo de verificação minucioso, de modo a que não haja quebras no stock ou erros contabilísticos 

a posteriori. Nessa etapa, são vistos elementos como os dados do fornecedor, a farmácia endereçada, 

os produtos e respetiva quantidade e integridade. Durante o meu estágio, surgiu uma situação em 

que a farmácia endereçada não era a FM, daí ser de extrema importância a verificação das 

encomendas. Caso a quantidade não seja a indicada ou a integridade tenha sido comprometida, 

é comunicado ao fornecedor a inconformidade, sendo que este pode mandar os produtos em 

falta/enviar notas de crédito ou fazer devolução dos produtos, respetivamente. Se a encomenda tiver 

sido gerada através da plataforma informática, o utilizador deverá procurar pela respetiva identificação 

da mesma e importá-la. No caso de ter sido feita por via telefónica, deverá criar uma encomenda manual 

com os produtos que pretende rececionar.  

Posto isto, dá-se início à receção propriamente dita. Introduzida a identificação da fatura, o valor 

monetário e o número de embalagens transportadas, passa-se cada um dos produtos pelo scanner ou 

introduz-se manualmente o Código Nacional do Produto (CNP). A partir de 9 de fevereiro de 2019, 

entrou em vigor um novo sistema de prevenção da contrafação de medicamentos. Um problema 

que custa 17 mil milhões de euros em perdas para a economia e 9 mil postos de trabalho. 

Existem então dispositivos de segurança para a sua prevenção: a embalagem vem selada e com 

um identificador único que contém o código do produto, o número de série, o prazo de validade, 

número do lote e número de registo/reembolso (se exigido) num código 2D DATA MATRIX 

(Anexo 7).10 Tudo isto é importante verificar ao passar o produto, noção que me foi transmitida 

durante o estágio. 

Após passar todos os produtos, é necessário verificar o Prazo de Validade (PV), Preço de Venda 

Faturado (PVF) e o Preço de Venda ao Público (PVP). Em unidades com Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC) e caso o PVP seja diferente do PIC, este deverá ser atualizado, se o produto não 
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existir em stock. No caso dos MNSRM e outros produtos, o PVP deve ser estabelecido consoante as 

margens comerciais. O valor monetário e o número de embalagens devem ser iguais aos 

introduzidos inicialmente no sistema.  

No final desta etapa, devem ser transferidos eventuais produtos em falta para outro fornecedor para 

depois se poder arquivar a fatura. No caso de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é 

ainda necessário registar a identificação da fatura no sistema e fazer uma cópia da mesma para 

arquivo. 

No período em que estive na FM, esta foi a parte com a qual fiquei mais familiarizada, sob 

supervisão da Dr.ª Andreia Azevedo. Ainda que subvalorizada, a realização e receção de 

encomendas é um processo rigoroso que, se for bem executado, pode em muito auxiliar as 

tarefas dos profissionais que estão no atendimento.  

 

3.4 Devoluções 

Finda a receção da encomenda, o profissional deve segregar os produtos que não tinham sido 

pedidos, vieram por engano no pedido, não apresentam as melhores condições de integridade 

ou tenham um PV demasiado curto/expirado, para proceder à sua devolução. Os produtos cujo PV 

expirou podem ainda ser remetidos para a VALORMED®, em caso de rejeição do pedido de devolução. 

Para além dos motivos já referidos, pode ser necessário efetuar devolução no caso de medicamentos 

retirados do mercado por indicação do INFARMED, I.P.® ou do laboratório em causa. Nesses casos, o 

INFARMED, I.P.® emite circulares de suspensão de comercialização. Da mesma forma, o detentor de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) emite circulares de recolha voluntária dos lotes.  

Para efetuar a devolução propriamente dita, o utilizador deve entrar no separador que contém ‘Gestão 

de Devoluções’. Aí, terá que colocar o nome do fornecedor, selecionar uma hora e data para recolha, 

indicar o produto em causa, o preço de compra, a fatura de origem e o motivo pelo qual está a 

pedir a sua devolução. Após comunicação ao fornecedor e à Autoridade Tributária, a nota de 

devolução é emitida em triplicado e devidamente assinada e carimbada. Apenas o triplicado permanece 

na farmácia, enquanto os outros acompanham o produto. O estafeta procede à recolha dos produtos, 

do original e duplicado e coloca a sua assinatura e data no triplicado. A situação é depois regularizada 

informaticamente, independentemente da resposta afirmativa ou negativa do fornecedor. Se for 

afirmativa, o fornecedor envia um produto de substituição ou uma nota de crédito. Caso contrário, 

o produto retorna à farmácia e volta a constar do stock. 

Na FM, pude testemunhar algumas devoluções, sendo a sua grande maioria por erro no pedido 

ou falta de condições de integridade das embalagens. Também tive oportunidade de efetuar as 

respetivas regularizações. 

 

3.5 Armazenamento e conservação 

Segundo o estipulado pela Norma Geral sobre o Medicamento e Produtos de Saúde, aprovada a 29 de 

abril de 2015, a farmácia deve garantir todas as condições para uma correta conservação dos 

medicamentos e produtos de saúde, de acordo com as especificações de armazenagem. A zona de 

armazenagem dos produtos e respetivas divisórias devem ser claras.11 Condições sine qua non para 
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que o profissional de farmácia faça um atendimento de qualidade sem causar transtorno ao 

utente por uma eventual demora.  

O primeiro momento de armazenamento ocorre aquando a receção das encomendas, no caso de 

medicamentos e produtos da cadeia de frio. Estes devem ser armazenados imediatamente no 

frigorífico, tratando depois da sua entrada no sistema. Aqui, os produtos são organizados por ordem 

alfabética. A próxima etapa passa pelo armazenamento dos restantes medicamentos e produtos. Os 

medicamentos sujeitos a receita médica estão dispostos nas gavetas dispensatórias por forma 

farmacêutica. Outros critérios são a ordem alfabética, a dosagem e o número de 

comprimidos/cápsulas, nesta sequência. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

também se encontram aí armazenados, fora do alcance do público. Atrás dos balcões, nos 

lineares, são armazenados os MNSRM de elevada rotatividade. Nas gavetas, ficam princípios ativos 

como o Ácido Acetilsalicílico, Paracetamol, Ibuprofeno, Etoricoxib e Amoxicilina com Ácido Clavulânico. 

Alguns dispositivos médicos ficam igualmente nas gavetas, como descrito no ponto 2.3.2. Os PCHC 

estão em lineares próprios para o efeito, divididos por marcas. Os excedentes e restantes produtos, 

bem como os MPUV, ficam na zona do BackOffice. As matérias-primas e reagentes são armazenados 

na zona do laboratório. Em ambas as etapas, é cumprido o critério First Expired, First Out (FEFO), 

uma ferramenta de gestão de armazéns cuja premissa implica que os produtos com PV mais curto 

sejam os primeiros a ser vendidos. No caso de produtos sem PV marcado ou produtos com 

diferentes PIC, aplica-se o critério First In, First Out (FIFO), em que a primeira embalagem a dar 

entrada na farmácia é a primeira a ser vendida. Como referido no início deste ponto, as condições 

de conservação devem ser garantidas. Para isso, são controlados parâmetros como a humidade, luz, 

temperatura e ventilação, dispondo-se o seguinte: a humidade relativa deve ser inferior a 60% e a 

temperatura deve manter-se entre 2 e 8ºC, no caso do frigorífico, e os 15 e 25ºC na zona de 

armazenamento e laboratório. Para obedecer a estes requisitos, a FM dispõe de equipamentos que 

medem e registam os valores de temperatura e humidade, os termohigrómetros.4 Na FM, a 

responsável pelo controlo semanal destes parâmetros é a Dra. Carla Barbosa. Numa primeira 

fase durante o estágio na FM, fui incumbida de garantir o armazenamento correto dos 

medicamentos e produtos de saúde o que, em retrospetiva, em muito contribuiu para um 

processo de atendimento mais célere a posteriori. 

 

3.6 Gestão de Stock 

Ao contrário do que se possa pensar, a prestação de bons cuidados de saúde e a manutenção da 

farmácia enquanto empresa são muitas vezes mutualmente dependentes. Veja-se que, enquanto 

prestadora de cuidados de saúde à comunidade, a farmácia deve garantir a existência, em stock, de 

produtos em quantidade suficiente para atender às necessidades dos utentes, sem ocorrer rutura. 

Concomitantemente, os produtos devem ser escoados em tempo útil. É aqui que entra a gestão de 

stocks.12 Vários fatores são tidos em conta como: a caracterização dos utentes, o meio onde a 

farmácia se insere, a procura/oferta, a sazonalidade e campanhas dos fornecedores. Para auxiliar 

o papel do farmacêutico gestor, o sistema informático permite rastreabilidade de todos os produtos 

e respetivos movimentos. Para além disso, pode ser consultado o histórico de compras/vendas. 
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Periodicamente, devem ser efetuadas contagens físicas para assegurar que o stock informático não 

contém erros. Na FM, pude aperceber-me da complexidade do processo de gestão e da sua 

importância para o funcionamento da farmácia. Foi-me proposto ainda, por duas vezes, a 

realização de contagens físicas para efeitos de inventário. 

 

3.6.1 Prazos de validade  

De forma a garantir a eficácia, qualidade e segurança de um medicamento ou produto de saúde durante 

o atendimento, o farmacêutico deve proceder à verificação prévia dos PV. Através do Sifarma 2000®, 

é possível obter uma listagem dos produtos cujo PV está a expirar, sendo que a data escolhida para o 

término do prazo fica ao critério do operador. Após verificação física dos PV, devem ser registadas 

eventuais incongruências e efetuar a sua retificação no sistema. Os produtos com PV a expirar podem 

ser devolvidos ao fornecedor ou remetidos para a VALORMED®. A FM dispõe de um local próprio 

para armazenar os produtos com PV curto, mas que ainda podem ser escoados. 

 

4. Dispensa de Medicamentos e outros Produtos 

A farmácia de oficina, mais do que um local de dispensa de medicamentos, é um local que serve muitos 

outros propósitos e deveres, como o da promoção do uso racional do medicamento e o da 

farmacovigilância, em colaboração com o INFARMED, I.P.®.6 Isto faz com que o atendimento ao 

balcão seja um processo complexo e que requer experiência. Na FM, foi-me dada a oportunidade 

de estar no atendimento, ainda que com supervisão, durante os últimos dois meses do meu 

estágio. Após alguma prática, pude atender ao público de forma autónoma. Segundo o regime 

jurídico em vigor, a farmácia pode dispensar ao público vários produtos. Entre eles, medicamentos ou 

substâncias medicamentosas, MPUV, medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, 

dispositivos médicos e PCHC.6 Tudo isto será explorado neste ponto. 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, existem dois tipos de medicamentos passíveis de 

dispensa ao público: os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM). Para se enquadrar na primeira classificação, um medicamento 

deve cumprir um dos seguintes requisitos: 

- Possa representar um risco quer quando tomados sem vigilância médica como quando usados 

frequentemente e em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam; 

- Contenha na sua composição substâncias ou preparações cuja atividade e efeitos secundários são 

de indispensável aprofundamento; 

- Se destinem, por prescrição médica, a uma administração por via parentérica. 

Os MSRM podem ainda ser enquadrados numa subclassificação: medicamentos de receita médica 

não renovável, medicamentos de receita médica renovável, medicamentos sujeitos a receita 

médica especial e ainda medicamentos de receita médica restrita.13 Para melhor compreender estas 

noções, torna-se premente abordar os diferentes tipos de receita médica (ponto 4.1.1). 
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4.1.1 Receita Médica 

A prescrição de medicamentos, mediante receita médica, obedece à legislação em vigor, estando em 

articulação, quando aplicável, com o Formulário Nacional dos Medicamentos e as normas clínicas 

emitidas pela Direção Geral de Saúde, em colaboração com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos 

Médicos Dentistas.  

Deve, assim, incluir alguns elementos de caráter obrigatório: a Denominação Comum Internacional 

(DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia. 

A denominação comercial do medicamento também pode ser incluída, por marca ou indicação do 

titular da autorização de introdução no mercado em situações de: prescrição de medicamento com 

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

superior a 28 dias. 

Existem três tipos de prescrições: a receita eletrónica, materializada e desmaterializada, e a 

receita manual. A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica, exceto em alguns casos que 

irei referir mais abaixo. Nesta via, a receita faz-se acompanhar por um Guia de Tratamento, onde o 

utente pode consultar informações relativas à posologia. 

A receita eletrónica materializada, com uma validade de 30 dias, permite um máximo de 4 linhas de 

prescrição, sendo que o número de embalagens não pode ultrapassar as 2 por medicamento e 4 no 

total da prescrição. Para tratamentos prolongados, existe a possibilidade de emitir uma 2ª e 3ª vias da 

receita, o que estende o prazo para seis meses.14 

A partir de 1 de abril de 2016 e em todo o Sistema Nacional de Saúde (SNS), passou a ser obrigatória 

a prescrição exclusiva das receitas eletrónicas desmaterializadas.15 Estas receitas podem ser 

enviadas por mensagem de texto ou via e-mail, o que, numa era cada vez mais digital, veio trazer 

vantagens a muitos utentes. A receita eletrónica desmaterializada faz-se acompanhar de um código 

matriz, que permite o acesso da farmácia à mesma, o código de acesso/dispensa e o código de 

direito de opção. O número de linhas de prescrição não tem limite. Para tratamentos de curta duração, 

o número máximo de embalagens por medicamento é de 2, com validade de 60 dias. Em tratamentos 

prolongados, este valor sobe para as 6 embalagens, com 6 meses de validade.  

Por fim, chegamos às receitas manuais, utilizadas em raras exceções: falência do sistema 

informático, prescrições ao domicílio, inadequação justificada por parte do prescritor ou outras 

situações, até um máximo de 40 receitas por mês. A sua validade é de 30 dias.14 De ressalvar que 

não é permitido qualquer tipo de rasura, uso de canetas de cor diferente ou caligrafias diferentes para 

o seu preenchimento. 

No caso de um medicamento se apresentar sob a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas 

até 4 embalagens do mesmo, em qualquer tipo de receita. Para tratamentos prolongados, o valor 

máximo é de 12 embalagens, nas receitas eletrónicas.16 

Nas receitas eletrónicas materializadas ou manuais em que estejam prescritos outros medicamentos 

ou produtos de saúde, não podem constar os medicamentos com substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas, medicamentos manipulados e medicamentos para o controlo da diabetes mellitus.14 
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Durante o meu estágio profissionalizante, pude observar os três tipos de receitas, sendo que o 

principal problema, no caso dos utentes da FM, era deixarem expirar o prazo de validade, tendo 

de voltar ao centro de saúde para pedir nova prescrição. 

 

4.1.1.1 Validação 

Segundo o artigo 9.º da Portaria 224/2015 de 27 de julho, uma receita só é válida se contiver os 

seguintes elementos: número da receita, local de prescrição ou código respetivo, identificação do 

prescritor, nome e número do utente, entidade financeira responsável e número de beneficiário e, se 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação (descrito no ponto 4.1.3).  

No caso das receitas eletrónicas materializadas, além desses requisitos, deve ainda ser verificada a 

inclusão da DCI da substância ativa, a dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e 

número de embalagens, a denominação comercial do medicamento, nas situações já mencionadas, o 

código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro código oficial 

identificador do produto, a data de prescrição e a assinatura autógrafa do prescritor.  

Para as receitas eletrónicas desmaterializadas, acrescem, a todos os requisitos mencionados neste 

ponto, a hora da prescrição e as linhas de prescrição, que incluem: menção do tipo de linha, número 

da linha, tipo de medicamento ou produto de saúde prescrito e data do termo da vigência da linha de 

prescrição.  

As receitas manuais são válidas perante a apresentação de: vinheta identificativa do prescritor e 

do local de prescrição, se aplicável, contacto telefónico do prescritor e identificação da especialidade, 

se aplicável, identificação da exceção que levou o prescritor a passar manualmente a receita e os 

elementos previstos na validação de receitas eletrónicas materializadas (à exceção do CNPEM e 

da data de prescrição).14 

 

4.1.1.2 Aviamento 

No ato da dispensa, o farmacêutico ou colaborador habilitado para o efeito deve informar o utente do 

medicamento comercializado com preço mais baixo que cumpre o disposto na receita médica. No 

mínimo, as farmácias devem ter disponível, em stock, três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, e que pertençam aos cinco preços mais baixos do grupo 

homogéneo. O medicamento a dispensar deve ser o mais barato, salvo outra preferência do utente.14 

Após todo o processo de validação e aviamento em si, é da responsabilidade do profissional 

promover um uso racional do medicamento, garantindo que o utente compreendeu a posologia, 

modo de administração e efeitos secundários, e a adesão à terapêutica. 

 

4.1.2 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Cruciais no tratamento de doenças como as do foro mental e oncológicas, os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos têm inúmeras aplicações, por serem capazes de atuar diretamente no 

Sistema Nervoso Central. No entanto, possuem um elevado risco de causar habituação e dependência 

ao consumidor, tanto física como psíquica.17 A sua fácil disponibilização no mercado levou a um 
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aumento do tráfico clandestino deste tipo de substâncias, destinadas a atividades ilícitas. Isto fez com 

que fosse criada uma legislação mais específica para regulamentar este tipo de substâncias.18 Assim 

sendo, torna-se importante fazer um controlo rigoroso em dois momentos: a receção e a dispensa. Na 

receção, estes medicamentos fazem-se acompanhar da requisição e duplicado. A requisição fica 

arquivada por um período de três anos e o duplicado é datado, assinado e carimbado para posterior 

envio para o fornecedor. Aquando da dispensa, o profissional deve, imediatamente, proceder ao registo 

dos seguintes dados: identificação do doente ou representante, através do nome, data de 

nascimento, bilhete de identidade, cartão de cidadão ou carta de condução (ou passaporte no caso de 

cidadãos estrangeiros); identificação da prescrição e da farmácia; número de registo e quantidade 

dispensada do medicamento e data da prescrição. Caso se trate de uma receita eletrónica 

materializada ou manual, o utente/representante deve assinar no verso da receita. Finalizada a 

venda, é criado um registo e emitido um talão que é datado, assinado e carimbado pelo profissional. 

As prescrições manuais e eletrónicas materializadas são fotocopiadas e anexadas ao respetivo talão, 

ficando para arquivo durante três anos. Os registos são comunicados à Base de Dados Nacional de 

Prescrição (BDNP) à exceção das receitas manuais, que devem ser digitalizadas e enviadas para 

o INFARMED, I.P.® até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa.16 

 

4.1.3 Regimes de Comparticipação 

A legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos pela parte do SNS, 

abrangendo determinadas patologias e grupos de doentes. Para tal, são considerados dois regimes: o 

regime geral e o regime especial.  

No regime geral, o Estado comparticipa uma percentagem fixa do PVP do medicamento consoante 

a sua classificação farmacoterapêutica. Existem quatro escalões, cujas percentagens de 

comparticipação estão indicadas entre parêntesis: A (90%), B (69%), C (37%) e D (15%). No escalão 

D recaem medicamentos novos ou que estejam num regime de comparticipação transitório.19 

No regime especial, a comparticipação é feita em função dos beneficiários, patologias ou grupos 

específicos de utentes e cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo 

em Portugal. Aos pensionistas, acresce uma comparticipação de 5% no escalão A e de 15% nos 

restantes escalões. Se escolherem um medicamento cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço mais 

baixo do grupo homogéneo, a comparticipação é de 95%, para todos os escalões. Cidadãos 

estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo têm acesso gratuito ao SNS para cuidados 

de saúde de urgência, primários e assistência medicamentosa na área de residência.  

O regime de comparticipação para pensionistas com rendimentos anuais baixos é representado 

pela sigla “R” enquanto que, para patologias e grupos específicos de utentes, se faz representar 

pela sigla “O”. Existem ainda outros produtos que se encontram abrangidos por um regime de 

comparticipação, como os medicamentos manipulados (com 30% de comparticipação), produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus (85% do PVP das tiras-teste e 100% das seringas, 

agulhas e lancetas), produtos dietéticos com caráter terapêutico (com 100% de comparticipação se 

prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou centros de tratamento com 

protocolo com o Instituto), câmaras expansoras (80% do PVP, não podendo exceder 28€ e uma 
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câmara/utente/ano) e dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com 

incontinência/retenção urinária (100% PVP).16,20 

Há possibilidade de os utentes serem ainda abrangidos por regimes complementares através de 

subsistemas de saúde públicos ou privados.21 

 

4.1.4 Receituário e Faturação 

Para controlar a despesa do SNS e permitir que as farmácias recebam o valor correspondente às 

comparticipações, é importante fazer um controlo do receituário e faturação, de modo a verificar se não 

foram cometidos erros durante a dispensa. Para generalizar este processo a nível nacional, foi criado 

o Centro de Controlo e Monitorização do SNS (CCM-SNS), cujo objetivo passa pela promoção da 

desmaterialização das receitas e consequentemente do processo de conferência de faturas. Todos os 

meses, as farmácias devem enviar para o CCM-SNS as faturas e notas de crédito/débito em 

duplicado, a relação resumo de lotes, verbetes de identificação de lotes e as receitas. No caso da 

FM, este envio é feito no final de cada mês, sendo que tive oportunidade de observar este 

processo no mês anterior à conclusão do estágio. As receitas são agrupadas consoante o seu tipo 

e organizadas por lotes, contendo cada um não mais de 30 receitas. O profissional deve ter datado, 

assinado e carimbado a receita sendo que, no seu verso, deve constar a fatura assinada pelo utente. 

Cada lote que contiver receitas materializadas tem de ser identificado com o respetivo verbete. Quanto 

à relação resumo de lotes, só poderá ser apresentado um documento por fatura. Caso sejam 

encontrados erros, a farmácia deverá emitir a respetiva nota de crédito/débito.22 

 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica destinam-se ao tratamento de problemas de saúde 

menores e que, por isso, não exigem cuidados médicos. Daí que a sua dispensa não necessite de uma 

prescrição. O Decreto-Lei 134/2005 veio estabelecer que a sua venda podia ser efetuada em farmácias 

ou outros locais que cumprissem os requisitos legais e regulamentares e estivessem registados no 

INFARMED, I.P.®. No entanto, por necessidade de garantia da segurança e eficácia dos medicamentos, 

foi introduzida uma subcategoria, em 2013: os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). Estes medicamentos tornam obrigatória uma 

intervenção farmacêutica.23 O seu regulamento e protocolos de dispensa foram aprovados pelo 

INFARMED, I.P.® na deliberação n.º 24/CD/2014.24  

Durante o meu período de estágio na FM, observei, por diversas ocasiões, um aconselhamento 

para recorrer a assistência médica, ao estar perante um caso com sintomas mais graves ou cuja 

terapia com MNSRM foi ineficaz. Os MNSRM mais dispensados tinham como indicação 

terapêutica o alívio da dor, sendo que também pude dispensar PCHC e suplementos alimentares. 

 

4.3 Medicamentos Manipulados 

Os Medicamentos Manipulados podem ser classificados como Fórmulas Magistrais ou Preparados 

Oficinais. No primeiro caso, são preparados mediante prescrição médica enquanto que, nos 

preparados oficinais, os medicamentos são elaborados consoante formulários galénicos, 
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farmacopeias ou outra bibliografia que se considere adequada. Antes da sua preparação, é da 

responsabilidade do farmacêutico a verificação da segurança das dosagens das substâncias 

ativas e a inexistência de contraindicações ou interações com terapia já realizada pelo utente. É 

este profissional que deve tomar todas as medidas necessárias para garantir a qualidade do 

manipulado final. As matérias-primas usadas para a preparação possuem um boletim que comprova o 

cumprimento dos requisitos farmacopeicos. Na ficha de preparação devem constar elementos como 

a denominação e composição do medicamento, nome do utente e médico prescritor (em fórmulas 

magistrais), modo de preparação, número de lote, resultado dos controlos, descrição do 

acondicionamento, data e rubrica de quem preparou/supervisionou. Os medicamentos manipulados na 

farmácia possuem um rótulo que deve conter: “nome do doente (em fórmulas magistrais), fórmula do 

medicamento, número do lote, prazo de utilização, condições de conservação, instruções especiais 

como “Agite antes de usar”, via de administração, posologia, identificação da farmácia e do diretor 

técnico”.25-27 

O preço destes medicamentos é calculado segundo a fórmula [(Valor dos honorários + valor das 

matérias-primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3] + Imposto de Valor Acrescentado (IVA), 

que neste caso é de 6%.28 Ao dispensar o medicamento manipulado, o farmacêutico deve fornecer as 

informações consideradas relevantes para o utente, como a posologia e modo de utilização, 

condições de conservação e prazo de validade. Os medicamentos manipulados comparticipados 

pelo Estado constam do anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro. Outros podem ser 

adicionados caso cumpram cumulativamente: “inexistência no mercado de especialidade farmacêutica 

com igual substância ativa, na forma farmacêutica pretendida, existência de lacuna terapêutica a nível 

dos medicamentos preparados industrialmente e necessidade de adaptação de dosagens ou formas 

farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da geriatria e da 

pediatria”.25 

Na FM, a preparação de medicamentos manipulados é escassa, apesar de as suas instalações 

cumprirem os requisitos para o efeito. Ainda assim, durante o estágio profissionalizante, tive a 

oportunidade de preparar pomadas de vaselina com enxofre a 6% e suspensões orais de 

trimetoprim. 

 

4.4 Outros Produtos 

4.4.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Intitula-se de medicamento ou produto de uso veterinário toda a substância ou associação de 

substâncias com propriedades curativas e preventivas, que possa ser utilizada de modo a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou que restaure, corrija ou modifique funções fisiológicas. O 

Decreto-Lei n.º 148/2008, para além de alterar a definição de MPUV, veio modificar a renovação das 

autorizações de introdução no mercado, passando a vigorar uma renovação única e por período 

ilimitado ao fim de cinco anos.29  

A FM possui todo o tipo de MPUV em stock, sendo que os produtos mais procurados são os 

desparasitantes. Na inexistência de um determinado produto, os colaboradores da FM entram 

em contacto com um distribuidor grossista de MPUV, a Siloal, S.A.®. 
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4.4.2 Puericultura 

A puericultura é uma área que se destina ao acompanhamento do desenvolvimento infantil. Assim 

sendo, são considerados artigos de puericultura os leites de fórmula e papas, fraldas, biberões, 

chupetas, entre outros.  

A FM tem uma ampla gama de produtos desta área, destacando-se marcas como a Chicco®, 

NAN®, Aptamil® e Mustela®. Para além disso, disponibiliza artigos para as grávidas, como por 

exemplo cremes de prevenção de estrias e dispositivos médicos como faixas e cintas (ponto 

4.4.4). 

 

4.4.3 Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação Especial 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que complementam e/ou suplementam o 

regime alimentar normal. Posto isto, não devem ser utilizados em substituição de uma dieta variada. 

Constituem fontes concentradas de nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico.30,31 

Estes são divididos em três grandes grupos: vitaminas e minerais, plantas e extratos botânicos e 

outras substâncias. O seu rótulo, apresentação e publicidade não podem mencionar quaisquer 

propriedades de cura, tratamento ou profilaxia. A sua comercialização deve ser precedida de uma 

notificação à Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a Autoridade Reguladora deste tipo de 

produtos. São apresentados sob a forma de produto pré-embalado em forma doseada.  

A linha entre medicamentos e suplementos alimentares é ténue para alguns produtos, como os que 

contêm glucosamina/condroitina, melatonina, valeriana, Gingko biloba e Serenoa repens. Esses 

produtos são designados por produtos fronteira.31 O INFARMED, I.P.® emitiu alguns pareceres de 

modo a permitir um melhor enquadramento desses produtos.32 

Durante o período em que estive ao atendimento ao público, dispensei maioritariamente 

suplementos alimentares para distúrbios menores do sono, com substâncias como o extrato de 

valeriana e melatonina. Também atendi utentes com necessidades especiais de alimentação 

(regime alimentar hiperproteico, por exemplo). 

 

4.4.4 Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos dizem respeito aos produtos cujo fim é idêntico ao dos medicamentos 

(prevenir, diagnosticar ou tratar uma patologia) mas cujo mecanismo de ação não se traduz em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas.33 A serem utilizados em seres humanos, destinam-

se, então, ao: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, 

controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão/deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção. Existem cinco tipos de 

dispositivos médicos: dispositivos médicos ativos, dispositivos médicos implantáveis ativos, dispositivos 

médicos para investigação clínica, dispositivos médicos feitos por medida e sistemas e conjuntos de 

dispositivos médicos para intervenção.34 Podem ser ainda divididos em quatro classes: I (baixo risco), 

IIa (médio risco), IIb (médio risco) e III (alto risco). Esta classificação é feita mediante a duração do 

contacto com o corpo, a invasibilidade, anatomia afetada e os potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e fabrico.35 
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No estágio, pude observar a tirada de medidas para meias de compressão e dispensar 

dispositivos médicos como material de penso, testes de gravidez, canetas de insulina e tiras-

teste para medição da glicemia capilar. 

 

4.4.5 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008 de 24 de setembro, um produto cosmético é “qualquer 

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

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

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

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais”.36 Com uma definição bastante abrangente, os produtos cosméticos englobam os produtos 

de higiene corporal (como desodorizante ou champô) e os produtos de beleza (como vernizes ou 

maquilhagem).37 A componente de dermofarmácia e cosmética é uma área bastante relevante e 

com grande aposta na FM, sendo visível pela vasta gama de marcas e produtos de que dispõe. 

Cada colaborador é responsável pela organização do linear de uma marca. O facto de, durante 

o atendimento, ter percebido que muitos utentes desconhecem os seus problemas de pele ou 

os produtos que devem usar, levou-me a fazer um diagnóstico de pele e a dar uma formação 

interna aos colaboradores da FM. Este projeto pode ser encontrado na segunda parte do 

presente relatório. 

 

5. Outros serviços prestados pela Farmácia MAG 

Apesar da sua atividade central ser o medicamento, o farmacêutico cada vez mais desempenha um 

papel importante na prestação de outros serviços essenciais para a saúde dos utentes. Para melhor 

servir a comunidade, a FM presta vários serviços, entre eles: medição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos (tensão arterial e ritmo cardíaco, colesterol total e glicemia capilar), administração de 

injetáveis, furação de orelhas, curativos em situações de pouca gravidade e consultas de nutrição do 

programa ‘Dieta EasySlim®’. Todos estes serviços são prestados no gabinete de atendimento 

personalizado (Anexo 3) e têm um custo associado. A FM mantém um registo dos serviços (Anexo 8).  

Os profissionais da FM contribuem ainda para a preservação do ambiente, ao colaborarem com a 

VALORMED®, uma entidade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos das embalagens 

vazias e dos medicamentos fora de uso. Em contentor próprio, disponibilizado pela VALORMED®, os 

utentes devem deixar os medicamentos fora de prazo ou que já não usam, embalagens vazias de 

medicamentos e outros elementos vazios ou com restos.38 No decorrer do estágio, a diretora técnica, 

Dr.ª Maria João Contreiras, mencionou que a FM dispunha de um aparelho próprio para diagnóstico de 

pele e capilar (Callegari 1930 Soft Plus®), que só era utilizado em raras ocasiões. Como parte dos 

temas por mim desenvolvidos, coloquei o aparelho a funcionar novamente e promovi um diagnóstico 

de pele junto dos utentes (Projeto II). Durante o estágio pude observar/prestar todos os serviços 

disponibilizados pela FM, com especial destaque para a medição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos. 
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6. Formações 

Uma das responsabilidades profissionais do farmacêutico prende-se com o “acompanhamento 

permanente dos desenvolvimentos na prática e ciência farmacêutica”.39 A FM procura estar atualizada 

quanto aos diversos produtos que vão aparecendo no mercado, dando oportunidade aos seus 

colaboradores de assistirem a diversas formações. Na Tabela 3, estão listadas as formações a que 

pude assistir. Para o Rastreio Cardiovascular (Projeto I), a Quilaban® forneceu o material para a 

medição quantitativa do colesterol total, incluindo o aparelho VERI-Q MULTI, para o qual me deram 

formação.  

 

Tabela 3: Formações a que assisti durante o meu estágio profissionalizante. 

 

7. Imagem e Comunicação 

Sendo a farmácia comunitária um mundo cada vez mais competitivo, surge a necessidade de destacar 

a farmácia das demais e aumentar a notoriedade junto dos clientes. Falamos de estratégias de 

marketing. Como parte das minhas tarefas na FM, e por ter alguns conhecimentos na área de edição 

de imagem, foi-me proposto criar algumas imagens para publicação nas redes sociais da farmácia e 

na moldura digital à entrada da mesma, a fim de publicitar produtos ou atividades. No Anexo 9, 

encontram-se alguns exemplos.  

 

8. Filosofia Kaizen 

Cerca de um mês após o início do meu estágio na FM, foi implementado o serviço CGF da Glintt®, 

desenvolvido em colaboração com o The Kaizen Institute. Este serviço de consultoria veio otimizar 

processos como a eficiência operacional e a gestão económico-financeira. No Anexo 10, encontra-se 

um exemplo de uma modificação efetuada por este serviço.40 Tendo acompanhado o pré e pós CGF, 

pude concluir que a FM beneficiou deste serviço, tornando-se num local mais organizado e com 

maior fluidez de trabalho. 

Parte II: Projetos Desenvolvidos na Farmácia MAG 

Projeto I – Rastreio Cardiovascular 

1. Enquadramento do projeto e objetivos 

De acordo com dados relativos ao ano de 2017, as doenças cardiovasculares (DCV), como o enfarte e 

a doença coronária isquémica, são as que causam mais mortes e mortes mais prematuras em 

Portugal.41 A nível mundial, o cenário é verdadeiramente preocupante, com as DCV a causarem mais 

Organização Tema Duração Local Data 

Colgate-Palmolive® Novos produtos Colgate® 30 minutos Farmácia MAG 27 de março 

Empifarma® Novos produtos Halibut® 30 minutos Farmácia MAG 12 de março 

Filorga® Produtos da marca 60 minutos Farmácia MAG 15 de abril 

Papillon® Produtos da marca 30 minutos Farmácia MAG 6 de junho 

Perrigo Portugal® Novos produtos Niquitin® e Arterin® 30 minutos Farmácia MAG 14 de maio 

Quilaban® VERI-Q MULTI  30 minutos Farmácia MAG 24 de maio 
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mortes do que qualquer outra doença. Em 2016, 31% das mortes deveram-se a DCV. A boa notícia? 

A maior parte das DCV podem ser prevenidas.42 Existem ainda muitas lacunas importantes no que toca 

ao conhecimento dos cidadãos portugueses sobre estas doenças.43 

Posto isto, a FM lançou-me o desafio de realizar um Rastreio Cardiovascular, com o intuito de 

sensibilizar a população a esta questão tão premente, mencionando a importância da terapêutica 

farmacológicas, mas também das medidas não-farmacológicas, que são muitas vezes negligenciadas.  

O rastreio decorreu de 27 a 30 de maio, mostrando grande adesão por parte dos utentes da FM. Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: tensão arterial, glicemia e colesterol. Para atrair mais utentes à FM 

e divulgar o rastreio, elaborei um cartaz para promover o evento, publicado tanto nas redes sociais 

como exposto na farmácia em si (Anexo 11). 

 

1.1 O que são as Doenças Cardiovasculares? 

As DCV referem-se ao conjunto de doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. A maioria 

dos eventos agudos são causados por um bloqueio do fluxo normal de sangue para o coração ou 

cérebro.42 Este bloqueio pode ser causado por muitos fatores, considerados de risco. Entre eles, a 

hipertensão arterial, a diabetes mellitus e a hipercolesterolemia.  

 

1.2 Fatores de Risco 

1.2.1 Hipertensão Arterial 

1.2.1.1 Definição e Classificação  

A hipertensão arterial (HTA), para além de constituir o principal fator de risco para as DVC,  também é 

um fator de risco para outras patologias, como a doença vascular periférica, falência cardíaca e falência 

renal. Existe ainda uma correlação inversa com a função cognitiva, estando associada a uma incidência 

aumentada de demência. Para além da corrente definição de hipertensão como uma elevação da 

tensão arterial sistólica e/ou diastólica, o conceito de hipertensão é ainda definido como o valor de 

tensão arterial para o qual o tratamento apresenta mais benefícios do que riscos. Na clínica, são 

utilizados valores cut-off para facilitar o diagnóstico e tratamento (Tabela 4). A mesma classificação é 

utilizada para todas as idades a partir dos 16 anos.44 

 

Tabela 4: Classificação da tensão arterial e definição dos diferentes graus de hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

 

‘ Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal a Elevada 130-139 e/ou 85-89 

HTA grau 1 140-159 e/ou 90-99 

HTA grau 2 160-179 e/ou 100-109 

HTA grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 
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1.2.1.2 Prevalência  

A prevalência da HTA é consistente a nível global, afetando cerca de 30 a 45% dos adultos. À medida 

que a idade avança, esta patologia torna-se cada vez mais prevalente, atingindo os 60% em adultos 

com mais de 60 anos. Em 2025, estima-se que a hipertensão arterial atinja 1.5 biliões de pessoas.44 

Em Portugal, no ano de 2015, a HTA atingia 36% dos cidadãos, com maior prevalência em indivíduos 

do sexo masculino e na faixa etária dos 65 aos 74 anos. Dos indivíduos hipertensos, quase 70% tinha 

conhecimento da patologia e estava a fazer tratamento. Valores mais positivos em relação aos obtidos 

em estudos anteriores.45 

 

1.2.1.3 Risco Cardiovascular  

Corresponde à probabilidade de um indivíduo desenvolver um evento cardiovascular após um 

determinado período de tempo. Segundo as guidelines europeias, o método recomendado para avaliar 

este risco é o Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE), que indica o risco de um indíviduo ter 

um evento cardiovascular fatal no espaço de 10 anos. No entanto, é importante considerar o dano a 

órgãos mediado pela hipertensão (HMOD), que descreve mudanças estruturais/funcionais a órgãos 

major. A Tabela 5 ilustra o risco cardiovascular consoante o grau de hipertensão, presença de outros 

fatores de risco, HMOD ou comorbilidades como a doença renal crónica (CKD).44 

 

Tabela 5: Risco Cardiovascular de acordo com o grau de HTA, outros fatores de risco, HMOD e comorbilidades. 
Adaptado de [44]. 

 

1.2.1.4 A Hipertensão Arterial e a Genética 

Apesar de a HTA ser uma patologia heterogénea, existe uma componente hereditária que varia entre 

35 e 50%. Estudos genómicos e respetivas meta-análises identificaram 120 loci relacionados com a 

regulação da tensão arterial.44 Um dos genes de suscetibilidade à hipertensão é o Endothelial Nitric 

Oxide Synthase (eNOS), cujo perfil TT homozigótico no locus rs3918226 do promotor aumenta o risco 

de hipertensão, por inibir a atividade transcricional do gene.46 Existem também formas hereditárias de 

feocromacitoma e paraganglioma que causam hipertensão, ainda que seja um fenómeno raro.44 
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1.2.1.5 Hipertensão Arterial Resistente  

É descrita como uma hipertensão arterial resistente ao tratamento quando os valores de tensão arterial 

sistólica e diastólica não ficam abaixo de 140 mmHg e/ou 90 mmHg, respetivamente. Para além disso, 

o controlo inadequado da tensão deve ser confirmado por monitorização no domicílio ou em 

ambulatório, em pacientes cuja adesão ao tratamento foi verificada. Pacientes com esta patologia têm 

maior risco de sofrer um evento cardiovascular prematuro, de ter HMOD e doença renal crónica.44 

 

1.2.1.6 O papel dos macrófagos e dos recetores endotelina-1 na hipertensão 

A HTA é uma doença complexa, sem um mecanismo único que explique o seu aparecimento. Mais 

recentemente, o papel do sistema imune tem sido estudado, havendo já evidências de que os 

macrófagos podem ser um poderoso aliado na luta contra a patologia. Em estudos com ratos 

hipertensos, foi comprovado que a administração de um inibidor da enzima conversora da angiotensina 

(IECA) melhorou a função endotelial e reduziu o número de macrófagos vasculares. Além do mais, 

existem modelos de hipertensão associados a uma acumulação renal de macrófagos. A endotelina-

1(ET-1), considerada pró-inflamatória, é o mais poderoso vasoconstritor endógeno. A sua produção é 

desencadeada por estímulos como a angiotensina II e citocinas pró-inflamatórias. A ET-1 liga-se a dois 

recetores, ETA e ETB que, nas células vasculares do músculo liso, medeiam a atividade vasoconstritora 

da ET-1. A ativação do ETA é crucial na infiltração das células T renais corticais mediada pela 

angiotensina II. Em dois modelos, de hipertensão induzida pela aldosterona e nefropatia diabética, o 

antagonismo seletivo do ETA reduziu a infiltração de macrófagos. No caso da nefropatia diabética, 

reduziu também a fibrose. O recetor ETB também é encontrado nas células endoteliais vasculares, 

resultando a sua ativação em vasodilatação. Num estudo publicado em março de 2019, no European 

Heart Journal, esclareceu-se o papel dos macrófagos e dos recetores ET-1 na hipertensão. Nesse 

estudo, demonstrou-se a importância dos macrófagos na hipertensão. A administração contínua de 

toxina diftérica, acompanhada pela depleção dos macrófagos, resultou num aumento gradual da tensão 

arterial. Ao parar a administração e haver novamente população de macrófagos, a tensão voltou para 

os valores pré-depleção. Além do mais, provou-se haver quimiocinese entre macrófagos e a ET-1, sem 

polarização do fenótipo dos macrófagos. O recetor ETB presente no macrófago liga-se à ET-1, 

ocorrendo endocitose. O ETB ligado à ET-1 é depois transportado para os lisossomas para degradação 

(Figura 1). Esta ação tem um grande impacto na função vascular e na tensão arterial, estando dado o 

mote para futuras terapias que explorem isto mesmo.47 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema endotelina-macrófago. A ativação do recetor ETBR, presente nas células endoteliais, leva à 
vasodilatação das células vasculares do músculo liso. A ET-1 liga-se aos recetores, ETA e ETB, nas células 
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vasculares do músculo liso, o que medeia a sua atividade vasoconstritora. Existe quimiocinese entre os macrófagos 
e ET-1, sem ocorrer polarização dos macrófagos. A ET-1 liga-se a ETBR, havendo endocitose e posterior 
degradação lisossomal. Adaptado de [47]. 

 

1.2.2 Diabetes Mellitus 

1.2.2.1 Definição, Classificação e Prevalência 

O termo diabetes refere-se a um conjunto de desordens metabólicas que se define pela elevação dos 

níveis de glicose no sangue, na ausência de tratamento.48 Atualmente, existem quatro categorias 

etiológicas: Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1), Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), diabetes gestacional e 

outros tipos específicos de Diabetes Mellitus (DM) (por exemplo, DM secundária a doenças como 

pancreatite).49 A longo prazo, a diabetes pode causar doenças como retinopatia, nefropatia e DCV, cuja 

relação irei explorar no ponto 1.2.2.2. Os critérios de diagnóstico são os seguintes: glicemia ≥126mg/dL 

em jejum, glicemia ≥200mg/dL duas horas após Prova de Tolerância Oral à Glicose (PTGO), 

hemoglobina glicada (HbA1c) ≥6,5% e um valor de glicemia ≥200mg/dL ao acaso na presença de 

sintomas. A Organização Mundial de Saúde estima que, em 2014, existiam 422 milhões de adultos com 

diabetes.48 Em 2015, a prevalência da diabetes, em cidadãos portugueses entre os 25 e 74 anos era 

de 9,8%, superior à média europeia.50 

 

1.2.2.2 Diabetes Mellitus e a Doença Cardiovascular 

Continuum Glicémico:  

A DMT2  caracteriza-se por um longo período de insulino-resistência, hiperinsulinémia compensatória 

e nível glicémico plasmático elevado. Tudo isto é associado ao aumento do risco cardivascular e ao 

surgimento de complicações macrovasculares anteriores ao diagnóstico. A sensibilidade à insulina 

vai diminuindo e os níveis de glicose plasmáticos continuam inferiores aos valores de diagnóstico. 

Falamos de Tolerância Diminuida à Glicose. O processo de desenvolvimento de uma DCV em 

pacientes com DMT2 dá-se ao longo de vários anos. A disfunção endotelial e inflamação vascular 

iniciais levam ao recrutamento de monócitos, formação de células esponjosas e de placas de gordura. 

Está dado o primeiro passo para a formação de placas ateroscleróticas.49 

 

Patofisiologia da Resistência à Insulina: 

 A maioria das pessoas com DMT2 sofrem de obesidade, o que diretamente influencia a sensibilidade 

à insulina. Os ácidos gordos livres e citocinas são libertados do tecido adiposo, levando à produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS). Estas, por sua vez, bloqueiam a ativação do substrato 1 do recetor 

da insulina (IRS-1) e a sinalização por PI3K-Akt, levando a uma regulação negativa do transportador 4 

da glucose responsivo à insulina (GLUT-4) (Figura 2).49 

 

Disfunção dos Macrófagos:  

No tecido adipócito ocorre acumulação de macrófagos, que desempenham um papel importante na 

inflamação metabólica e na resistência à insulina. Os macrófagos insulino-resistentes aumentam a 

expressão do recetor scavenger classe B, que fagocita a lipoproteina de baixa densidade (LDL) oxidada 
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e origina células esponjosas e posterior aterosclerose. Os recetores ativados por proliferadores de 

peroxissoma tipo γ (PPARγ), ao serem ativados, contrariam este processo, ao aumentarem a 

sensibilidade à insulina (Figura 2).49 

 

Cardiomiopatia Diabética:  

A Cardiomiopatia Diabética é uma patologia que se caracteriza por uma disfunção ventricular na 

ausência de aterosclerose coronária e hipertensão. Pacientes com cardiomiopatia dilatada por explicar 

são 75% mais prováveis de ter DM do que os controlos correspondentes. A resistência à insulina afeta 

a contractilidade do miocárdio e a via PI3K-Akt, o que explica, em parte, a disfunção cardíaca na DMT2. 

A hiperglicemia associada causa acumulação de ROS, aumento da sinalização AGE/RAGE (produtos 

finais da glicação avançada e respetivos recetores) e do fluxo de hexosamina, levando a complicações 

vasculares (Figura 2).49 Os AGE/RAGE possuem dois mecanismos fundamentais pelos quais causam 

estas complicações. Em primeiro lugar, alteram as características funcionais da matriz extracelular da 

parede dos vasos. Para além disso, ligam-se a proteínas e lípidos modificados, com formação de 

citocinas inflamatórias e fatores de crescimento.51 A ativação da via da hexosamina, por sua vez, pode 

causar alterações na expressão genética e na função das proteínas.52 

 

Reatividade das plaquetas:  

A resistência à insulina e hiperglicémia contribuem para o aumento do fibrinogénio, inibidor 1 do 

ativador do plasmogénio (PAI-1), fator VII e XIII da coagulação e para a diminuição do ativador de 

plasmogénio tecidual (tPA), o que caracteriza um estado pró-trombótico. A hiperglicemia altera ainda a 

homeostasia do cálcio nas plaquetas, conduzindo a um aumento da segregação de fatores agregantes. 

Para além disso, aumenta o número de glicoproteínas Ib e IIb/IIIa, P-selectina e induz a sinalização via 

P2Y12. Tudo isto leva a um risco aterotrombótico elevado (Figura 2).49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo pelo qual a hiperglicemia e a resistência à insulina na DM conduzem à Doença 
Cardiovascular. Adaptado de [49]. 
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1.2.3 Hipercolesterolemia 

1.2.3.1 Definição e Classificação 

A hipercolesterolemia consiste numa elevação do colesterol total para valores superiores a 190 mg/dL. 

Apesar de o colesterol ser uma substância naturalmente presente no nosso organismo, níveis elevados 

estão associados a um maior risco de desenvolver aterosclerose, sendo que 33% dos casos de doença 

cardíaca têm como causa atribuível a hipercolesterolemia.53 Numa meta-análise realizada com dados 

de 90 mil participantes, verificou-se que uma redução de 10% no colesterol total levou à diminuição, 

em 25%, da incidência de doença arterial coronária após cinco anos. Também a diminuição do LDL, 

de aproximadamente 40 mg/dL, fez com que os eventos relacionados com a doença arterial coronária 

fossem reduzidos em 20%.54 Mais tarde, irei falar na relação entre os valores das proteínas de elevada 

densidade (HDL) e o risco cardiovascular (ponto 1.2.3.3). 

 

1.2.3.2 Prevalência 

As DCV são a principal causa de morte no mundo ocidental. Um em cada sete adultos, nas civilizações 

do ocidente, tem níveis de colesterol total e de LDL elevados. No entanto, se analisarmos a prevalência 

a nível europeu, mais de 50% da população é afetada por hipercolesterolemia.53 Em Portugal, os 

números são igualmente preocupantes. De acordo com dados relativos a 2017 sobre o estado da saúde 

em Portugal, 63,3% da população entre os 25 e 74 anos tinham valores elevados de colesterol total.55 

 

1.2.3.3 O paradoxo das proteínas de elevada densidade 

Níveis mais elevados de HDL estão associados a uma diminuição do risco cardiovascular, apesar de o 

mecanismo pelo qual isso acontece não se encontrar totalmente esclarecido.56 No entanto, vários 

estudos sugeriram que valores demasiado elevados de HDL podem aumentar o risco 

cardiovascular. Isto confirmou-se, após a realização de dois estudos de coorte na Dinamarca. A taxa 

de mortalidade aumentou significativamente para homens e mulheres com valores acima dos 97 mg/dL 

e 135 mg/dL, respetivamente. Com estas evidências, conclui-se que o aumento dos níveis de HDL 

pode nem sempre ser um objetivo terapêutico eficaz, sendo necessária uma maior compreensão da 

biologia destas partículas.57 

 

1.2.3.4 Colesterol remanescente 

Elevados níveis de LDL constituem um fator de risco para o desenvolvimento de DCV aterosclerótica. 

No entanto, o risco cardiovascular, ainda que residual, parece continuar a existir, mesmo com 

diminuição dos valores de LDL. Mais recentemente, começou a perceber-se que existe uma relação de 

causalidade entre o risco cardiovascular e o colesterol remanescente, que outrora não era tido em 

conta. Para perceber o que é o colesterol remanescente, torna-se premente abordar as 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos (TGRL), que tanto podem provir da dieta (quilomicra e 

remanescentes) como de produção endógena (lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e 

remanescentes). Quando as TGRL são remodeladas física e quimicamente após a libertação dos 

ácidos gordos livres, perdem triglicerídeos e fosfolípidos de superfície, ganhando conteúdo em 

colesterol. São então designadas por partículas remanescentes. Existem vários mecanismos de ação 
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sugeridos para a forma como estas partículas contribuem para a DCV aterosclerótica. Por um lado, 

conseguem penetrar no espaço subendotelial e serem diretamente fagocitadas pelos macrófagos, ao 

contrário das LDL, que precisam de sofrer oxidação. Por outro, podem promover a formação de ROS 

e induzir apoptose por aumento do fator de necrose tumoral (TNF-α) e da interleucina-1β (IL-1β). Para 

além disso, ativam a cascata da coagulação através do complexo protrombinase e do aumento da 

expressão do gene PAI-1. Estudos genéticos já identificaram mutações nos genes envolvidos no 

metabolismo das TGRL plasmáticas que estão associadas a DCV aterosclerótica. Estes genes podem 

constituir alvos precisos em novas terapias. No entanto, ainda não existem resultados que provem 

que a diminuição dos valores de TGRL leva a uma diminuição do risco cardiovascular clinicamente 

significativa.58 

 

1.2.3.5 Variabilidade  

A elevada variabilidade intraindividual em relação aos níveis de colesterol total está relacionado com o 

surgimento de eventos cardiovasculares major. Num estudo realizado em 3.656.648 coreanos, 

analisou-se a relevância de uma elevada variabilidade dos níveis de colesterol total para a ocorrência 

de enfartes do miocárdio, ataques cardíacos ou até mesmo morte. Foram usados três índices de 

variabilidade: o coeficiente de variação, desvio-padrão e variabilidade independente da média. Os 

participantes foram divididos em quatro quartis de variabilidade sendo que, no final, chegou-se à 

conclusão de que existe linearidade entre a elevada variabilidade do colesterol total e a 

ocorrência de eventos cardiovasculares. No entanto, o mecanismo pelo qual isto ocorre não se 

encontra totalmente esclarecido.59 

 

1.3 Perspetivas para o futuro 

Em agosto de 2019, foi publicado um artigo promissor na revista “The Lancet”. No primeiro estudo em 

larga escala sobre a eficácia de um “policomprimido” (um comprimido que condensa as propriedades 

de quatro substâncias ativas) na prevenção primária ou secundária das DCV, verificou-se uma redução 

de 34% no risco de acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos. O “policomprimido” é composto 

por aspirina, atorvastatina, hidroclorotiazida e enalapril ou valsartan. Este é um passo importante para 

a prevenção de doenças cardiovasculares, especialmente nos países mais desfavorecidos uma vez 

que, segundo uma análise ao custo médio por paciente em cuidados de saúde, esta estratégia constitui 

uma opção mais barata (uma poupança de 200 dólares, em relação a um período de 15 meses).60,61 

 

2. Metodologia  

No rastreio compareceram 47 utentes, 29 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. A medição dos 

parâmetros foi realizada no gabinete de atendimento personalizado, com recurso ao aparelho VERI-Q 

MULTI para medição do colesterol, de um tensiómetro para medição da tensão arterial e de lancetas, 

tiras e um sensor para medição da glicemia capilar. 
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3. Resultados  

No que diz respeito à hipertensão arterial, observa-se uma prevalência da tensão normal e da 

hipertensão de grau 1, sendo que existem mais homens com hipertensão do que mulheres (20 homens 

com hipertensão contra 7 mulheres). Quanto à idade, a faixa etária com mais pessoas hipertensas é a 

dos 40 aos 50 anos. O grau de hipertensão parece aumentar com a idade. De todos os participantes, 

57% apresentava hipertensão arterial. Quanto à glicemia, os homens têm valores médios mais 

elevados (109 mg/dL contra 96 mg/dL) e, uma vez mais, consegue-se destacar a faixa etária dos 40-

50 como tendo valores mais elevados. A variação dos valores com a idade é bastante irregular. Por 

último, existem mais homens do que mulheres com colesterol elevado (19 homens contra 7 mulheres), 

sendo que a faixa dos 40-50 apresenta maior número de participantes com valores de colesterol 

elevado. As faixas dos 30-40, 50-60 e 70-80 têm mais participantes com colesterol normal do que 

elevado pelo que não se observa uma linearidade com a idade. Um total de 55% dos participantes 

apresentava hipercolesterolemia. A Figura 3 ilustra os resultados obtidos. 

 

4. Discussão e Conclusão 

Os resultados obtidos neste rastreio não têm relevância estatística, pelo reduzido número de 

participantes. Outro aspeto a melhorar seria a avaliação de outros parâmetros, como o peso e a altura, 

o estilo de vida ou o grau de informação do utente. Por motivos de logística e de tempo, não foi possível 

expandir o rastreio nesse sentido. No entanto, algumas conclusões puderam ser retiradas em relação 

aos utentes que participaram no rastreio. Houve utentes que apenas queriam medir a tensão arterial 

ou a glicemia, por falta de tempo ou desinteresse sobre os outros parâmetros. Nesses casos, foi 

efetuada a medição, mas os dados não constaram da análise estatística aqui apresentada. No caso 

da hipertensão arterial, constatou-se um valor de tensão superior para os homens e um aumento da 
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Figura 3: Resultados obtidos no rastreio cardiovascular, de acordo com o género e a idade. 
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tensão arterial com a idade, o que é consentâneo com o descrito na literatura. No entanto, o número 

de participantes com mais idade é inferior aos das faixas etárias mais jovens, pelo que isso pode induzir 

um erro na estatística. Também o número de homens era bastante superior. Quanto à glicemia, não 

atribuí relevância estatística pelo facto de não ter sido tido em conta se era um valor em jejum ou 

pós-pandrial. No colesterol, vemos que mais homens têm colesterol elevado do que as mulheres, no 

entanto o número de homens do rastreio foi superior. A faixa dos 40-50 é a que tem mais participantes 

com valores elevados, o que pode ser explicado pelo consumo de gorduras saturadas ou falta de 

exercício físico. Os objetivos foram cumpridos, por conseguir sensibilizar a população e contribuir 

para o meu crescimento enquanto futura farmacêutica. 

Projeto II – Diagnóstico de pele e Formação Interna 

1. Enquadramento do projeto e objetivos 

Num estudo de 2013 sobre a Carga de Doença Global, as doenças cutâneas eram a 18ª causa principal 

de disability-adjusted life years (DALY) e a 4ª no que diz respeito a incapacidade apenas.62 Em Portugal, 

são poucos os estudos epidemiológicos sobre este tópico, existindo apenas estimativas da prevalência 

de algumas doenças cutâneas, como o acne e a dermatite atópica. No entanto, os números 

materializam-se na quantidade crescente de casos que surgem em contexto de farmácia comunitária. 

Muitas vezes, é o utente que gere de forma autónoma a sua condição de pele, recorrendo à farmácia 

para obter aconselhamento. Neste sentido, e por toda a minha vida ter convivido com uma irmã com 

eczema, decidi realizar um diagnóstico de pele na FM e dar uma formação interna aos colaboradores 

a posteriori. Com o diagnóstico, pretendia perceber o grau de conhecimento do utente sobre o seu tipo 

de pele e eventuais problemas. Para além disso, queria dar uma formação à equipa sobre esta área, 

estudando algumas doenças de pele de forma mais aprofundada para melhor servir o utente. 

 

1.1 A pele 

A pele, maior órgão do corpo humano, desempenha funções cruciais para o organismo, como a defesa 

contra agressões do meio externo, regulação da temperatura corporal e comunicação através das 

terminações nervosas. Representando cerca de 15% do peso corporal, a pele divide-se em três 

camadas: epiderme, derme e tecido subcutâneo. A epiderme, camada mais externa, é constituída 

fundamentalmente por queratinócitos, responsáveis pela produção de queratina. Na constituição da 

derme figura, principalmente, colagénio, uma proteína que contribui para a firmeza da pele.63 

 

1.1.1 Tipos de pele 

Existem várias formas de classificação dos tipos de pele. Uma delas é a classificação Fitzpatrick 

(Tabela 6), proposta com base na eficiência da melanogénese em resposta à exposição ultravioleta 

(indica-nos os fotótipos cutâneos).64 Esta classificação é universalmente aceite em dermatologia, 

apesar de não traduzir uma correlação com outros estímulos da função melanocítica, como a formação 

de radicais livres, por exemplo.65 A pele também pode ser classificada quanto ao seu teor lipídico e 

aquoso. Quanto ao teor de água, podemos distinguir duas condições: pele hidratada e pele 

desidratada. A pele desidratada caracteriza-se por falta de água no Estrato Córneo, a camada mais 
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externa da pele. O teor hídrico é inferior a 10%. Nestas condições, a pele torna-se pouco flexível, áspera 

e sensível. Isto pode dever-se a fatores como exposição solar intensa ou senescência cutânea.66 

Quanto ao teor lipídico, existem quatro distinções: pele normal/eudérmica, pele seca, pele oleosa e 

pele mista. Abaixo encontram-se as suas características: 

Pele normal/eudérmica: nível de oleosidade equilibrada, tez radiante, espessura média, poucas ou 

nenhumas imperfeições, flexível e firme, poros pouco visíveis; 

Pele seca: aspeto baço, espessura fina, linhas mais visíveis, poros quase invisíveis, menor elasticidade, 

áspera; 

Pele oleosa: brilhante, espessa, poros dilatados, predisposição acneica; 

Pele mista: oleosidade e brilho na zona T (testa, nariz e queixo), poros dilatados na zona T podendo 

apresentar comedões abertos (pontos negros), acne ocasional. O resto das zonas são normais ou 

secas.67 

Tabela 6: Classificação Fitzpatrick dos tipos de pele. Baseia-se nos primeiros 30 a 45 minutos de exposição ao 
sol no verão. Adaptado de [64]. 

 

1.1.2 Cuidados de Rosto 

Independentemente do tipo de pele, existem cinco passos essenciais para um bom cuidado de rosto: 

limpeza, esfoliação, tonificação, hidratação e proteção, por esta ordem. No entanto, os produtos a 

usar devem ser escolhidos de acordo com o tipo de pele. Numa pele oleosa, devem ser usados 

produtos seborreguladores, matificantes e não comedogénicos, para controlar o excesso de sebo e 

diminuir o tamanho dos poros, não os obstruindo. A esfoliação deve ser feita duas vezes por semana. 

Para uma pele seca, devem ser privilegiados produtos que nutram e restaurem o teor lipídico, ricos em 

agentes emolientes e lípidos essenciais. A esfoliação não deve ser frequente e não devem ser utilizados 

tónicos à base de álcool. Existem também formulações indicadas para as peles mistas, regulando o 

excesso de sebo e fornecendo hidratação. A esfoliação deve ser feita duas vezes por semana na zona 

T.68,69 

 

1.2 As doenças de pele: introdução 

“People wear their health on their skin”. Uma frase que ganha ainda mais sentido se recordarmos 

que a pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por funções cruciais para o nosso 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Joana Nair 
 

 
28 

organismo (ponto 1.1). Apesar de muitas vezes subvalorizadas, as doenças de pele podem afetar a 

qualidade de vida e trazer alguns efeitos psicológicos, principalmente porque a pele é visível.70 Estas 

condições podem surgir devido a vários fatores: infeção/inflamação, alergias, toxidermias, 

neoplasias ou até sequelas do abuso de cosméticos.71 O meio ambiente, a dieta e a microbiota da 

pele podem desencadear muitos destes fatores.70 Entre os sintomas de doenças de pele estão 

incluídos: dor, prurido, inflamação, rubor, edema, vesículas, úlceras e secreções como pus.71 

 

1.2.1 O papel dos miRNA nas doenças cutâneas 

Atualmente, os miRNA são considerados biomarcadores e alvos promissores para diferentes 

patologias. Nas doenças cutâneas existem várias vias de comunicação intercelular, mediadas por 

reguladores como os miRNA. A regulação dos miRNA encontra-se alterada em várias doenças deste 

tipo (Tabela 7), o que é sugestivo que a sua modulação pode afetar a intensidade dos processos imuno-

mediados, de lesão celular e comunicação intercelular. No entanto, não existem evidências 

conclusivas quanto à correlação entre os níveis de miRNA e doenças cutâneas inflamatórias ou 

cancerígenas, pelo que é necessário mais pesquisa neste sentido.72 

 

Tabela 7: Regulação dos MicroRNA em diferentes doenças cutâneas. Adaptado de [72]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Resistência à Insulina  

Muitas vezes, a pele é o espelho de algo que se passa dentro do organismo (ponto 1.2), como por 

exemplo, distúrbios metabólicos. Num estudo de 2015, analisou-se a relação entre as doenças 

cutâneas e a resistência à insulina. Este polipeptídeo regula o equilíbrio entre a proliferação e 

diferenciação de queratinócitos que, como o descrito em 1.1, é o principal componente da epiderme. 

Em condições de inflamação crónica, as citocinas pró-inflamatórias ativam a via p38MAPK, o que induz 

resistência à insulina, bloqueio da diferenciação e, consequentemente, uma proliferação de 

queratinócitos basais. Esta proliferação está envolvida na patogénese da psoríase. Para além disso, 

a hiperinsulinémia, decorrente da resistência à insulina, leva ao aumento da produção de ácidos gordos 
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livres, à redução da globulina de ligação às hormonas sexuais (SHBG) e ao aumento de hormona 

luteinizante (LH) e hormona folículo-estimulante (FSH). Isto conduz ao aumento de androstenediona 

e a um potencial hiperandrogenismo. Dos sinais clínicos de hiperandrogenismo estão incluídos: 

hirsutismo, acne, seborreia, e alopécia. Do estudo, concluiu-se que a psoríase (ponto 1.3) e a acne 

estão fortemente associadas com a resistência à insulina.73 

 

1.2.3 As doenças de pele e o Aquecimento Global 

 Nos últimos 100 anos, a temperatura da Terra aumentou 0,7ºC. Estas alterações climáticas criam 

novos habitats favoráveis para agentes infecciosos, seus vetores e reservatórios, podendo estes 

expandirem-se e atacarem populações sem memória imunológica. Exemplo disso, são os relatos de 

Cryptococcus gattii e Coccidioides immitis no noroeste do Pacífico, fungos que, outrora, estavam 

confinados ao sudoeste dos Estados Unidos. A infeção por estes fungos pode apresentar 

manifestações cutâneas, como pústulas acneiformes e pápulas ulceradas. Também a prevalência da 

doença de Lyme triplicou no Estados Unidos, o que poderá dever-se à expansão dos parasitas do 

género Ixodes e dos seus hospedeiros. Esta doença afeta vários órgãos, sendo a sua manifestação 

mais frequente na pele, com o surgimento de eritema migrans (eritema migratório). Posto isto e perante 

estas evidências, é importante criar uma consciência ambiental e ter presente a noção de que as 

doenças regionais ou endémicas alargaram as suas fronteiras, para, posteriormente, o diagnóstico 

ser facilitado.74 

 

1.2.4 Psicodermatologia 

A psicodermatologia, como o nome indica, resulta da fusão de duas áreas bem conhecidas da medicina: 

psicologia e dermatologia. Já Hipócrates citava casos de pessoas que arrancavam o cabelo em 

resposta a stress emocional, o que exemplificava os efeitos do stress na pele. Se recuarmos à formação 

embriogénica, vemos que a pele e o sistema nervoso partilham da mesma origem. Na verdade, a pele 

e o sistema neuroendócrino estão estreitamente ligados. A pele não só responde a hormonas, 

neuropeptídeos e neurotransmissores como também os produz. Possui ainda sistemas 

serotoninérgicos e melatoninérgicos completamente funcionais. A similitude de elementos 

produzidos e metabolizados pela pele e pelo sistema neuroendócrino pode explicar as manifestações 

psicológicas dos problemas de pele e vice-versa. Na Tabela 8, encontram-se as diferentes 

classificações de doenças psicodermatológicas.75,76 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Classificação, definição e exemplos das doenças psicodermatológicas. Adaptado de [75]. 
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1.3 As doenças de pele: exemplos 

1.3.1 Psoríase 

A psoríase é uma doença inflamatória crónica que afeta cerca de 2% da população. Apesar de se 

manifestar principalmente na pele, também pode afetar outras áreas, como as unhas e as articulações. 

Os locais prediletos são: a superfície extensora dos antebraços e tíbias, zona peri-umbilical e anal, 

regiões retro-auriculares e couro cabeludo. Surge com frequência entre os 15 e os 35 anos, mas 

pode surgir em qualquer momento da vida. A causa não é ainda bem conhecida, apesar de ser aceite 

que há um envolvimento do sistema imune. Normalmente, as pessoas com esta doença enfrentam 

ciclos de remissão e de reincidência. As células da pele destes pacientes multiplicam-se 

rapidamente, forçando as células a subirem para o topo da pele precocemente. Na Figura 4, podemos 

ver ilustrada a histopatologia da psoríase. A forma mais comum da doença é a psoríase em placas, 

sendo que, nesta forma, as zonas mais afetadas são os cotovelos, os joelhos e o couro cabeludo. A 

psoríase em placas também se caracteriza pelo aparecimento do sinal de Auspitz (pontos de 

sangramento) ao remover as escamas. Considera-se um caso grave de psoríase quando o paciente 

tem mais de 10% do corpo afetado. A psoríase parece ter uma componente genética, existindo um 

em cada três casos com associação familiar. A incidência da doença também parece mudar consoante 

a raça. Os caucasianos são os mais afetados, com os afro-americanos a apresentarem a menor 

percentagem de incidência. Existem alguns factores que desencadeam a doença, como a 

sazonalidade, o stress (ponto 1.2.4), alguns tipos de infeção e a toma de certos medicamentos. A 

psoríase é muitas vezes diagnosticada pela clínica, mas os dermatologistas também podem recorrer a 

biópsias. Para quantificar a doença quanto à sua gravidade, são usados scores como o Psoriasis Area 

and Severity Index (PASI) e, mais recentemente, o Psoriasis Global Assesment (PGA).77-80 

 

1.3.1.1 Tratamento 

Atualmente, existem quatro abordagens: medicamentos tópicos, medicamentos biológicos, 

medicamentos sistémicos e fototerapia. Os medicamentos tópicos, como corticoesteróides, análogos 

de vitamina A e D, ácido salicílico e preparações de coaltar, são usados em casos leves a moderados. 

Para locais mais difíceis de tratar, como as áreas intertriginosas, são usados inibidores da calcineurina, 

como o tracolimus. Quando a doença é moderada a grave, os medicamentos tópicos são combinados 

com psoraleno e fototerapia (PUVA), metotrexato e retinóides por via oral (via sistémica). No caso de 

a medicação tópica e/ou sistémica não surtir efeito, recorre-se aos medicamentos biológicos (na sua 

maioria anticorpos monoclonais). Estes complexos macromoleculares bloqueiam ou inibem as células 

do sistema imunitário envolvidas na psoríase. São usados a longo prazo, por não haver evidência de 

toxicidade cumulativa e interações medicamentosas, ao contrário dos medicamentos sistémicos.77-

80 
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Figura 4: Histopatologia da psoríase. A e B estão coradas com hematoxilina e eosina. C e D correspondem a um 

ensaio imunohistoquímico. Em B observa-se acantose epidérmica (1), hiperqueratose (2) e alongamento das 

cristas epidérmicas (3). As setas em B representam vasos sanguíneos dilatados que atingem o topo das papilas 

dérmicas. O asterisco corresponde a uma acumulação de neutrófilos. Em D, uma deteção imunohistoquímica de 

CD3 revela uma proliferação de células T, representadas pelas setas. Existem também núcleos celulares na 

camada córnea da epiderme (paraqueratose), representados pelo asterisco. Adaptado de [80]. 

 

1.3.2 Rosácea 

A rosácea é uma doença inflamatória crónica que afeta principalmente a zona das maçãs do rosto, 

queixo, testa e nariz. Inicialmente, manifesta-se por rubor, intolerância a cosméticos, ao sol e ao calor. 

Posteriormente, caracteriza-se por eritema facial persistente, pápulas, pústulas, telangiectasia 

(aparecimento de vasos finos à superfície da pele) e vermelhidão recorrente (flushing). O eritema 

facial provoca um efeito negativo marcado na qualidade de vida (ponto 1.2.4). Em casos mais severos, 

podem ocorrer mudanças fimatosas, sendo a mais comum a rinofima, uma deformação no nariz mais 

prevalente nos homens. Em três quartos dos pacientes com rosácea, existe envolvimento ocular, com 

sensação de ardor e corpo estranho, fotofobia e visão turva. A doença surge, normalmente, entre os 

30 e os 50 anos, com episódios de exacerbação e remissão. As mulheres são mais afetadas que os 

homens, sendo particularmente comum em populações de origem Celta com tez branca. De acordo 

com o National Rosacea Society Expert Comittee existem quatro tipos de rosácea: fimatoso e ocular, 

acima supracitados, pápulo-postulosa e eritemato-telangiectásica. Muitas vezes, diferentes tipos de 

rosácea coexistem e uma forma pode evoluir para outra. A causa exata é desconhecida, no entanto, 

parece haver envolvimento de fatores genéticos, desregulação do sistema imune, disfunção vascular e 

neuronal e microorganismos como Demodex folliculorum (ácaro que ocorre nos folículos capilares e 

glândulas sebáceas). O diagnóstico é clínico, mas podem ser efetuadas biópsias para descartar outras 

patologias. Alguns fatores podem contribuir para a exacerbação da doença, tais como: calor, radiação 

ultravioleta, comidas picantes, stress, álcool e tabaco. Devem, portanto, ser evitados. A pele com 

rosácea tem tendência a ficar seca e a descamar, por excesso de perda de água transepidérmica 
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(TEWL), como resultado da disfunção da barreira cutânea. Assim sendo, é importante manter alguns 

cuidados na pele afetada por esta patologia (Figura 5).77,81 

 

1.3.2.1 Tratamento 

O tratamento tópico com brimonidina ou oximetazolina é eficaz para o eritema e a telangiectasia. 

Terapias como o laser ou outras à base de luz são muito usadas, mas estes métodos apenas foram 

estudados em amostras pequenas. No que diz respeito às lesões inflamatórias, como pápulas e 

pústulas, o tratamento de primeira linha consiste em ivermectina, ácido azelaico ou metronidazol 

tópicos. Em lesões mais graves, é recomendada terapia com doxiciclina 40 mg via oral de libertação 

modificada, tetraciclina ou isotretinoína via oral. Para a rosácea ocular é importante manter uma boa 

higiene das pálpebras e é recomendado o uso de lágrimas artificiais. Em formas mais severas, podem 

ser usadas gotas de ciclosporina, gel de de ácido fusídico ou metronidazol.77,81 

Figura 5: Recomendações e guidelines para a Rosácea. Adaptado de [81]. 

 

1.3.3 Dermatite Atópica 

A dermatite atópica, também conhecida por eczema atópico, é uma doença inflamatória crónica que 

afeta cerca de 20% das crianças e 3% dos adultos, a nível global. A esta doença associam-se, 

normalmente, outras patologias como rinite alérgica e asma, no que é chamada de marcha atópica. 

Em cerca de 90% das pessoas, a doença surge até aos cinco anos de idade, sendo comum a sua 

remissão ao atingir a idade adulta. No entanto, cerca de 10 a 30% dos pacientes continua a 

apresentar sintomas. A dermatite atópica tem um grande impacto a nível social, económico e 

ocupacional. Um dos sintomas que mais afeta a qualidade de vida do paciente é o prurido, cuja 

principal consequência são os distúrbios do sono. São também muitas as consequências a nível mental 

(ponto 1.2.4). Geralmente, a doença diferencia-se em três fases clínicas: aguda (erupções crostosas, 

vesiculares e exsudativas), sub-aguda (pápulas e placas eritemasosas e descamativas) e crónica 

(liquenificação). A apresentação clínica da doença varia com a idade. Na primeira infância, todo o 

corpo é afetado, à exceção da zona da fralda. Na segunda infância, as lesões espalham-se pelos 

membros, especialmente nas superfícies flexoras. O ato de coçar desenvolve-se bastante cedo, 

podendo resultar em escoriação e desenvolvimento de infeções secundárias. Com o avançar da idade, 

surge a liquenificação. Na idade adulta, a xerose é proeminente e as lesões mais difusas. 
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Quanto à sua patofisiologia, são propostas duas grandes teorias. A primeira sugere que a inflamação 

provocada por estímulos alergénicos causa uma disfunção na barreira cutânea, levando a uma 

penetração facilitada por alergénios e micróbios. Na segunda, uma inibição de filagrina (proteína 

crucial para a formação da camada córnea) torna-a mais mais suscetível a uma desregulação do 

sistema imune e ao surgimento, em consequência, da dermatite atópica. Existem dois fatores de risco 

principais, sendo um deles um defeito genético no gene FLG, que regula a expressão da profilagrina. 

Cerca de 10% dos indivíduos de ascendência europeia apresentam mutações neste gene. Também o 

histórico familiar constitui um fator de risco, com cerca de 70% dos pacientes a apresentarem este 

fator. A dermatite atópica pode ser desencadeada por infeções víricas, alergénios, cosméticos ou 

mudanças de temperatura. Como exemplos de alergénios, ambientais e alimentares, temos os pólens, 

ácaros do pó, ovos, marisco e leite. O diagnóstico é clínico, existindo critérios para auxiliar nessa tarefa. 

Os mais utilizados são os propostos por Hanifin e Rajka e pelo United Kingdom Working Party, mais 

recentemente.77,82,83 

 

1.3.3.1 Tratamento 

A gestão da doença foca-se em evitar os estímulos que desencadeiam exacerbação e em aliviar os 

sintomas. Quanto aos cuidados de pele, deve ser mantido um regime delicado, dando preferência a 

produtos de limpeza com pH baixo (para manter a acidez do manto) e a emolientes sem fragâncias 

e com poucos conservantes. Para o tratamento em si, o mais utilizado são os corticosteroides tópicos, 

classificados quanto à sua potência (classe I o mais potente, classe VII o menos potente). Em crianças, 

os de baixa potência são aplicados no rosto, virilhas, áreas intertriginosas e genitais. Os de média 

potência aplicam-se no resto do corpo, braços e pernas. O uso prolongado de corticosteroides tópicos 

de média a elevada potência pode trazer efeitos secundários como rosácea. No caso de dermatite 

atópica refratária a corticosteroides tópicos ou em situações em que estes não possam ser usados, 

recorre-se a inibidores da calcineurina tópicos, recomendados em fases agudas ou crónicas. Por via 

oral, podem ser administrados anti-histamínicos, corticosteroides, antibióticos ou imunossupressores. 

Os antibióticos devem ser reservados para situações de dermatite atópica com infeção. Os 

medicamentos imunossupressores como ciclosporina e azatioprina estão indicados quando os 

medicamentos tópicos e/ou fototerapia não foram eficazes, sendo preferível ciclos de uso curtos. Nos 

Estados Unidos, foi aprovado um novo fármaco injetável, Dupixent®, cuja substância ativa é o 

Dupilumab. Este anticorpo monoclonal bloqueia os recetores da IL-4 e IL-13, interleucinas envolvidas 

na doença. Em quatro semanas de monoterapia, 85% dos pacientes adultos apresentou uma clearance 

de 50% ou mais. O INFARMED, I.P.® autorizou um Programa de Acesso Precoce para 100 doentes 

com dermatite atópica grave, a 12 de fevereiro de 2019. O acesso é restrito a pacientes previamente 

submetidos a tratamentos sistémicos e fototerapia que não tenham respondido à terapia ou tenham 

contraindicação.84-86 

 

2. Metodologia 

Inicialmente, para promover o diagnóstico cutâneo (limitado ao rosto), que decorreu de 13 a 19 de 

junho, criei uma imagem que foi publicada nas redes sociais da FM (Anexo 12). Por falta de adesão 
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em iniciativas anteriores ao efetuar marcações, optei por não o fazer. Previamente, montei o aparelho 

Callegari 1930 Soft Plus® (Anexo 13), que se encontrava em desuso. A Dr.ª Carla Barbosa guiou-me 

através de todo o manuseamento. O diagnóstico decorreu na zona de espera da FM, tendo instalado 

uma pequena banca para promover o evento (Anexo 14). Aos participantes (20 utentes do sexo 

feminino), foi explicado o contexto académico do projeto e o funcionamento do aparelho, questionando 

o conhecimento dos mesmos sobre a sua pele. Após realização da análise e esclarecimento de 

algumas dúvidas, forneci um folheto onde foram registadas as medições e onde se encontravam os 

diferentes produtos da FM, incluindo aqueles que posteriormente recomendei, mediante os resultados 

da análise (Anexo 15). Na análise foram registados parâmetros como a idade, sexo, fotótipo, presença 

de pigmentação na face e sinais de envelhecimento. Avaliou-se a hidratação, sebo, elasticidade e 

melanina. Também foi analisada a presença de capilares finos, com recurso à câmara do aparelho. No 

final, ofereci amostras de cosméticos. Com o intuito de instruir os colaboradores da FM com 

informações mais aprofundadas sobre algumas doenças, realizei uma apresentação em formato 

PowerPoint® (Anexo 16). Decorreu no dia 20 de junho e foram abordadas noções básicas sobre a 

pele, os seus tipos e fotótipos e informações relevantes sobre psoríase, rosácea e dermatite atópica. 

Foram realizados dois turnos, com duração de cerca de 15 minutos. 

 

3. Resultados 

Após realização da análise, constatei que a maioria das utentes tinha conhecimento sobre o seu tipo 

de pele e que produtos usar (57%). Dessa porção, 15% eram seguidas pelo dermatologista. A dúvida 

mais frequente incidia sobre o tipo de pele e as utentes muitas vezes consideravam que uma pele seca 

correspondia a uma pele desidratada. Em algumas utentes (3), foi possível observar capilares finos no 

rosto, mostrando uma tendência para rosácea. 

 

4. Discussão e Conclusão 

Apesar de o objetivo ter sido cumprido, com a perceção sobre o conhecimento dos utentes e posterior 

instrução sobre o tema, considero que houve pouca adesão por parte da população. Contrariamente 

ao que esperava, a maioria das utentes possuía alguns conhecimentos específicos sobre a sua pele. 

No entanto, foram esclarecidas dúvidas importantes, nomeadamente qual o tipo de pele, quais os 

produtos mais adequados ou a diferença entre pele desidratada e pele seca. Além disso, o serviço de 

diagnóstico cutâneo e capilar voltou a estar disponível, o que é um ponto positivo. Os colaboradores 

da FM foram bastante participativos durante a apresentação e partilharam algumas experiências. 

Mostraram-se mais elucidados após a formação, especialmente com a parte sobre as doenças de pele. 

A área da Dermofarmácia e Cosmética é bastante importante em farmácia comunitária, pelo que sinto 

que este projeto foi uma boa aposta e constitui uma mais-valia para o futuro enquanto profissional. 

Projeto III – Depressão num contexto de farmácia comunitária 

1. Enquadramento do projeto e objetivos 

“Número de portugueses com depressão dispara 43%, mas consultas ainda são só 15 minutos para 

dar medicação”.87 Portugal é o quinto país da União Europeia com maior prevalência de problemas 
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mentais, segundo estimativas de 2016. A ansiedade e a depressão estão no topo da lista.88 No que 

toca ao consumo de benzodiazepinas, é líder europeu.89 Em 2017, os antidepressivos representaram 

2% das vendas totais de medicamentos.90 As perturbações mais comuns são dos principais motivos de 

incapacidade, tendo um efeito profundo na vida dos pacientes.89 Aliás, a depressão representa 10,3% 

da carga global de doença a nível mundial, sendo a doença que mais contribui para os Years Lost to 

Disability (YLD).91 Em Portugal, as doenças mentais custam 3,6% do Produto Bruto Interno (PIB). O 

nível de escolaridade parece afetar a suscetibilidade de desenvolver uma depressão crónica: pessoas 

com um nível inferior ao secundário têm uma probabilidade duas vezes superior de ter a doença.88 A 

prevalência destas perturbações é cada vez maior, mas o Sistema Nacional de Saúde parece não 

acompanhar. Mais de 80% dos utentes recorre ao médico de família para serem acompanhados, por 

falta de psicólogos e psiquiatras. No entanto, existem concelhos sem Unidades de Saúde Familiar, 

verificando-se uma assimetria por todo o país.90 

Assim sendo, o farmacêutico comunitário pode desempenhar um papel crucial no apoio a estes 

pacientes. Para perceber o seu grau de satisfação com o follow-up e interesse do farmacêutico, realizei 

um questionário aos utentes da FM que se encontravam, na altura, a tomar antidepressivos para a 

depressão. Outro objetivo seria perceber o grau de conhecimento da população, avaliar a sua adesão 

à terapêutica, o seu estilo de vida, uso de suplementos e existência de comorbilidades. 

 

1.1 A depressão 

A depressão é uma perturbação do humor que afeta as emoções, comportamentos e forma de pensar. 

É mais prevalente no sexo feminino. Uma das formas de distinguir de um estado de tristeza está na 

duração dos sintomas, que persistem por mais de duas semanas. Surge sob diferentes formas: 

depressão major, distimia (presença dos sintomas durante dois anos ou mais, ainda que com menor 

gravidade), depressão pós-parto, desordem afetiva sazonal (o estado depressivo adensa-se nos 

meses de inverno levando a isolamento social, excesso de sonolência e ganho de peso), depressão 

psicótica (depressão severa acompanhada por episódios de psicose como delírios e alucinações) e 

distúrbio bipolar (alternância entre períodos de mania e depressivos). Mais recentemente, foram 

adicionadas novas formas à classificação de depressão, como o distúrbio disfórico menstrual. Entre 

os sintomas incluem-se: tristeza persistente, irritabilidade, falta de energia, fadiga, ideação suicida, 

perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração e lentificação psicomotora. Atualmente, 

estudos sugerem que a depressão pode ser causada por uma mistura de fatores genéticos, biológicos, 

ambientais e psicológicos. Histórico familiar de depressão, trauma, stress e certas doenças e 

medicações constituem fatores de risco.92 

 

1.1.1 Tratamento 

Em termos terapêuticos, a depressão major envolve uma fase aguda (6-12 semanas), uma fase de 

continuação e uma fase de manutenção. O objetivo da fase de continuação é manter o paciente 

assintomático durante 4 a 9 meses para resolução do episódio depressivo. Para um episódio 

depressivo isolado, esta fase não deve ser inferior a seis meses. A fase de manutenção é essencial 

para a prevenção de recaídas, prolongando-se por um período maior de tempo. A dose de 
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antidepressivo da fase aguda deve ser mantida nas fases restantes. O paciente pode beneficiar de uma 

combinação de medidas farmacológicas com intervenções psicológicas (psicoterapia). A prescrição 

inicial é de apenas um fármaco antidepressivo. Devem obervar-se melhorias, pelo menos moderadas, 

após 4 a 8 semanas. Em caso contrário, deve proceder-se a uma reavaliação, com verificação da 

adesão à terapêutica (ponto 1.1.1.1). Se não houver melhoria de, pelo menos, 50% dos sintomas 6 a 

8 semanas depois, deve considerar-se a alteração de antidepressivo (com mecanismo diferente), 

reavaliar-se o diagnóstico e pesquisar comorbilidades/fatores sociais. Poderão ser associados outros 

antidepressivos em caso de depressão resistente.  

Perante uma resposta incompleta ao tratamento, é recomendado: 

- aumentar a dose, se o limite superior da margem terapêutica não foi atingido e os efeitos 

secundários o permitem; 

- substituir o antidepressivo, optando por titulação cruzada (a dose do fármaco substituído reduz-

se lentamente enquanto que a do fármaco substituto aumenta); 

- potenciação farmacológica (adição de antidepressivo de outra classe ou de um fármaco não 

antidepressivo); 

- eletroconvulsoterapia em estados depressivos resistentes às intervenções anteriores; 

Na depressão psicótica, recomenda-se a associação de um antidepressivo com um antipsicótico. 

Para tratamento da depressão na grávida, deve ser prescrito fluoxetina ou sertralina, por serem os 

antidepressivos de menor risco. A suspensão do antidepressivo é feita gradualmente, para evitar 

ocorrência de sintomas de descontinuação.93 

 

1.1.1.1 Adesão à terapêutica 

“The extent to which a person’s behaviour – taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle 

changes, corresponds with agreed recommendations from a health care provider”. Esta é a definição 

sugerida pelo projeto Adherence da Organização Mundial de Saúde. Nos países desenvolvidos, os 

números revelam-se chocantes: apenas 50% da população adere à terapêutica de longo prazo. Aliás, 

existem fortes evidências de que aumentar a eficácia das intervenções de adesão terá um maior 

impacto para a saúde do que qualquer melhoria de tratamentos médicos. Nos pacientes com 

depressão, a adesão à terapêutica correlaciona-se, de forma positiva, com melhores resultados 

clínicos, independentemente do tipo de antidepressivo prescrito. A falta de adesão pode levar a 

consequências como recaídas mais intensas, risco aumentado de síndrome de abstinência e de 

dependência. Pode dever-se a cinco fatores principais: socioeconómicos, relacionados com a 

terapêutica, relacionados com o doente, relacionados com a doença e relacionados com o sistema de 

saúde e/ou seus profissionais (Figura 6).94 Em Portugal, concluiu-se que a não adesão se deve a 

motivos extrínsecos, características intrínsecas dos medicamentos e à relação doente-médico. 

Nos motivos extrínsecos, o esquecimento e a falta de recursos económicos são os principais, 

seguidos da preguiça. Quando às características dos medicamentos, são apontados o facto de se 

sentirem melhor e os efeitos secundários como motivos. Na relação doente-médico, os principais 

motivos de não adesão são o receio de tirarem dúvidas com o médico e a falta de atenção prestada 

quando este explica o tratamento.95 De uma forma geral, os utentes com prescrição de 
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antidepressivos tricíclicos mostram menos adesão à terapêutica, sendo que a co-prescrição de 

benzodiazepinas parece aumentar a adesão, ainda que marginalmente. No entanto, devem ser 

balançados os riscos do tratamento com esta classe de fármacos.94 A Medida de Adesão aos 

Tratamentos (MAT), é um instrumento para avaliar a adesão à terapêutica validado para a população 

portuguesa (Anexo 17). Um score total igual ou superior a 5 é demonstrativo de adesão, de acordo 

com os autores.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cinco dimensões que afetam a adesão à terapêutica. Adaptado de [94]. 

 

1.1.2 Estilo de Vida 

1.1.2.1 Exercício Físico 

O sedentarismo e a obesidade são considerados fatores de risco da depressão major. Ao longo do 

tempo, têm aumentado as evidências de que o exercício físico pode ser benéfico na terapia e prevenção 

desta doença. Num estudo realizado numa comunidade espanhola, o exercício físico foi associado de 

uma forma negativa à depressão major, sugerindo que pode atuar como fator protetor. Este efeito 

aumenta com a intensidade da atividade física. Isto pode ser explicado por diversos mecanismos, 

entre eles: os efeitos do exercício físico na regeneração neuronal, por aumento do fator neurotrófico 

derivado do cérebro, e as suas propriedades inflamatórias, por induzir a libertação de citocinas anti-

inflamatórias. 

Parece existir uma relação bidirecional entre a depressão e a inflamação: a depressão tem um efeito 

pró-inflamatório e a inflamação pode induzir sintomas depressivos. Este mecanismo pode estar na base 

da explicação para a relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares.97 

 

1.1.2.2 Hábitos de Sono 

A maioria das pessoas que sofre de depressão apresenta anormalidades na neurofisiologia do 

sono, queixando-se de insónia ou hipersónia. Para além de ser um sintoma, também promove o 

desenvolvimento da doença. Estudos realizados a eletroencefalogramas mostram que existem 

alterações características no sono Rapid Eye Movement (R.E.M.): diminuição da latência e aumento 

da duração e densidade da fase, especialmente durante o primeiro período R.E.M. Este sono é 
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regulado pela dinâmica entre neurónios colinérgicos e monoaminérgicos, pelo que uma disfunção 

nestes sistemas pode levar às alterações observadas em estados depressivos. A maioria dos 

antidepressivos suprime o sono R.E.M., não sendo ainda claro se isso contribui de forma positiva para 

a terapêutica ou se é apenas um epifenómeno.98 

 

1.1.2.3 Consumo de Álcool/Tabaco 

A literatura sobre a associação entre o consumo de álcool/tabaco e a depressão sugere que esta é 

positiva, o que pode ser explicado pelas mudanças neurofisiológicas e metabólicas resultantes do 

consumo. No entanto, a associação causal mais provável é de que o consumo destas substâncias 

aumenta o risco de depressão, e não o contrário. São ainda precisos mais estudos que permitam 

que estas inferências causais sejam mais fortes.99 O consumo de álcool durante um tratamento com 

antidepressivos é desaconselhado, por poder aumentar efeitos secundários do sistema nervoso central 

como tonturas, dificuldade de concentração e sonolência. No caso de o antidepressivo pertencer à 

classe dos inibidores da monoamina oxidase, deve ser interrompido o consumo de bebidas com 

conteúdo elevado em tiramina, por poder causar graves crises hipertensivas. Exemplos de bebidas 

alcoólicas com elevado teor em tiramina são: vinho tinto, cerveja e licor.100 

 

1.1.3 Toma de suplementos 

O mercado dos suplementos alimentares está em ascenção, sendo cada vez mais os portugueses que 

recorrem a estes produtos. Na primeira vaga de 2017, quase dois milhões referiram ter consumido 

vitaminas e/ou outros suplementos nos 12 meses anteriores.101 Um dos produtos mais populares é o 

hipericão, também conhecido por Erva de São João (Hypericum perforatum). A sua eficácia no 

tratamento da depressão é inconsistente, sendo que o seu uso concomitante com um antidepressivo 

pode ser prejudicial, por causar o síndrome serotoninérgico, uma condição potencialmente fatal.102 

Num estudo de 2017, foi avaliada a eficácia da adição de suplementos alimentares para o tratamento 

da depressão. Suplementos de zinco e ácidos gordos poli-insaturados n-3 (n-3 PUFA) mostraram 

ser uma adição eficaz em pacientes com depressão sem comorbilidades. O uso de suplementos de 

inositol e ácido fólico não mostrou ter eficácia. Susbtâncias como a vitamina D e a vitamina B12 

carecem de mais evidências para poderem ser retiradas conclusões.103 

 

1.1.4 Multimorbilidades 

O termo multimorbilidades refere-se à presença de duas ou mais doenças crónicas. Este conceito é 

cada vez mais utilizado, uma vez que, com o envelhecimento populacional, a multimorbilidade tornou-

se mais prevalente. Ao longo do tempo, tem sido relatada uma maior prevalência de depressão em 

pacientes com doenças crónicas como as DCV, diabetes mellitus e artrite. Numa revisão sistemática e 

meta-análise de 2017, concluiu-se que o risco de desenvolver depressão é duas vezes superior em 

pessoas com multimorbilidades. Para além disso, a probabilidade de desenvolver depressão era 45% 

maior a cada condição crónica adicional. Esta relação parece ser bidirecional: a depressão aumenta 

em 80 a 90% o risco de desenvolver DCV e é três vezes mais provável depois de um ataque cardíaco. 

Isto pode ser explicado por vários fatores, como por exemplo o facto de a desregulação do sistema 
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imunitário e do metabolismo ser comum tanto à depressão como a outras doenças crónicas, como as 

DCV. Os profissionais de saúde devem estar alerta quanto a esta associação, que tanto traz uma 

pior qualidade de vida e maior mortalidade como aumenta os custos relacionados com a saúde.104 

 

1.1.5 Papel do farmacêutico 

Perante um panorama de falta de psicólogos e psiquiatras e a inexistência de Unidades de Saúde 

Familiar em alguns concelhos do país (ponto 1), o farmacêutico assume, cada vez mais, um papel de 

destaque no acompanhamento de pacientes com depressão e outras perturbações mentais. Na Figura 

7, está representada a percentagem de pessoas que procurou, nos 12 meses anteriores, ajuda de um 

profissional devido a problemas psicológicos/emocionais. Em Portugal, 1% recorreu à ajuda de um 

farmacêutico (dados de 2010).105 Uma revisão sistemática e várias meta-análises reportaram efeitos 

significativos no aumento da adesão à terapêutica em intervenções por parte dos farmacêuticos 

comunitários. No entanto, apesar das intervenções incluírem a educação do paciente, monitorização 

de sintomas e gestão de efeitos secundários, focaram-se apenas numa fase da adesão. Através de um 

protocolo desenvolvido para assistir no desenvolvimento de intervenções na área da saúde 

(Intervention Mapping), foi possível criar uma intervenção baseada em farmácia comunitária para 

otimizar a adesão dos pacientes à terapia com antidepressivos de forma mais completa. Esta 

intervenção é composta por quatro etapas: educação do paciente (início da terapêutica), gestão de 

efeitos secundários (15 dias depois), monitorização da eficácia do tratamento (a cada 30 dias) e 

verificação da persistência do tratamento (a cada 2 meses).106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Dados relativos à Saúde Mental, do Eurobarómetro 345 de 2010. Adaptado de [105]. 

2. Metodologia 

Após planeamento e redação do inquérito, reuni com os colaboradores da FM para perceber qual a 

melhor maneira de divulgar a atividade. Juntamente com a equipa, tomei a decisão de que a atividade 

seria divulgada no momento de dispensa de um antidepressivo a um utente que sofre de depressão. 

Foi explicado aos utentes o contexto académico do inquérito. Caso aceitassem participar, dirigiam-se 

ao gabinete de atendimento personalizado para responder às diferentes perguntas. O inquérito foi 

realizado por via digital (Anexo 18). A atividade decorreu de 1 a 15 de julho, tendo participado 8 utentes, 

cuja média de idades era de 38 anos. Para avaliação da adesão à terapêutica, recorri à Medida de 

Adesão aos Tratamentos (ponto 1.1.1.1). 
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3. Resultados 

No que diz respeito à adesão à terapêutica, 100% dos participantes (n=8) mostrou adesão, sendo a 

média do seu score 34,25 (≥5). Das pessoas inquiridas, apenas uma não praticava exercício físico, 

sendo que a média correspondia à prática de exercício físico duas vezes por semana. Quanto aos 

hábitos de sono, um participante respondeu “mais ou menos regulares” e outro respondeu 

“irregulares”. Todos os outros se referiram ao número de horas dormidas por noite, sendo a média de 

6,91 horas. No tópico “uso de suplementos”, dois participantes deixaram a resposta em branco. Três 

usavam suplementos, nomeadamente o Acutil® (fadiga física e mental), Vitamina D e o Artronat flex® 

(dores musculares e articulares). Os restantes deram uma resposta negativa. Apenas um participante 

respondeu à secção das comorbilidades, referindo ter a síndrome do intestino irritável e bruxismo. 

Quanto ao grau de satisfação, o maior número de respostas recaiu no “muito satisfeito”, em relação 

ao acompanhamento e interesse. Já no aconselhamento e privacidade, a maioria das respostas foi 

“neutro”. De ressalvar que houve uma resposta “muito insatisfeito” em dois parâmetros: o 

acompanhamento e a privacidade. Quando inquiridos sobre o que melhoravam no atendimento, os 

participantes referiram as condições de privacidade do balcão e a formação técnica e psicológica 

dos colaboradores. A Figura 8 ilustra os resultados obtidos quanto ao grau de satisfação. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Resultados obtidos no inquérito sobre o grau de satisfação com o atendimento. 

 

4. Discussão e Conclusão 

Quando à adesão e à prática de exercício, os resultados foram satisfatórios, mostrando que a 

população para além de cumprir as medidas farmacológicas também tem iniciativa para as não 

farmacológicas. Nos hábitos de sono, a média de horas de sono dormidas foi um pouco inferior ao 

recomendado para um adulto até aos 64 anos (entre 7 a 9 horas).107 Em conversa com os utentes, 

alguns queixaram-se de insónias, o que é compatível com o quadro clínico apresentado. Em relação 

ao uso de suplementos, 37,5% respondeu de forma afirmativa. Um dos suplementos referidos foi a 

Vitamina D, supracitada em 1.1.3. Apenas um paciente referiu ter comorbilidades, sendo ambas 

exacerbadas por ansiedade e stress, perturbações que muitas vezes coexistem com um quadro 

depressivo. Quanto ao grau de satisfação, os resultados foram bastante positivos, sendo que as áreas 

que mais deixam a desejar são a privacidade e o acompanhamento do doente. A estrutura do inquérito 

elaborado permitiu-me tirar conclusões quanto aos objetivos a que me tinha proposto: avaliar a adesão 

à terapêutica, o estilo de vida, uso de suplementos, presença de comorbilidades e, por fim, o grau de 

satisfação com o atendimento em farmácia comunitária. Uma das limitações foi a amostra ser 

demasiado reduzida, o que não permite conferir relevância estatística. Também pode ter ocorrido um 

viés de desejabilidade social nas respostas que foram dadas pelos pacientes. 
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Anexo 1: Espaço exterior da Farmácia MAG (1A) e farmácias em regime de serviço permanente (1B). 

 

 

 

 

1B 1A 

2A 2B 

Anexo 2:  Gabinete de 
atendimento personalizado. 

Anexo 3:  Zona de espera (2A) e zona atendimento ao 
público (2B). 
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Anexo 7: Armazém. 

4A 4B 4C 

4D 4E 4F 

6A 6B 

Anexo 6:  Contentor usado para o transporte de produtos sem 
necessidades especiais de conservação (6A) e contentor usado 
para o transporte de produtos de frio (6B). 

Anexo 4: Gavetas dispensatórias (4A), secretária dianteira, com dois computadores destinados, 
maioritariamente, à realização de encomendas e gestão de stock (4B), secretária traseira, com um 
computador destinado à receção de encomendas (4C), frigorífico (4D), zona de medicamentos 
excedentes (4E) e laboratório (4F). 
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Anexo 10: Imagens criadas para dinamização da FM. 

Anexo 8: Registo de serviços prestados. Anexo 9:  Sistema de prevenção de contrafação 
de medicamentos.   
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Anexo 16: Folheto distribuído aos participantes do diagnóstico cutâneo. 
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Anexo 19: Inquérito “Depressão no contexto de farmácia comunitária” realizado aos utentes da 
Farmácia MAG. 
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Resumo 

 

Estagiar em ambiente hospitalar dá ao futuro profissional a possibilidade de ter uma visão global sobre 

o quão importante é o papel do farmacêutico e como se estende por diversas áreas. Para além disso, 

constitui uma oportunidade de aplicação de conhecimentos adquiridos durante a formação académica. 

É da responsabilidade do farmacêutico hospitalar assegurar a qualidade e respeito pelas normas nas 

etapas de seleção e aquisição de produtos, na sua receção e armazenamento e ainda na distribuição 

ao doente, que é o principal foco. 

No presente relatório, irei descrever o estágio curricular realizado nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado Braga Centro, que pertence ao Grupo Trofa Saúde. O estágio decorreu de 15 de 

janeiro a 28 de fevereiro de 2019. Numa primeira parte, faço uma contextualização do que é a farmácia 

hospitalar, do Grupo Trofa Saúde e do Hospital Privado Braga Centro. Em seguida, descrevo o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Hospital, incluindo as tarefas que pude realizar. Por fim, 

descrevo uma proposta que elaborei: o cartão de alerta do Grupo Trofa Saúde. 
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1. Contextualização  

1.1 A Farmácia Hospitalar 

De acordo com o disposto no Capítulo I do Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, a farmácia 

hospitalar representa a atividade farmacêutica exercida em organismos hospitalares ou serviços a eles 

ligados, tendo o serviço farmacêutico autonomia técnica. É da alçada do farmacêutico hospitalar a 

gestão do circuito do medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Por ser uma 

estrutura fundamental para os cuidados de saúde, deve ainda existir uma estreita cooperação com a 

restante equipa clínica, providenciando apoio técnico e colaborando na preparação e aperfeiçoamento 

de pessoal destinado a estes serviços.1 Os Serviços Farmacêuticos (SF) possuem uma direção técnica 

com especialidade em Farmácia Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos, sendo o Colégio de 

Especialidade de Farmácia Hospitalar o órgão que congrega os farmacêuticos qualificados com esse 

título.2 Nas suas funções, incluem-se a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos e 

participação em ensaios clínicos, desenvolvimento de ações de formação e participação em comissões 

técnicas. São constituídos pelas seguintes áreas: “Seleção e Aquisição”, “Receção e Armazenagem”, 

“Preparação”, “Controlo”, “Distribuição”, “Informação” e “Farmacovigilância, Farmacocinética e 

Farmácia clínica”.3 

 

1.2 Grupo Trofa Saúde 

Casa de Saúde da Trofa. É esta a instituição que dá origem à marca registada Trofa Saúde Hospital®, 

em 1999. Uma marca que representa uma rede nacional de Unidades Hospitalares que serve, 

atualmente, mais de 4 milhões de habitantes. Focado inicialmente a norte, o Grupo Trofa Saúde (GTS) 

acabou por se expandir para o resto do país, sinónimo do sucesso deste que pretende ser uma 

referência no setor privado. Acreditando que um bom cuidado de saúde passa pela confiança do utente 

nos serviços prestados, o GTS dispõe de um corpo clínico de excelência e cuja formação é contínua. 

A Associação Portuguesa de Certificação (APCER), atribuiu a certificação ISO 9001-2008 a todos os 

hospitais do grupo.4  

O GTS é composto por uma série de Unidades Hospitalares e Hospitais de Dia, sendo que estes últimos 

ficam a cargo das Unidades. No ponto 2, será possível consultar um esquema que demonstra a 

estrutura da rede do GTS. 

 

1.3 Hospital Privado Braga Centro 

Após pouco mais de quatro anos de funcionamento, o Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) veio 

colocar à disposição a mesma matriz de serviços que o Hospital Privado de Braga Sul (HPB) e trazer 

aos bracarenses a garantia de um serviço de proximidade para toda a cidade de Braga e o seu distrito. 

Localizado na Rua do Raio nº 165, o HPBC possui uma vasta equipa, liderada pelo Dr. Vieira da Silva 

(Diretor Clínico) e pelo Dr. Nélson Brito (Administrador). Disponibiliza à população uma gama variada 

de especialidades clínicas (Cardiologia, Psicologia, Osteopatia, Nutrição e Cirurgia, por exemplo) e 

serviços. Entre estes, fisioterapia, internamento, bloco operatório, genética médica e uma unidade de 

tratamento da obesidade. De ressalvar a colaboração com parceiros externos altamente diferenciados, 

como o Laboratório LAP, da Unilabs® e o Laboratório Hilário de Lima.5 
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Enquanto estagiária dos SF do HPBC, tive a oportunidade de contactar com a realidade de 

alguns destes serviços, principalmente Medicina Dentária, Fisioterapia, Imagiologia, 

Gastroenterologia e Consulta Externa. 

 

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde 

 Os SF do GTS são assegurados por uma direção técnica em cada uma das unidades hospitalares e 

uma Farmacêutica Coordenadora, que exerce funções no Hospital Privado do Senhor do Bonfim 

(HPSB), onde está situada o Armazém Central (AC). É nesse local que é feita a aquisição de 

medicamentos e produtos para posterior distribuição para as restantes unidades. Considerado um 

distribuidor certificado pelo INFARMED, I.P.®, o AC é ainda responsável pela preparação de produtos 

estéreis e citotóxicos. Durante o estágio curricular, foi-nos dada a oportunidade de conhecer as 

instalações do AC, cuja direção técnica é garantida pela Dr.ª Patrícia Moura. Na altura do meu estágio 

curricular, o AC situava-se no Hospital Privado de Alfena (HPAV). Durante a visita, pudemos 

contactar de perto com processos como a aquisição de medicamentos especiais e preparação 

de medicamentos manipulados, ficando com a consciência clara de que, o exercício de funções 

dos SF das restantes unidades apenas se torna possível com a centralização destas etapas 

cruciais. Para uma maior harmonização entre os diferentes SF, existe um conjunto de procedimentos 

transversais, designados por “Manual de Procedimentos – Serviços Farmacêuticos, Grupo Trofa 

Saúde”. Os SF são, periodicamente, sujeitos a auditorias internas, de forma a garantir que os processos 

definidos se encontram em conformidade.6 Na Figura 1 encontra-se representada a estrutura dos SF 

do GTS. 

 

 

 

 

 

 

 

HPAV: Hospital Privado de Alfena HPB: Hospital Privado de Braga Sul HPBC: Hospital Privado de Braga Centro HPBN: Hospital 

Privado da Boa Nova HPG: Hospital Privado de Gaia HPSB: Hospital Privado do Senhor do Bonfim HPT: Hospital Privado da 

Trofa HPVR: Hospital Privado de Vila Real HPAM: Hospital Privado da Amadora HDG: Hospital de Dia de Guimarães HDM: 

Hospital de Dia da Maia HDSJM: Hospital de Dia de São João da Madeira HDL: Hospital de Dia de Loures HDF: Hospital de Dia 

de Famalicão 

 

Figura 9: Estrutura dos SF do GTS com indicação dos farmacêuticos responsáveis por cada unidade hospitalar e 
hospitais de dia associados. 
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2.1 Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga Centro 

2.1.1 Localização, Horário e Recursos Humanos 

Sempre que possível, os SF devem obedecer aos seguintes pressupostos: “facilidade de acesso 

externo e interno; implantação de todas as áreas, incluindo os armazéns, no mesmo piso; o setor de 

distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios, se existir, deverá localizar-se próximo da 

circulação normal deste tipo de doentes, como por exemplo junto das consultas externas e ter entrada 

exterior aos serviços farmacêuticos e proximidade com os sistemas de circulação vertical como monta-

cargas e elevadores”. De modo a facilitar a cooperação com os diferentes serviços, a sua localização 

deve privilegiar relações preferenciais de proximidade. Como relação prioritária temos o 

Atendimento ao Público, o Hospital de Dia, o Internamento (Unidose), a Urgência, a Unidade de 

Cuidados Intermédios e o Bloco Operatório. A Consulta Externa deverá estabelecer uma relação 

média. Quanto às relações fracas, temos a Medicina Física e de Reabilitação.7 No caso do Hospital 

Privado Braga Centro, os SF situam-se no piso -1, junto ao cais de descargas e aos elevadores de 

acesso aos diferentes pisos. O setor de distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios não se 

localiza junto da área em que os doentes normalmente circulam. 

O horário de funcionamento dos SF está fixado entre as 9 e as 18 horas dos dias úteis, com uma 

hora de pausa para almoço. Fora do expediente, os diferentes serviços hospitalares podem aceder aos 

SF, mediante preenchimento de uma folha de responsabilidade e registo de todos os 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos levantados (Anexo 1). De forma 

a garantir o normal funcionamento dos serviços ao fim de semana, os SF providenciam um stock 

avançado. 

A diretora técnica dos SF do Hospital Privado de Braga Centro é a Dr.ª Alexandra Machado do Vale. 

 

2.1.2 Sistema informático 

Por necessidade de otimização do sistema de saúde, de forma a assegurar as diferentes necessidades 

dos utentes, foi criado um plano de reorganização da farmácia hospitalar em que estava previsto o 

desenvolvimento de um sistema de informação e gestão. A substituição progressiva dos registos 

manuais pelos registos informáticos deveria ser feita até ao final da legislatura (junho de 2003).8  

No GTS, em virtude da implementação dos registos informáticos, os SF operam com três recursos 

informáticos: o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento, o PHC® e a Intranet. 

O Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (HS–SGICM da Glintt®) é um software 

aplicacional que intervém em várias etapas do circuito do medicamento, permitindo uma correta 

gestão e rastreabilidade ao longo de todas elas. Através deste software, é possível confirmar 

imediatamente a prescrição médica, sabendo quem a realizou e em que contexto, fazer um registo da 

administração, efetuar consumos diretos e gerir os stocks de forma eficaz. Em ambulatório, permite um 

controlo rigoroso do fornecimento da medicação, por ser um processo centralizado e com registo dos 

lotes, e permite avaliar a adesão à terapêutica. Permite ainda a recolha de casos para estudos clínicos. 

As suas principais vantagens são: aumento de segurança; diminuição dos erros de medicação, 

dos riscos de interações medicamentosas e dos desperdícios; acompanhamento 

farmacoterapêutico dos utentes e racionalização da terapêutica e dos diferentes stocks.9,10 
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O PHC® é um software de gestão utilizado para efeitos de faturação e emissão de guias de transporte 

quando existe intercâmbio de stock entre os diferentes serviços ou entre os hospitais do grupo. Estas 

guias são uma forma de controlar o transporte de medicamentos pela Autoridade Tributária.  

A Intranet é uma rede privada dentro de uma organização usada com o intuito de partilhar informações, 

preservando a segurança da empresa. No GTS, a Intranet contém documentos essenciais para o 

funcionamento dos SF, tal como o “Manual de Procedimentos – Serviços Farmacêuticos, Grupo Trofa 

Saúde”.11 

Durante o meu estágio curricular, a Dr.ª Alexandra Machado do Vale explicou-me a base de 

funcionamento de cada um destes recursos, dando-me a oportunidade, sempre que possível, 

de interagir com eles. 

 

3. Organização e Gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A organização e gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e dispositivos médicos (DM) 

é um processo indispensável para um correto funcionamento do serviço farmacêutico hospitalar, 

abrangendo várias etapas: seleção e aquisição, receção, armazenagem, distribuição e terminando 

na administração ao doente. Para tal, é fundamental o seccionamento dos SF em áreas consonantes 

com estas tarefas (ponto 1.1).12  

De forma a garantir a qualidade e rigor deste processo no GTS, são realizadas reuniões trimestrais 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), constituída pela Farmacêutica Coordenadora, pela 

direção técnica dos SF e direção clínica de cada uma das unidades hospitalares. Esta comissão 

implementa e monitoriza a política do medicamento, incidindo sobre as prescrições médicas e a 

disponibilização de medicamentos aos utentes.3 De seguida, irei explanar cada uma das etapas 

supracitadas. 

 

3.1 Seleção e Aquisição 

A seleção de medicamentos, PF e DM deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos® (FHNM), as necessidades terapêuticas e a melhoria de qualidade de vida dos doentes 

do hospital e critérios fármaco-económicos. No GTS, a CTF, encarregue pela seleção de medicamentos 

a incluir na adenda ao FHNM, criou o Formulário Hospitalar do GTS (FHGTS). O FHGTS reflete as 

necessidades dos SF e orienta os diferentes profissionais quanto às existências em stock.12 

A aquisição de medicamentos, PF e DM deve resultar na sua “disponibilização com garantia de 

qualidade, em tempo oportuno, com o melhor custo, armazenamento e distribuição de forma a 

preservar as suas características”.13 Este processo é realizado pelos SF, em colaboração com o Serviço 

de Aprovisionamento. Os diretores técnicos dos SF de cada unidade hospitalar são responsáveis pela 

elaboração de um pedido quinzenal, à sexta feira de manhã, com base em stocks ideais pré-

definidos. A Farmacêutica Coordenadora analisa os pedidos, agrupa-os e realiza um único 

pedido transmitido via Intranet ao Departamento de Compras, que efetua as encomendas aos 

fornecedores previamente definidos.14 Na visita ao AC, a Dr.ª Patrícia Moura explicou o processo 

de seleção destes fornecedores. No início do ano, é estipulada uma 1ª e 2ª linha de fornecedores, 

caso a 1ª falhe ou entre em rutura de stock. A avaliação e seleção, feita pelo Departamento de 
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Compras e a Dr.ª Patrícia Moura, é feita com base em orçamentos, concursos anuais de fornecedores 

e estudos de mercado. 

 

3.1.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Por necessidade de um controlo operacional rigoroso e em harmonia com a legislação em vigor de 

combate à droga15, o GTS dispõe de um Procedimento Operacional para uniformizar o circuito dos 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. A encomenda destes medicamentos é realizada 

mensalmente, na primeira semana, com base em stocks ideais pré-definidos, à semelhança do que 

acontece com os outros medicamentos. Ao realizar a encomenda, o AC deve fazê-la acompanhar-se 

do Anexo VII (Anexo 2), composto por um original e um duplicado. Após preenchimento do código 

interno, designação, forma farmacêutica, dosagem e quantidade, a Farmacêutica Coordenadora 

assina, coloca o número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos e carimba o anexo. É efetuada uma 

fotocópia, que é arquivada em pasta própria, para efeitos de posterior inspeção pelo INFARMED, I.P.® 

ou caso o anexo seja extraviado durante o transporte. Os fornecedores procedem ao envio da 

encomenda, que segue com o Anexo VII original assinado e carimbado.16 

Estes procedimentos foram-me explicados durante o estágio pela Dr.ª Alexandra Machado do 

Vale, tendo tido a oportunidade de observar o processo no AC, aquando a visita ao mesmo. A 

Dr.ª Patrícia Moura mostrou ainda exemplares do Anexo VII preenchido. 

 

3.1.2 Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Para comercialização e utilização em Portugal, todos os medicamentos devem possuir a Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM). Para utilização de medicamentos que não possuam a AIM ou que 

possuam, mas não estejam efetivamente a ser comercializados, deve ser requerida ao INFARMED, 

I.P.® uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) (Anexo 3). No GTS, esta requisição é feita 

pela Farmacêutica Coordenadora, a Dr.ª Patrícia Moura. A autorização é concedida a instituições 

de saúde mediante verificação cumulativa das seguintes condições:  

“a) A entidade requerente ser uma instituição de saúde com ou sem regime de internamento.  

b) Não existirem, em Portugal, medicamentos que apresentem idêntica composição qualitativa e 

quantitativa de substâncias ativas e forma farmacêutica, aprovados ou que tenham sido objeto de 

qualquer das outras autorizações ou registos previstos no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, ou que, possuindo qualquer uma dessas autorizações não estejam a ser efetivamente 

comercializados 

c) Os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento 

de determinadas patologias e comprovadamente sem alternativa terapêutica.  

d) Tratando-se de medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, a 

aquisição direta de medicamentos obedeça às condições especiais estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 15/93, de 22 de janeiro, e no Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, na sua redação 

atual.”17 
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O órgão responsável por assegurar as atividades necessárias aos procedimentos de avaliação e 

autorização dos pedidos de AUE é a Direção de Avaliação de Medicamentos (DAM).18 Caso seja 

concedida a AUE, a documentação deve ser mantida em arquivo por um período não inferior a cinco 

anos, podendo ser solicitada pelo INFARMED, I.P.®17 Atualmente, a AUE é válida por um período de 

três anos, terminando a 31 de dezembro do triénio.19 

 

3.1.3 Extra-formulário 

Em caso de prescrição de um medicamento, PF ou DM que não esteja incluído no FHGTS, o médico 

prescritor deverá proceder ao preenchimento da Justificação de Receituário de Medicamentos 

(Anexo 4). Nesse documento, deverá descrever a situação clínica que justifica o pedido e a razão pela 

qual, havendo um medicamento, PF ou DM no Formulário ou adenda com a mesma finalidade 

terapêutica, não o considera adequado à situação do doente. A aprovação fica a cargo da CFT da 

respetiva unidade hospitalar que, nas suas reuniões trimestrais, pode considerar a inserção de novos 

produtos no FHGTS. 

As unidades hospitalares têm um convénio com farmácias comunitárias locais, que fornecem estes 

produtos extra-formulário.  

A prescrição de medicamentos, PF ou DM extra-formulário foi uma situação bastante recorrente 

durante o meu estágio e a qual me foi explicada pela Dr.ª Alexandra Machado do Vale. 

 

3.2 Receção e Conferência 

“A receção é a etapa que representa a fronteira de responsabilidade sobre a guarda do bem 

adquirido.”12 No GTS, todos os produtos são rececionados pelo AC, à exceção de produtos como 

soros de glicose e polieletrolíticos, que são entregues diretamente às diferentes unidades hospitalares 

pelos fornecedores. A distribuição dos produtos do AC para os hospitais do GTS é assegurada pelo 

Departamento de Logística, com rotas e horários pré-definidos.  

Nesta etapa, estão implicadas:  

- Conferência quantitativa e qualitativa dos medicamentos, PF e DM;  

- Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda; 

- Assinatura da nota de entrega e fornecimento de um duplicado ao fornecedor; 

- Conferência, registo e arquivo da documentação técnica; 

- Registo de entrada; 

- Envio do original da guia de remessa para o Serviço de Aprovisionamento; 

- Envio dos produtos para armazenamento; 

- Conferência dos boletins de análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, I.P.® 

(em produtos hemoderivados).12 

Caso a encomenda não se encontre em conformidade (como por exemplo embalagens danificadas ou 

não conformidade entre nota de encomenda e guia de remessa), os produtos devem ser segregados e 

identificados como tal.13 É feita a devolução a nível informático e, posteriormente, ao AC.20 
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No decorrer do meu estágio curricular, fui confrontada, por várias vezes, com a receção e 

conferência de encomendas, sendo uma etapa fundamental para que tudo decorra com 

harmonia nos SF. 

 

3.3 Armazenamento 

Os medicamentos, PF e DM devem ser acondicionados de modo a garantir certas condições de espaço, 

luz, temperatura, humidade e segurança.12 Para tal, a zona de armazenamento deve ser adequada e 

ter os equipamentos necessários.13 Neste ponto, irei descrever as condições que a zona de 

armazenamento e o armazenamento em si devem respeitar.  

 

3.3.1 Zona de armazenamento 

A zona de armazenamento deve ser um espaço adequado à quantidade e diversidade dos produtos 

a armazenar, permitindo uma circulação fácil, rápida e segura, mas ao mesmo tempo com controlo 

eletrónico de acessos. Deve também permitir a sectorização, consoante as necessidades de 

armazenamento especiais (ponto 3.3.3). A higienização do local deve ser permanente e planeada 

sendo que, no HPBC, é efetuada pelos Serviços Comuns e registada no ‘Registo de Higienização’. 

Para além disso, deve existir um lavatório para lavagem de mãos. 

Para medicamentos e produtos de saúde sem condições de conservação especiais, o armazenamento 

deve garantir proteção da luz solar direta, temperatura inferior a 25ºC e humidade relativa entre 

40 e 60%. Tal como recomendado pelo Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar®, o GTS, em 

todas as suas unidades hospitalares, monitoriza e regista a temperatura e humidade, estando o seu 

registo e controlo a cargo do Serviço de Manutenção. Estes parâmetros são controlados e regulados 

através de termohigrómetros, um desumidificador e um sistema de ventilação. Os registos são 

enviados, semanalmente, aos SF que, após análise e verificação dos dados, devem assinar, datar e 

arquivar em pasta própria. Qualquer valor fora dos limites estabelecidos faz com que seja emitido um 

alerta para o Serviço de Manutenção e os SF. 

A nível de segurança, deve existir um sistema de alarme automático, kit de derrames, extintores, estojo 

de primeiros socorros em local visível e assinalado e sinalética adequada. As portas devem ser largas 

o suficiente, para circulação de porta-paletes e carros de transporte, e devem existir medidas efetivas 

para controlo de pragas.12,13,21 

O HPBC cumpre com todos os requisitos acima descritos, sendo que a Dr.ª Alexandra Machado 

do Vale me explicou todos os procedimentos para garantir a adequação do espaço. Todas as 

semanas, pude observá-la a analisar os registos de temperatura e humidade, enviados pelo 

Serviço de Manutenção. 

 

3.3.2 Condições de armazenamento 

As prateleiras/gavetas/armários destinados ao armazenamento de medicamentos, PF e DM devem 

garantir segurança durante a sua utilização, estando preferencialmente fixas, caso ocorra um sismo. 

O ar deve circular e deve ser evitado o contacto direto com o chão. Não deve existir contacto entre 

os artigos e o chão, a parede, o teto, e outros artigos. Os locais de armazenamento devem estar 
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devidamente identificados de modo a garantir que o rótulo contenha: a designação, dose e forma 

farmacêutica; código interno ou código hospitalar nacional do medicamento (CHNM) e código de barras 

ou outro. A identificação deve respeitar a nomenclatura LASA (Look-alike, Sound-alike), que representa 

medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante (Anexo 5), e a Norma n.º 

014/2015 de 06/08/2015 da DGS, que diz respeito aos medicamentos de alerta máximo (Anexo 6). Os 

medicamentos, PF e DM são armazenados segundo o critério First Expired, First Out (FEFO), em 

que o primeiro a expirar é o primeiro a sair. No GTS, os medicamentos, PF e DM estão organizados 

por forma farmacêutica, classificação farmacoterapêutica e ordem alfabética da Designação Comum 

Internacional (DCI). Todos os critérios supracitados são cumpridos.13,21 

Em colaboração com a Dr.ª Alexandra Machado do Vale, reorganizei as prateleiras e armários 

dos SF, estabelecendo um código de cores/alfanumérico e elaborando um mapa da farmácia 

(Anexo 7). 

 

3.3.3 Armazenamento especial 

Tal como referido em 3.3.1, existem medicamentos, PF e DM que exigem condições especiais de 

armazenamento, conservação e segurança. São eles: os produtos inflamáveis, estupefacientes 

psicotrópicos e benzodiazepinas, citotóxicos, produtos que necessitam de refrigeração e produtos 

fotossensíveis. 

Produtos Inflamáveis: a sua área deve estar sinalizada e as instalações devem ser apropriadas, 

possuindo equipamento de proteção contra incêndio. As normas e procedimentos escritos devem estar 

afixados no local e as fichas de segurança em locais definidos. 

Estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas: armazenados em cofre com fechadura de 

segurança. 

Citotóxicos: em espaço específico sinalizado com símbolo de risco biológico e com kit de derrame 

acessível. 

Medicamentos, produtos de saúde e reagentes que necessitam de refrigeração: armazenamento 

em frigoríficos próprios com temperaturas entre 2 e 8ºC e sistema de controlo, registo e alarme 

automático. 

Produtos Fotossensíveis: armazenados em embalagem própria e colocados em local ao abrigo da 

luz.13,21 

No decorrer do estágio, contactei inúmeras vezes com este tipo de produtos, em particular com 

os fotossensíveis, que pude proteger com folha de alumínio.  

 

3.4 Controlo de existências 

De modo a evitar perdas e desperdícios, o stock de medicamentos, PF e DM deve ser o mínimo face à 

eficiência dos processos de aquisição, mas que, ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades dos 

utentes e normativos em vigor.21 Como tal, torna-se premente realizar controlo de inventário e prazos 

de validade, para melhor gestão de stock. 
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3.4.1 Inventário 

É realizado com recurso a uma listagem de todos os produtos existentes em stock nos SF. O documento 

é atualizado anualmente, para efeitos de encerramento de contas dos serviços. 

 

3.4.2 Prazos de validade 

O controlo de prazos de validade dos medicamentos, PF e DM deve ser feito informaticamente, para 

permitir a sua rastreabilidade.12 No GTS, o controlo de prazos de validade dos medicamentos e PF é 

realizado pelo farmacêutico, ficando o controlo de prazos de validade dos DM a cargo do 

enfermeiro coordenador da unidade hospitalar, com intervenção e supervisão do farmacêutico. Este 

controlo é efetuado trimestralmente (Bloco, Internamento e Urgência) ou semestralmente (Consulta 

Externa, Endoscopia e Imagiologia), de acordo com um plano anual elaborado pelo diretor técnico dos 

SF. Aquando a receção e armazenamento, são registados os produtos cujo prazo de validade terminar 

no ano corrente. Como recomendado no Manual da Farmácia Hospitalar®, estes registos são feitos em 

formato digital (folha de Excel®). Os medicamentos e produtos farmacêuticos com validade inferior a 

3 meses são identificados com etiqueta “Atenção Prazo de Validade a Terminar”.21 

Enquanto estagiária dos SF do HPBC, arrumei medicamentos, PF e DM provenientes de 

encomendas, aplicando o princípio FEFO (ponto 3.3.2). Para além disso, também identifiquei 

produtos com a etiqueta “Atenção Prazo de Validade a Terminar”. 

 

3.5 Distribuição 

A distribuição dos medicamentos é a face mais visível dos SF. Existem diferentes tipos de distribuição, 

partilhando todos eles dos mesmos objetivos: garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a 

distribuição, garantir a administração correta do medicamento, diminuir os erros relacionados com a 

medicação, monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de enfermaria dedicado a tarefas administrativas 

e racionalização dos custos com a terapêutica.12 Os tipos de distribuição são adaptados às 

necessidades dos serviços e utentes. Irei descrever, em seguida, quais são e em que consistem. 

 

3.5.1 Regime de Internamento 

3.5.1.1 Distribuição Clássica/Tradicional 

Também designada por distribuição de medicamentos por reposição de stocks, este é um tipo de 

distribuição em que existe reposição de stocks nivelados de medicamentos, mediante um procedimento 

previamente estabelecido entre o farmacêutico e o enfermeiro responsável de cada serviço.12 No 

HPBC, a distribuição para cada serviço é feita com base nas suas necessidades semanais e com os 

valores de stock ideais acordados entre o farmacêutico e o enfermeiro. À medida que os produtos 

vão sendo administrados ou após contagem manual, os pedidos são gerados, informaticamente, pelos 

serviços ou pelos SF, através do HS–SGICM®. A entrega e reposição dos produtos é assegurada pelo 

farmacêutico para o serviço de Urgência, Internamento e Bloco Operatório. Para todos os outros 

serviços, à exceção da Consulta Externa 1 (que dispõe de auxiliares de ação médica para levantamento 

dos pedidos no SF), os produtos são deixados no cais de descargas.22  
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Pude observar e acompanhar a Dr.ª Alexandra Machado do Vale sempre que fazia reposição de 

serviços, colaborando com ela nessa tarefa. 

 

3.5.1.2 Distribuição de Medicamentos em Dose Individual Unitária e Unidose 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste numa distribuição de medicamentos 

diária, para um período de 24 horas, aos doentes em regime de internamento.12 O farmacêutico é 

responsável pela preparação individualizada da terapêutica sendo que, no GTS, é feita às 15h. No caso 

dos fins de semana e feriados, por não estarem em funcionamento, os SF devem assegurar medicação 

para 48 ou 72 horas.  

Perante prescrição médica, é da responsabilidade do farmacêutico a sua interpretação e elaboração 

do perfil farmacoterapêutico, através do HS–SGICM®. Deve ser verificada e avaliada: identificação 

da substância por DCI e indicação do fármaco, dosagem, forma farmacêutica, posologia, via de 

administração, interação medicamentosa e duplicação terapêutica.  

Para preparação das malas de medicação, é impresso o mapa terapêutico, após avaliação e 

validação. Cada gaveta está associada a um doente, contendo o seu nome, número de processo 

GTS, serviço/unidade, quarto e cama onde se encontra. A medicação é então distribuída, de acordo 

com o mapa terapêutico. Caso o volume de medicação impossibilite a sua colocação na gaveta, esta é 

colocada num saco, devidamente identificado com a informação do doente. Para produtos como 

medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, soros/injetáveis de grande volume e 

medicação em S.O.S. (Si Opus Sit, se necessário), a distribuição é feita pelo sistema 

clássico/tradicional. O farmacêutico deve estar atento a quaisquer alterações que possam surgir 

antes do momento da distribuição, como alterações nas prescrições, altas médicas ou mudanças 

de camas. Aí, são elaborados mapas terapêuticos que contêm apenas as alterações e são verificadas 

as gavetas. Ao fazer a DIDDU no serviço de Internamento, o farmacêutico recolhe as malas de 

medicação do dia anterior. Se existirem alterações na prescrição posteriores à distribuição dos 

medicamentos, os SF separam a nova medicação e entregam.  

A DIDDU é sujeita a um duplo controlo, por parte do farmacêutico e do enfermeiro do serviço, o que 

diminui os erros relacionados com a preparação das malas. Após validação dos esquemas 

terapêuticos, são efetuados os débitos correspondentes à medicação dada ao doente. Se houver 

medicação que não foi administrada, é colocada na mala de medicação e o farmacêutico procede à 

anulação do débito (estorno de saída).22,23 

Este é um processo de grande intervenção por parte do farmacêutico, cujas etapas se encontram 

resumidas na Figura 2. 

Durante o meu estágio curricular, participei em todas as que dizem respeito ao farmacêutico: 

desde a validação de prescrições à preparação das malas de medicação e sua distribuição, em 

colaboração com a Dr.ª Alexandra Machado do Vale. 
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Figura 10: Circuito de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) no Grupo Trofa Saúde (GTS). 
Adaptado de [12]. 

 

3.5.2 Regime de Ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório surge da necessidade de um maior 

controlo e vigilância em algumas terapêuticas. Também se prende com a necessidade de garantir a 

adesão à terapêutica. Isto traz algumas vantagens, nomeadamente a possibilidade de continuar o 

tratamento em ambiente familiar, o menor risco de infeções nosocomiais, entre outras, e a redução de 

custos associados ao regime de internamento.12 

No HPBC, este tipo de distribuição serve os doentes oncológicos. Estes doentes fazem ciclos de 

quimioterapia regulares e programados pelo médico prescritor, sendo da responsabilidade dos SF 

assegurar a medicação para os dias em que o doente irá fazer uma sessão. À semelhança dos 

restantes medicamentos, a medicação dispensada é registada no processo do doente e a ele debitada. 

Durante o período de tempo em que estagiei nos SF do HPBC, pude observar a receção de 

citotóxicos e proceder à sua entrega que, no caso do HPBC, é feita à enfermeira chefe. A Dr.ª 

Alexandra Machado do Vale mostrou-me, ainda, os mapas de produção e distribuição de 

citotóxicos elaborados para as diferentes unidades hospitalares. 

 

3.5.3 Gases Medicinais 

Os gases medicinais podem ser considerados medicamentos ou DM. Na sua forma medicamentosa, 

os gases medicinais, liquefeitos ou não, entram em contacto direto com o organismo humano e 

destinam-se ao uso em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo, conservação e transporte 

de órgãos, tecidos ou células para transplante. Na forma de DM, destinam-se ao diagnóstico, 
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prevenção, monitorização, tratamento, atenuação ou compensação de uma doença/lesão ou 

deficiência. Também servem para fins de investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de 

um processo fisiológico. Por ser DM, estes efeitos não são obtidos através de meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos.  

São utilizados gases medicinais como o oxigénio, dióxido de carbono, óxido nítrico e protóxido de azoto. 

Estes gases são acondicionados em cilindros ou recipientes criogénicos.24 A sua distribuição ocorre 

por redes que se estendem desde a central de gases até aos serviços clínicos, por circuitos fechados 

que possuem reguladores de pressão e caudalímetros. Em locais sem acesso a unidades terminais ou 

no caso do transporte de doentes, podem ser utilizados cilindros móveis.25 

No GTS, o controlo dos gases medicinais é da responsabilidade dos SF e do Serviço de Manutenção, 

que regista periodicamente o nível dos gases. 

A Dr.ª Alexandra Machado do Vale explicou-me o circuito dos gases medicinais, desde o seu 

armazenamento à distribuição. 

 

3.5.4 Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

3.5.4.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

A dispensa destes medicamentos é feita mediante preenchimento do Anexo X do Modelo nº1509 da 

Imprensa Nacional Casa da Moeda® (INCM®), constituído por um original e um duplicado (Anexo 8). 

O enfermeiro, aquando a administração, preenche o Anexo X, onde regista o nome do doente, número 

de processo GTS e a quantidade administrada. Posteriormente, rubrica e data. Quando a folha estiver 

completa, o diretor de serviço ou substituto legal (médico) confirma as administrações e assina. Após 

este processo, a folha é entregue nos SF que verificam o correto preenchimento do Anexo, assinalam 

a quantidade total fornecida e assinam. Os SF numeram a folha do Anexo de acordo com um registo 

Excel®. Este registo contém todas as requisições e movimentações de medicamentos estupefacientes 

e psicotrópicos. É efetuada a transferência informática da quantidade dos medicamentos e impressa a 

guia de transporte. Os medicamentos e o Anexo são entregues no serviço requisitante, sendo que o 

enfermeiro responsável assina o Anexo e fica com o duplicado. O farmacêutico fica com o original e 

arquiva-o, juntamente com a guia de transporte, na capa “Registo de Estupefacientes”, por ano civil. 

Estes documentos devem ser arquivados por um período não inferior a 5 anos.  

Trimestralmente, os movimentos e consumos destes medicamentos são enviados à Farmacêutica 

Coordenadora, que reporta ao INFARMED, I.P.®16 

Durante o estágio curricular, desempenhei um papel ativo nas movimentações de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, contactando com o Anexo X e observando o 

registo Excel®. Todas as etapas do processo de distribuição destes medicamentos foram-me 

explicadas pela Dr.ª Alexandra Machado do Vale.  

 

3.5.4.2 Sugamadex® 

O Sugamadex® é uma gama ciclodextrina modificada cuja indicação terapêutica é a reversão do 

bloqueio neuromuscular induzido pelo rucurónio ou vecurónio. Em crianças e adolescentes, é 
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apenas recomendado para a reversão de rotina do bloqueio induzido pelo rucurónio.26,27 Este 

medicamento, em relação à neostigmina, apresenta um valor terapêutico acrescentado, por reverter 

mais rapidamente o bloqueio neuromuscular, e constitui um menor risco (ausência de depressão 

cardiorrespiratória). Como desvantagem tem a possibilidade de recorrência do bloqueio após o seu 

uso (2%).27 

No GTS, de modo a controlar o seu uso, é necessário preencher um documento para justificar a sua 

utilização (Anexo 9), apesar de não ser um requerimento legal.  

Apenas por duas vezes, durante o meu estágio curricular, foram reencaminhadas justificações 

do uso de Sugamadex® para os SF do HPBC.  

 

3.5.4.3 Medicamentos Derivados do Plasma 

Os medicamentos derivados do plasma, ou hemoderivados, são constituídos por proteínas obtidas de 

plasmas de dadores humanos, através de um processo tecnológico de fracionamento e purificação. 

Os principais hemoderivados utilizados na clínica são a albumina, imunoglobulinas e fatores de 

coagulação. Por serem passíveis de constituir um veículo de transmissão de doenças infeciosas, 

a legislação determinou a obrigatoriedade de identificar e registar todos os medicamentos 

hemoderivados prescritos e cedidos em meio hospitalar. Esse registo é feito por meio do 

preenchimento de uma requisição de distribuição/administração (modelo nº 1804 da INCM®).  

O processo de libertação de lotes de origem biológica ocorre através da emissão do Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote (COELL), pelo INFARMED, I.P.®, após análise dos boletins de 

análises dos dadores e do plasma. O COELL é reconhecido em qualquer país da Comunidade 

Europeia. Caso um medicamento hemoderivado possua um COELL emitido por outro país, o 

INFARMED, I.P.® procede à emissão de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL).28,29 Aquando a receção, estes medicamentos vêm juntamente com a guia de transporte e 

respetivo CAUL, que é arquivado em pasta própria. 

O modelo nº 1804 é constituído por duas vias: a Via da Farmácia (Anexo 10) e a Via do Serviço, 

sendo a primeira o original e a segunda o duplicado. Após preenchimento deste documento pelo médico 

e farmacêutico, este é entregue no Serviço requisitante, onde é preenchido pelo enfermeiro após 

receção e administração dos hemoderivados. Posteriormente, o enfermeiro envia a via farmácia para 

os SF, onde permanece em arquivo por um período de 5 anos. No caso dos medicamentos 

hemoderivados armazenados no bloco operatório, estes devem estar identificados, com modelo nº 

1804 pré-preenchido, pelos SF.30 

A Dr.ª Alexandra Machado do Vale explicou-me o processo de obtenção do CAUL, que é 

solicitado no respetivo portal. Para além disso, mostrou-me exemplares do modelo nº 1804, 

explicando o seu preenchimento por parte dos três profissionais de saúde envolvidos. 
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4. Farmacotecnia  

4.1 Fracionamento, reembalagem e rotulagem 

O fracionamento, reembalagem e rotulagem de medicamentos surge da necessidade de os SF 

disporem dos medicamentos na dose prescrita e de forma individualizada, o que reduz o tempo 

dispensado em enfermaria com a preparação da medicação, reduz os erros de administração e o risco 

de contaminação dos medicamentos.12 Este processo deve ocorrer sem comprometimento de 

nenhum fator galénico protetor, garantindo a estabilidade das formas farmacêuticas. Devem, 

portanto, ser evitados: a degradação da substância ativa, acumulação de produtos de degradação 

tóxicos, alterações no aspeto e nas propriedades físicas da formulação.31 

No GTS, o processo é apenas iniciado se não existir no FHGTS uma dosagem alternativa que 

permita o cumprimento da posologia prescrita. O HPBC possui uma zona específica para 

manipulação dos medicamentos, cuja bancada e equipamentos são devidamente esterilizados, antes, 

entre e após o fracionamento e reembalagem, com álcool a 70º. Antes de iniciar o fracionamento, o 

farmacêutico deve inserir no programa de impressão de etiquetas os dados a conter para rotulagem: 

DCI, forma farmacêutica, dose inicial, lote, validade final atribuída, dose final correspondente à fração 

e designação da fração de acordo com o medicamento original. A validade final atribuída tem em conta 

a validade inicial e não pode exceder os 6 meses, a partir do dia de fracionamento. Após o processo 

de fracionamento, as frações obtidas são reembaladas em manga própria. Os medicamentos 

fotossensíveis são, ainda, envolvidos em folha de alumínio. As frações são, então, rotuladas e o 

farmacêutico procede ao controlo de qualidade, verificando as características físicas, integridade das 

frações e rotulagem. Estando em conformidade, liberta as preparações e preenche o “Registo de 

Fracionamento e Reembalagem de Comprimidos” (Anexo 11).  

Pode, ainda, haver necessidade de reembalagem em blisters que não possuem todas as 

informações necessárias, como o prazo de validade, em todos os comprimidos ou cápsulas. 

Nesses casos, os blisters são recortados e procede-se à sua reembalagem, à semelhança do processo 

acima supracitado. O prazo de validade atribuído é o mesmo do lote original, pelo facto de o 

comprimido/cápsula ser reembalado dentro do blister.32 

Durante o meu período enquanto estagiária dos SF do HPBC e após explicação de todos estes 

procedimentos, fui responsável pela realização deste processo sempre que este era necessário. 

As condições de esterilização foram garantidas previamente. O fracionamento foi feito com 

recurso a um instrumento de corte e a reembalagem foi feita manualmente. Posteriormente, 

etiquetei as frações com o respetivo rótulo, que imprimi no início do processo. 

 

4.2 Preparações não-estéreis 

A preparação de medicamentos não-estéreis está contemplada na Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho, 

que aprova as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de 

oficina e hospitalar. No GTS, é feita quinzenalmente por um técnico operacional, conforme as 

necessidades dos diferentes SF, serviços hospitalares e hospitais de dia. Antes de iniciar a preparação 

do medicamento manipulado, o técnico operacional deve assegurar a limpeza da área de trabalho e o 

respeito pelo meio ambiente, a disponibilidade e condições das matérias-primas, materiais de 
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embalagem e dos equipamentos, a segurança do medicamento e a documentação necessária para a 

sua preparação. Verificados estes pontos, inicia o preenchimento da ficha de preparação e a 

preparação em si. O método que utiliza deve garantir o teor de substância ativa pretendido e a 

satisfação das exigências da monografia genérica sobre a forma farmacêutica que está inscrita na 

Farmacopeia Portuguesa®. Finda a preparação, acondiciona o medicamento manipulado em material 

de embalagem adequado, rotulando-o. O rótulo deve conter: a identificação da matéria-prima e 

fornecedor, número do lote, condições de conservação, precauções de manuseamento (como “agite 

antes de usar”) e prazo de validade.33 No caso dos medicamentos manipulados, o Formulário Galénico 

Português® fala em prazo de utilização, que é atribuído conforme a estabilidade do medicamento.34 

É da responsabilidade da Farmacêutica Coordenadora a verificação e validação do produto final. 

 

4.3 Preparações estéreis 

Para preparação de medicamentos estéreis, devem ser garantidas condições asséticas tal que a 

contaminação microbiológica e a existência de pirogénios sejam reduzidas ao mínimo. É realizada em 

áreas limpas (salas de preparação) alimentadas com ar filtrado, cujas características se encontram 

descritas na Portaria n.º 42/92 de 23 de janeiro. Estas devem ser limpas e esterilizadas com detergentes 

e desinfetantes de mais do que um tipo, de modo a evitar o surgimento de resistências. É efetuado um 

controlo microbiológico de forma regular.12 A sala de preparação, no caso do GTS, contém uma câmara 

de fluxo laminar vertical classe II tipo B, para garantir a esterilidade do produto, a proteção do 

operador e do ambiente.35  A câmara deve ser ligada pelo menos 30 minutos antes de se iniciar  a 

manipulação e todas as superfícies devem ser desinfetadas com álcool a 70º. Existem antecâmaras de 

passagem obrigatória a pessoas e materiais, onde as pessoas se equipam com vestuário adequado 

(luvas, touca, máscara e proteção de calçado). No final do processo, devem ser efetuados ensaios de 

esterilidade e validação da preparação estéril.12  

No GTS, a preparação de medicamentos estéreis é realizada pela Farmacêutica Coordenadora, 

no HPSB. Este processo foi-nos explicado aquando a visita ao AC. 

 

4.4 Misturas para Nutrição Parentérica 

A nutrição parentérica é utilizada em doentes cujas necessidades nutricionais não podem ser cobertas 

por uma alimentação oral ou nutrição entérica, consistindo na administração de nutrientes por via 

intravenosa. Os produtos utilizados neste tipo de nutrição obedecem a certos requisitos, devendo ser 

estéreis e apirogénicos. 

No GTS, não são produzidas misturas para nutrição parentérica, sendo necessário encomendar 

aos fornecedores misturas intravenosas para nutrição parentérica em bolsa.  

Estas bolsas, mono, bi- ou tri-compartimentadas, destinam-se à alimentação dos doentes por um 

período de 24 horas, contendo soluções de aminoácidos, glicose, lípidos e eletrólitos. No entanto, pode 

existir necessidade de adição extemporânea de oligoelementos e vitaminas ou de correção de 

eletrólitos.36 
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4.5 Produtos Citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos é feita mediante prescrição médica e de acordo com os 

protocolos de tratamento existentes, aprovados pela Farmacêutica Coordenadora. Estes 

medicamentos são preparados na mesma sala das preparações estéreis, com a diferença de esta 

possuir uma pressão de ar negativa no caso dos produtos citotóxicos. Deve ser garantida a assepsia, 

a esterilidade do produto, segurança do operador e do meio ambiente. Todo o pessoal envolvido na 

manipulação deste tipo de produtos possui formação especializada e é submetido a exames 

médicos periodicamente. A preparação é feita no dia da administração, de acordo com mapas de 

produção que contêm informações relativas ao doente, como o seu peso e área de superfície corporal. 

Após a preparação, procede-se à rotulagem. O rótulo deve conter a identificação do doente (nome 

completo e número de processo GTS) e do medicamento (DCI), a dosagem, a solução de diluição, o 

volume final, a via de administração, dados relativos à estabilidade e preparação, o prazo de validade 

e a data. A embalagem de acondicionamento deve ser adequada e assinalada com a inscrição 

“CITOTÓXICO” e, em caso de necessidade de refrigeração, a inscrição “FRIGORÍFICO”. Após 

rotulagem e embalagem, as preparações são seladas em saco plástico (acondicionamento secundário). 

No caso de soluções fotossensíveis, são, ainda, revestidas por papel de alumínio. São depois 

colocadas na mala de transporte, identificada com o símbolo internacional de risco biológico (Anexo 

12), e distribuídas (pelo Serviço de Logística) pelas respetivas unidades hospitalares. A medicação é 

rececionada pelos SF e reencaminhada para o enfermeiro responsável pela Unidade de Oncologia, 

que procede à sua administração. 

Em caso de derrame acidental, deve utilizar-se de imediato o kit de derrame de citotóxicos do GTS, 

que contém todo o material necessário para conter e limpar o derrame de forma segura: óculos de 

proteção, bata de proteção para produtos citotóxicos, máscara tipo P3, luvas de proteção para produtos 

citotóxicos, pó e panos absorventes e um saco plástico para desperdícios citotóxicos.35,37 

No GTS, a Farmacêutica Coordenadora é a responsável por estes processos, preparando e 

validando os produtos citotóxicos. São garantidos todos os parâmetros de esterilidade, 

qualidade e segurança dos produtos. Tudo isto foi-me explicado aquando a visita ao AC. 

 

5. Outras atividades desenvolvidas 

5.1 Cartão de Alerta do Grupo Trofa Saúde 

5.1.1 Estado da arte 

A abordagem farmacológica no tratamento do cancro está em constante mutação sendo que, nos dias 

de hoje, vemos a imunoterapia emergir como uma das terapêuticas mais prometedoras. No entanto, 

apesar de melhorar o prognóstico dos doentes oncológicos, navegamos também num universo de 

novas toxicidades, muitas vezes desconhecidas para os profissionais de saúde dos hospitais 

generalistas. O profissional farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, é o mais capacitado 

para intervir em situações que, muitas vezes, podem pôr em risco a saúde do doente que, chegado a 

um hospital generalista com um efeito adverso relacionado à imunoterapia, é mal diagnosticado. Assim 

sendo, propus a elaboração do Cartão de Alerta Trofa Saúde (Figura 3). 
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Figura 11: Proposta de cartão de alerta do Grupo Trofa Saúde. Na parte da frente do cartão (3A) estaria o nome 

do utente, a patologia e protocolo de quimioterapia e o número do oncologista. No verso (3B), estariam descritos 

os efeitos adversos específicos da imunoterapia em causa. Na imagem estão apresentados os efeitos adversos 

da imunoterapia no geral. 

 

5.1.2 Atribuição 

Cada doente teria um cartão personalizado, de acordo com a imunoterapia que está a realizar. O cartão 

ser-lhe-ia atribuído em consulta com o seu oncologista e com o farmacêutico hospitalar, cuja missão 

seria a elaboração do cartão e respetiva explicação ao doente. 

 

Considerações Finais 

 

O estágio curricular em farmácia hospitalar foi, sem dúvida, uma mais valia para a aprendizagem de 

novos conteúdos e competências e também para aplicação de conhecimentos adquiridos durante o 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. A realidade do farmacêutico hospitalar é bastante 

diferente da do farmacêutico comunitário, pelo que o facto de ter tido um vislumbre dos dois setores 

me orientou também para que áreas eu gostaria de seguir enquanto futura farmacêutica prestes a 

entrar no mercado de trabalho. No Hospital Privado Braga Centro, pude observar o papel ativo que o 

farmacêutico desempenha ao intervir nas diferentes etapas do circuito do medicamento, garantindo a 

sua qualidade, segurança e eficácia. Apercebi-me ainda da importância da constante atualização 

científica, para melhor servir o utente e aperfeiçoar a sua atividade. 
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Anexos 

 

Anexo 20: Registo de Levantamento da Medicação. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII. 
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Anexo 22: Autorização de Utilização Excecional (AUE). 
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Anexo 23: Justificação de Receituário de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar | Joana Nair 
 

 
24 

Anexo 24: Medicamentos LASA (Look-alike, Sound-alike). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: Medicamentos de Alerta Máximo. 
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 Anexo 26: Mapa da farmácia, por mim elaborado, no âmbito da reorganização das prateleiras/armários 
(7A) e distribuição de todos os medicamentos, PF e DM existentes, por prateleiras e segundo código 
de cor/alfanumérico (7B). 
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Anexo 27: Anexo X do Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 28: Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex®. 
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Anexo 29: Modelo nº 1804 de requisição/distribuição/administração de hemoderivados - Via Farmácia. 
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Anexo 30: Registo de Fracionamento e Reembalagem de Comprimidos. 

 

 

Anexo 31: Símbolo Internacional de Risco Biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


