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RESUMO 

No último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto proporciona aos alunos a realização de um estágio profissionalizante, 

permitindo o contacto com a realidade do mundo do trabalho e o exercício da atividade farmacêutica. 

O objetivo é adquirir conhecimentos de natureza prática e científica, consolidando os ensinamentos 

adquiridos ao longo dos cinco anos do curso. Durante um mês e meio estagiei em Farmácia 

Hospitalar, e nos restantes quatro meses e meio em Farmácia Comunitária. 

Este relatório, como parte integrante do estágio, encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, 

são descritas as atividades desenvolvidas durante os quatro meses e meio de estágio na Farmácia 

Miramar, assim como a organização da mesma e os diferentes medicamentos e outros produtos de 

saúde lá dispensados. Na segunda, são apresentados três projetos que foram elaborados ao longo do 

estágio, cujos temas foram “Polimedicação”, “O sol e a pele” e “Fatores de risco cardiovascular”. As 

razões que levaram à escolha destes temas estão baseadas na realidade da Farmácia Miramar, como 

será justificado posteriormente, valorizando o papel do Farmacêutico enquanto agente de saúde 

pública. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 INTRODUÇÃO 

A Farmácia Comunitária é o primeiro local a que a população recorre para resolver problemas de 

saúde menor. Aqui, a atividade farmacêutica foca-se no cidadão, assumindo um papel de elevada 

importância na promoção do uso responsável do medicamento. 

É função do Farmacêutico comunitário contribuir na gestão da terapêutica e administração de 

medicamentos, determinar parâmetros, identificar pessoas em risco, detetar precocemente doenças e 

promover estilos de vida mais saudáveis1. 

O meu Estágio Profissionalizante decorreu na Farmácia Miramar (FM) entre o período de 1 março a 

17 de julho de 2019. Durante estes quatros meses e meio de estágio aprendi a realizar as diversas 

atividades inerentes ao trabalho numa Farmácia comunitária e desenvolvi três projetos, organizados 

cronologicamente na Tabela 1. 

Tabela 1 – Atividades e projetos desenvolvidos 

 ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA MIRAMAR 

2.1 LOCALIZAÇÃO, DIREÇÃO TÉCNICA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Farmácia Miramar localiza-se na Avenida Vasco da Gama, n.º 662, na freguesia de Arcozelo em 

Vila Nova de Gaia, próxima da Praia de Miramar. A direção técnica desta Farmácia encontra-se a 

cargo da proprietária Dra. Maria de Fátima Corvacho. 

O horário de funcionamento da FM é das 9h às 20h de segunda a sexta-feira e das 9h às 13h ao 

sábado. Uma vez por mês dispõe de um serviço permanente de 24h e encontra-se encerrada nos 

feriados, Páscoa, dia de S. João, Natal e Ano Novo. 

Atividades desenvolvidas Março Abril Maio Junho Julho 

Conferência e receção de encomendas x x x x x 

Gestão e regularização de devoluções x x x x x 

Armazenamento dos produtos x x x x x 

Controlo dos prazos de validade x x x x x 

Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos x x x x x 

Conferência de receituário  x x x x 

Atendimento ao público  x x x x 

Projeto 1: Polimedicação   x x  

Projeto 2: O Sol e a Pele   x   

Projeto 3: Fatores de Risco Cardiovascular   x   
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2.2 ESPAÇO EXTERIOR 

A Farmácia Miramar (Anexo I), localiza-se na parte inferior de uma moradia de dois pisos. 

Seguindo as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia comunitárias e o artigo 28.º do Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FM está identificada na fachada principal por um letreiro bem visível 

que diz “FARMÁCIA MIRAMAR” e apresenta o símbolo “cruz verde” que está iluminado durante 

todo o dia e fornece informação relativamente ao horário de funcionamento, temperatura e horas. No 

espaço exterior ainda se encontram outras informações obrigatórios como o nome da Diretora 

Técnica e uma lista com as Farmácias próximas que se encontram de serviço. São também visíveis 

duas montras profissionais relativas a promoções em vigor. A FM apresenta duas portas de acesso 

ao interior: uma principal, virada para a rua e com uma rampa de acesso, e uma lateral destinada à 

entrada de encomendas. No espaço exterior também é possível observar um postigo lateral, utilizado 

durante o atendimento noturno nos dias de serviço de forma a garantir a segurança da equipa2,3. 

2.3 ESPAÇO INTERIOR  

Segundo a Deliberação n.º 2473/2007 de 28 de novembro, as Farmácias comunitárias devem 

apresentar, obrigatória e separadamente, uma sala de atendimento ao público, um armazém, um 

laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado. Todas as outras 

divisões que poderão existir são consideradas facultativas4. 

O espaço interior da FM é bastante iluminado, ventilado e encontra-se sempre limpo. É dividido em 

dois pisos: o primeiro é composto pela zona de atendimento ao público, dois gabinetes de 

atendimento personalizado, parte do armazém, gabinete da direção técnica, área de entrada de 

encomendas e verificação do receituário, zona de receção e conferência de encomendas, laboratório 

e duas casas de banho; o segundo piso é a continuação do armazém. 

As Farmácias devem dispor de instalações que garantam a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, assim como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e da respetiva 

equipa profissional, sendo a FM disso um exemplo3. 

2.4 ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A zona de atendimento (Anexo II) funciona como o “rosto” da Farmácia e tem um grande impacto 

para o utente, sendo um local acolhedor, calmo, profissional, clean e apelativo. Possui quatro balcões 

de atendimento devidamente equipados com um computador instalado com os programas 

Sifarma2000® e um novo módulo de atendimento do Sifarma®, uma impressora e um leitor de código 

de barras. Nesta zona também estão presentes diversos lineares de exposição onde se apresentam 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e muitos outros produtos, como cosméticos, 

suplementos alimentares, produtos de higiene oral e produtos de puericultura. 

2.5 GABINETES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

O espaço que visa o atendimento personalizado ao público deve ser reservado e ausente de ruídos e 

perturbações, de forma a haver uma comunicação privada e confortável entre o utente e o 
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Farmacêutico. A FM possuí dois gabinetes para este tipo de atendimento: um deles é utilizado para 

consultas de podologia e aconselhamento dermocosmético (Anexo III), e o outro para consultas de 

nutrição e medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (Anexo IV). 

2.5.1 ARMAZÉM  

O armazém distribui-se pelos dois pisos da Farmácia. O primeiro encontra-se dividido em três áreas: 

a área localizada logo após a zona de atendimento, onde se encontra um frigorífico com os produtos 

termolábeis e um armário composto por diversas gavetas (Anexo V) organizadas por ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI), por dosagem e por comprimidos genéricos, 

comprimidos de marca, produtos naturais, gotas oftálmicas e auditivas, cremes e pomadas, 

supositórios e injetáveis; a área que fica ao redor da zona de receção de encomendas (Anexo VI), 

onde se armazenam em prateleiras os granulados, as soluções e suspensões orais, os estupefacientes 

e psicotrópicos e o excedente do que se guarda nas gavetas; e a área que fica por trás da zona de 

receção de encomendas, que é composta por quatro armários onde se colocam os emplastros, 

soluções cutâneas, champôs e produtos de higiene íntima. No segundo piso guarda-se o excedente 

dos medicamentos que se recebem em grande quantidade, como o Ben-u-rom® 1000 mg 

comprimido; o excedente de produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene; dispositivos médicos; 

expositores e brindes de campanhas. 

2.5.2 GABINETE DA DIREÇÃO TÉCNICA 

Todos os assuntos relacionados com a administração da Farmácia, desde a parte financeira e de 

gestão à de marketing, são analisados e tratados no gabinete da direção técnica pela Dra. Fátima 

Corvacho. 

2.5.3 ÁREA DE ENTRADA DE ENCOMENDAS E VERIFICAÇÃO DO RECEITUÁRIO 

A FM recebe diariamente várias encomendas, que são entregues pela porta lateral da Farmácia de 

forma a não comprometer a eficácia do atendimento que é prestado aos utentes. 

Nesta zona de entrada de encomendas também se efetua a análise e verificação do receituário (Anexo 

V), que no fim do mês é enviado ao Centro de Conferência de Faturas ou à Associação Nacional das 

Farmácias, dependendo da entidade responsável pela comparticipação. 

Os telefones da Farmácia e as câmaras de vigilância da área exterior e atendimento ao público, que 

permitem a segurança da equipa, também se encontram neste local. 

2.5.4 ZONA DE RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Esta zona (Anexo VIAnexo VI –) encontra-se junto ao gabinete da direção técnica. Aqui verifica-se 

se a encomenda entregue está de acordo com o pedido inicial e procede-se à receção da mesma a 

nível informático através do Sifarma2000®. 

2.5.5 LABORATÓRIO 

Na FM o laboratório é apenas utilizado para a preparação de suspensões e soluções orais, como por 

exemplo o antibiótico Clamoxyl® em xarope, que tive a oportunidade de preparar várias vezes 



 4 

durante o meu estágio. Sempre que é requerido um medicamento manipulado, a FM efetua um 

pedido de produção do mesmo à Farmácia Guarani, localizada no Porto. 

2.5.6 RECURSOS HUMANOS 

De acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as Farmácias comunitárias 

devem ter pelo menos um Diretor Técnico (DT) e outro Farmacêutico3. 

A equipa da FM é composta por 3 Farmacêuticas, incluindo a DT (Dra. Maria de Fátima Corvacho, 

Dra. Alice Ferreira e Dra. Fátima Lourosa), um Técnico de Farmácia (Pedro Vieira), uma 

Nutricionista (Dra. Diana Matos); uma Podóloga (Dra. Sofia Gaspar) e uma Auxiliar de limpeza (D.ª 

Carla Teixeira). 

 GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

Os sistemas informáticos utilizados na FM são o Sifarma 2000® e um novo módulo de atendimento 

do Sifarma®. Este último foi apenas introduzido em algumas Farmácias, sendo a FM uma das 

Farmácias-piloto nesta experiência. 

Ambos os programas são bastantes simples e intuitivos, sendo o Sifarma 2000® utilizado no 

atendimento ao público e em todos os processos de gestão, e o novo módulo apenas no atendimento. 

Esta nova aplicação possui um design mais moderno e apelativo, sendo criada com o objetivo de 

possibilitar um melhor seguimento farmacoterapêutico do utente, apresentando ainda algumas falhas 

suscetíveis de melhoria. 

3.2 GESTÃO E ROTAÇÃO DE STOCKS 

É muito importante que haja uma boa gestão e controlo do stock de medicamentos e de outros 

produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos utentes sem comprometer a capacidade 

financeira da Farmácia. O sistema informático é muito útil para a realização desta função, pois 

permite definir um stock mínimo e um máximo para cada produto. Quando o stock de determinado 

produto é inferior ao máximo definido, o sistema gera automaticamente a encomenda de forma a que 

essa quantidade seja atingida, podendo o Farmacêutico responsável pelas encomendas validar ou não 

essa sugestão. 

Os produtos com elevada rotatividade devem ser adquiridos em maior quantidade para evitar a perda 

de vendas garantidas. Por outro lado, os de baixa rotatividade devem ser pedidos em menor 

quantidade, ou no caso de terem rotatividade praticamente nula, deve proceder-se apenas a um pedido 

pontual.  

3.3 FORNECEDORES E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

A escolha dos fornecedores é feita com base nas condições oferecidas, como a frequência de 

entregas; preço, qualidade e diversidade de produtos; bonificações e devoluções. 
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Na FM, a reposição diária dos stocks é feita pela OCP Portugal®, sendo a COOPROFAR® o segundo 

distribuidor a que mais se recorre. Caso se justifique, a Empifarma® e a Alliance Healthcare® também 

são potenciais distribuidores para esta Farmácia. Por outro lado, as encomendas também podem ser 

feitas diretamente aos laboratórios por meio dos delegados comerciais, que reúnem periodicamente 

com a Dra. Fátima Corvacho para exporem os seus produtos e condições, sendo este método aplicado 

maioritariamente aos dermocosméticos, dispositivos médicos, produtos e medicamentos de uso 

veterinário e produtos sazonais. 

3.4 ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

3.4.1 REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na FM, as encomendas diárias são feitas com mais frequência para a OCP Portugal®. A maioria é 

feita com base no histórico de vendas e de acordo com o stock máximo definido no Sifarma 2000®, 

sendo estas conferidas pelo Farmacêutico responsável antes do seu envio. 

Também existem as encomendas instantâneas, que são efetuadas durante o atendimento quando o 

produto não existe em stock. Podem ser feitas através do sistema informático ou dos gadgets da OCP 

Portugal® e da COOPROFAR®, que se encontram instalados em todos os computadores da FM. 

Neste tipo de encomenda, é possível verificar a disponibilidade do produto e informar o utente da 

sua hora de chegada à Farmácia. Também existe o projeto Via Verde, que se trata de uma encomenda 

instantânea especial utilizada normalmente em produtos que se encontram esgotados nos 

distribuidores e que só pode ser feita com base numa receita válida.  

As encomendas também podem ser manuais através do contacto com o fornecedor via telefone, muito 

útil por exemplo em produtos que estejam rateados, pois encontram-se como indisponíveis na 

plataforma; ou presencialmente com os delegados de informação médica dos laboratórios, sendo 

estas feitas com menos frequência. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar várias encomendas instantâneas (através 

do sistema, gadjets e via verde) e por telefone, tendo-me apercebido que são ferramentas muito úteis 

para a satisfação dos utentes, contribuindo deste modo para a sua fidelização à Farmácia. 

3.4.2 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

As encomendas são entregues diariamente em banheiras de transporte devidamente identificadas em 

vários horários já estabelecidos. Assim sendo, a receção de encomendas é um processo realizado 

várias vezes ao longo do dia. Quando as encomendas chegam à Farmácia, a primeira coisa a verificar 

é se existem produtos que têm de ser conservados no frio e, em caso afirmativo, são armazenados 

imediatamente no frigorífico, sendo depois rececionados. Estes produtos vêm dentro de banheiras 

assinaladas exteriormente com um aviso e revestidas interiormente com material frio. O passo 

seguinte é verificar se os produtos recebidos estão em bom estado e se correspondem ao pedido 

inicial efetuado, através das faturas e do conteúdo das banheiras. Depois, confirma-se se a encomenda 
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foi previamente criada no Sifarma 2000® no menu “Receção de encomendas” e, se não tiver sido, 

cria-se no modo “manual” no menu “Gestão de encomendas”.  

Na receção da encomenda introduz-se o número da fatura, o valor total e de seguida começa-se a 

introduzir cada produto, verificando se o número de unidades recebidas corresponde à quantidade 

pedida, alterando o Prazo de Validade (PV) caso seja inferior ao das unidades em stock e registando 

o Preço de Venda ao Público (PVP) e o Preço de Venda à Farmácia (PVF). No final deste processo, 

o valor obtido no sistema informático tem de corresponder ao total da fatura emitida. Todas as faturas 

são arquivadas por ordem alfabética, de acordo com o fornecedor, em dossiers organizados por 

meses. 

Se estiverem presentes na encomenda psicotrópicos e/ou estupefacientes, a fatura vem acompanhada 

de um documento de requisição (original e duplicado), uma vez que são grupos de fármacos que 

exigem um controlo mais rigoroso. O documento original é assinado pela DT e arquivado por data 

na pasta “Estupefacientes” durante pelo menos três anos5. 

Durante o meu período de estágio rececionei e conferi muitas encomendas, tendo sido uma função 

bastante útil para a minha aprendizagem. Possibilitou que contactasse com vários medicamentos e 

outros produtos de saúde que desconhecia a indicação e posologia, e através da informação 

científica presente no Sifarma 2000® ampliei o meu conhecimento sobre os mesmos e fiquei mais 

preparada para o atendimento ao público. 

3.4.3 MARCAÇÃO DE PREÇOS  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 25/2011de 16 de junho, a indicação do PVP na rotulagem dos 

medicamentos é obrigatória. O PVP do medicamento é calculado com base no preço de venda ao 

armazenista, na margem de comercialização do distribuidor grossista, na margem de comercialização 

do retalhista, na taxa sobre a comercialização dos medicamentos e no Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA)6,7. 

Caso os produtos não apresentem PVP inscrito na cartonagem (produtos de venda livre), esse preço 

tem de ser definido pela Farmácia (através do PVF e da margem definida para o tipo de produto) e 

marcado no produto através de uma etiqueta. Todos os produtos que se encontrem expostos na zona 

de atendimento ao público têm de estar obrigatoriamente marcados com uma etiqueta que refira o 

PVP. 

3.4.4 ARMAZENAMENTO 

Após a receção das encomendas, procede-se ao armazenamento de todos os medicamentos e restante 

produtos de saúde. Na FM, todos os produtos são armazenados por ordem alfabética da DCI, 

dosagem, forma farmacêutica e segundo o princípio “First Expire, First Out” (FEFO) ou “primeiro 

a expirar – primeiro a sair”, que consiste em colocar os produtos com prazo de PV mais curto à 

frente de forma a serem dispensados em primeiro lugar, evitando a acumulação de produtos com PV 

a expirar. 
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De forma a garantir um bom estado de conservação dos produtos, para que estes cheguem aos utentes 

nas condições de estabilidade químicas e físicas ideais, as Farmácias devem monitorizar a 

temperatura e humidade relativa do seu estabelecimento de forma periódica2. A FM apresenta dois 

aparelhos para o controlo destes parâmetros: um no frigorífico e outro que vai alternando entre a 

zona de atendimento ao público e o armazém no segundo piso. Estas condições são verificadas e 

registadas todas as segundas-feiras de manhã. 

Ao longo do meu estágio, após rececionar as encomendas, armazenava muitas vezes os produtos 

nos seus locais, o que facilitou bastante no atendimento ao público. O registo da temperatura e 

humidade relativa era uma tarefa que estava a meu cargo. Todas as segundas-feiras de manhã ia 

buscar os equipamentos, ligava-os ao computador, parava o registo, descarregava os dados, 

imprimia os gráficos do registo de temperatura e humidade, verificava se os parâmetros estavam 

controlados, anexava no dossier “Registo de humidade e temperatura”, limpava os dados, iniciava 

o registo e colocava-os de novo no respetivo lugar. 

3.4.5 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

De maneira a assegurar o bom estado de conservação dos produtos e a proteger a segurança dos 

utentes, as Farmácias, pelo menos dois meses antes de expirar o PV dos produtos, têm de os separar 

dos restantes de forma a não serem comercializados8. 

O controlo dos PV não deve ser apenas feito no momento de receção das encomendas. A garantia da 

qualidade, segurança e eficácia dos produtos é algo que se deve realizar periodicamente. Para tal, a 

FM faz o controlo dos PV todos os meses através da emissão de uma listagem onde se encontram 

todos os medicamentos e outros produtos farmacêuticos existentes em stock cujo PV termina nos três 

meses seguintes. Verifica-se a existência física desses produtos e se o seu prazo expira num intervalo 

de três meses: se não expirar retifica-se o seu PV, se expirar separa-se dos restantes produtos e 

devolve-se ao fornecedor ou ao laboratório, evitando prejuízos para a Farmácia. Caso não seja 

possível devolvê-los, coloca-se no VALORMED e dá-se uma quebra de stock. 

Ao longo dos quatro meses e meio de estágio, realizei sempre o controlo dos PV com a supervisão 

da Farmacêutica responsável por essa função. Ajudou-me muito na identificação dos locais de 

armazenamento de diversos produtos. 

3.4.6 DEVOLUÇÕES 

A Farmácia tem direito de proceder à devolução de produtos nas seguintes situações: PV curto ou 

expirado, embalagem danificada, erro na encomenda e se for suspenso de comercialização pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos, I.P. (INFARMED). Para se efetuar uma devolução 

utiliza-se o menu “Gestão de devoluções” do Sifarma 2000®, onde se cria uma nota de devolução 

que indica o fornecedor, o produto, a quantidade a devolver, o motivo de devolução e a origem 

(número da fatura). O documento é impresso em triplicado, sendo o original e duplicado entregues 

ao fornecedor com o artigo a devolver, e o triplicado é arquivado no dossier “Devoluções” à espera 
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da respetiva regularização. Caso o fornecedor aprove a devolução, emite uma nota de crédito ou 

procede à troca direta do produto em questão, regularizando-se a devolução no menu “Regularização 

de devoluções”. Se a devolução não for aceite, o produto retorna à Farmácia e dá-se a sua quebra no 

stock. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar várias devoluções e regularização de devoluções, 

devidas maioritariamente a erros de encomenda e PV curto ou expirado. 

 DISPENSA DE MEDICAMENTOS E DE OUTROS PRODUTOS 

EXISTENTES NA FARMÁCIA MIRAMAR 

A dispensa ao público de medicamentos e outros produtos farmacêuticos retrata o ato mais comum 

e inerente a qualquer profissional de Farmácia. É nossa responsabilidade prestar um serviço rigoroso 

e de qualidade, mantendo-nos sempre em constante aprendizagem e atualização, de forma a estarmos 

preparados a informar, aconselhar e acompanhar os utentes da melhor maneira possível. 

Este ato farmacêutico marcou muito o meu estágio. Colocou-me em contacto direto com os utentes, 

permitindo: melhorar a minha capacidade de comunicação e resolução de problemas; saber quais 

os produtos mais procurados e dispensados; aumentar o meu conhecimento relativamente aos 

problemas relacionados com o uso do medicamento; contactar com várias dúvidas do utente e 

melhorar o meu conhecimento quanto à indicação, posologia e contraindicação dos produtos.  

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A PRESCRIÇÃO MÉDICA OBRIGATÓRIA 

Os Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) restringem a sua dispensa à apresentação de 

uma receita médica. Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um MSRM é todo aquele 

que preenche uma das seguintes condições9: 

• Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

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

• Possa constituir um risco para a saúde, direto ou indireto, quando utilizado para fins 

diferentes daquele a que se destina ou com frequência em quantidades consideráveis; 

• Contenha substâncias, ou preparações à base dessas, cuja ação ou reações adversas ainda não 

são totalmente conhecidas;  

• Destina-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM podem ser de receita médica renovável, especial ou restrita. Os MSRM renovável 

destinam-se a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos mais de 

que uma vez sem ser necessária uma nova prescrição, desde que assegurado o seu uso de forma 

segura. Os MSRM especial incluem estupefacientes, psicotrópicos e quaisquer outros medicamentos 

que possam criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais, assim como fármacos que, 

pela sua novidade ou propriedades, são colocados nesta categoria por uma questão de precaução. Os 
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MSRM restrita são aqueles cuja utilização deva ser reservada a certos meios especializados por se 

destinarem a uso exclusivo hospitalar (devido às suas características farmacológicas, à sua novidade, 

ou por razões de saúde pública) ou a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar com meios de diagnóstico adequados (ainda que a sua administração e o acompanhamento 

do doente possam realizar-se fora desses meios) ou a pacientes em tratamento ambulatório, cuja 

utilização seja suscetível de causar efeitos adversos muito graves e que, como tal, necessitem de uma 

vigilância especial durante o período de tratamento. Apenas os MSRM restrita que não sejam de uso 

exclusivo hospitalar é que podem ser vendidos nas Farmácias de oficina, em termos a definir por 

regulamento do INFARMED9. 

Durante o meu estágio atendi alguns utentes que desejavam adquirir MSRM sem prescrição médica, 

maioritariamente benzodiazepinas. Quando tal acontecia, pedia que se dirigissem ao médico para 

que este lhes receitasse essa medicação, pois só dessa maneira poderia dispensá-los. 

4.1.1 VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Existem 3 tipos de receitas médicas: manuais, eletrónicas em papel (materializadas) e eletrónicas 

sem papel (desmaterializadas). A prescrição de medicamentos é, preferencialmente, feita por via 

eletrónica, sendo o objetivo final a generalização do novo modelo de desmaterialização. 

Excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, a 

prescrição pode ser feita por via manual9,10. 

Antes de se efetuar a dispensa de uma receita, independentemente de ser manual ou eletrónica, deve-

se validar a seguinte informação11: 

• Numeração: um número único atribuído pela Base de Dados Nacional de Prescrições 

(BDNP); 

• Local de prescrição; 

• Identificação do médico prescritor: nome clínico, especialidade, contacto telefónico e 

número da cédula profissional; 

• Identificação do utente: nome e número do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do utente; se 

aplicável, número de beneficiário da entidade financeira responsável (subsistema de saúde, 

por exemplo) e regime especial de comparticipação de medicamentos (letra “R” aplica-se 

aos utentes pensionistas e a letra “O” aos utentes abrangidos por outro regime especial de 

comparticipação, identificado por um diploma legal); 

• Entidade financeira responsável: entidade responsável pelo pagamento da 

comparticipação da receita (SNS, subsistemas públicos da responsabilidade do SNS, 

Instituto da Segurança Social, entre outros); 

• Identificação do medicamento: A prescrição pode ser feita por Denominação Comum 

Internacional (DCI), onde o medicamento é identificado pela DCI (substância ativa), forma 

farmacêutica, dose, dimensão da embalagem, Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 
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de Medicamentos (CNPEM), posologia e número de embalagens a dispensar; ou por 

Denominação Comercial do medicamento, utilizada nos casos em que não existe 

medicamento genérico comparticipado para aquela substância ativa ou quando por razões de 

propriedade industrial os medicamentos apenas podem ser prescritos para determinadas 

indicações terapêuticas ou caso haja uma  justificação técnica do prescritor quanto à 

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito. A justificação técnica tem de 

estar mencionada na receita e é traduzida numa das seguintes exceções: 

 Exceção a) do n.º 3 do artigo 6.º - Margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) do n.º 3 do artigo 6.º - Reação adversa prévia (aplica-se apenas às reações 

adversas reportadas ao INFARMED); 

 Exceção c) do n.º 3 do artigo 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

• Posologia e duração do tratamento; 

• Comparticipações especiais: Sempre que o utente apresente um regime especial de 

comparticipação em função da sua patologia, é preciso mencionar a letra “O” e o despacho 

referente a esse regime; 

• Número de embalagens:  

 As receitas manuais e eletrónicas materializadas podem ter até 4 medicamentos 

distintos, num máximo de 2 embalagens por medicamento e num total de 4 

embalagens por receita.  

 As receitas eletrónicas desmaterializadas contêm um medicamento em cada linha de 

prescrição até ao máximo de 2 ou 6 embalagens, dependendo se o tratamento é 

curto/médio ou longo, respetivamente. 

 Se os medicamentos se apresentarem em embalagem unitária podem ser prescritas 

até 4 embalagens do mesmo medicamento (receitas eletrónicas e manuais) ou até 

12, no caso de medicamentos de longa duração (receitas eletrónicas). 

• Data e validade de prescrição:  

 As receitas manuais têm sempre uma validade de 30 dias após a data da sua emissão.  

 As receitas eletrónicas materializadas podem ter validade de 30 dias ou 6 meses. 

 As receitas eletrónicas desmaterializadas têm um prazo de validade por medicamento, 

que pode ser 60 dias ou 6 meses, dependendo se o tratamento é curto/médio ou longo, 

respetivamente. 

Nas prescrições manuais, para além dos pontos referidos acima, o Farmacêutico também tem de 

verificar11: 

• Identificação da exceção: no canto superior direito da receita tem de estar assinalada a 

exceção legal, que pode ser “Falência informática”, “Inadaptação do prescritor”, “Prescrição 

no domicílio” ou “Até 40 receitas/mês”; 
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• Local de prescrição: se aplicável, deve conter a vinheta do local de prescrição (de cor azul 

se se tratar de um utente abrangido pelo regime geral de comparticipação ou de cor verde se 

se tratar de um utente pensionista abrangido pelo regime especial); 

• Identificação e assinatura do médico prescritor: vinheta e assinatura manuscrita; 

• Especificidades: não podem conter rasuras, caligrafias diferentes nem estar escritas com 

canetas diferentes ou a lápis, sendo estes motivos para a não comparticipação das receitas. 

Ao longo do meu estágio verifiquei alguns erros de prescrição, como por exemplo: mais do que uma 

exceção assinalada na receita manual e prescrição de dimensões de embalagens que já não são 

comercializadas. Nessas situações explicávamos ao utente que as receitas não poderiam ser aceites 

e que deveria entrar em contacto com o médico prescritor para que este lhe passasse uma nova 

receita. 

4.1.2 DISPENSA DOS MEDICAMENTOS 

Após validar a prescrição médica, o Farmacêutico verifica através do programa informático quais os 

medicamentos similares aos prescritos (mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e 

tamanhos de embalagens equivalentes) que tem em stock na Farmácia, tendo de ter pelo menos três 

dos cinco que apresentam preço mais baixo de cada grupo homogéneo. O utente deve ser informado 

relativamente ao medicamento que tem o preço mais baixo, tendo o direito de opção de escolha 

sempre que seja permitido. 

Durante o ato da dispensa, é também responsabilidade do Farmacêutico avaliar possíveis interações 

e contraindicações e informar o utente relativamente à posologia indicada pelo médico, às condições 

de conservação (por exemplo: vacina Bexero® tem de ser conservada no frigorífico, colírios depois 

de abertos têm pouca validade, etc.) e modo de utilização (especial importância em doentes que 

utilizam inaladores). 

Se o utente não quiser adquirir todos os medicamentos prescritos, e caso seja uma receita manual ou 

materializada, o Farmacêutico deve riscar na presença do utente o produto em causa na receita; se 

for uma receita desmaterializada, pode adquirir os restantes medicamentos noutra altura ou noutra 

Farmácia, desde que respeite o prazo de validade de cada linha de prescrição. 

Nas receitas manuais pode acontecer não vir referida a dimensão da embalagem, sendo que nessas 

situações se deve dispensar a menor dimensão disponível no mercado. 

Quando são prescritas dimensões de embalagens que se encontram esgotadas, pode-se dispensar 

embalagens com quantidade inferior ou que perfaçam a quantidade equivalente à prescrita. Caso só 

haja disponível na Farmácia embalagens com dimensão superior à prescrita, é possível, apenas 

excecionalmente, dispensar a embalagem com a quantidade mínima imediatamente superior à 

prescrita. Ambas as situações têm de ser devidamente justificadas pela Farmácia no lado esquerdo 

do verso da receita ou na BDNP11. 
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4.1.3 REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A comparticipação de medicamentos em Portugal é assegurada a todos os utentes pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) que, de acordo com a legislação atual, possibilita a comparticipação através 

de um regime geral e de um regime especial11. 

No regime geral o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com escalões 

definidos, conforme a sua classificação farmacoterapêutica: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, 

Escalão C – 37% e Escalão D – 15%12,13. 

No regime especial a comparticipação pode ser feita em função de determinados Beneficiários, como 

os pensionistas (letra “R”), ou Patologias e grupos especiais de utentes (letra “O”). No caso dos 

pensionistas é acrescida a comparticipação de 5% ao Escalão A e de 15% aos Escalões B, C e D. No 

entanto, se o utente optar por um medicamento cujo PVP corresponda a um dos cinco mais baratos 

do grupo homogéneo em que se insere, a comparticipação é de 95% para o conjunto dos escalões. 

Relativamente aos medicamentos utilizados no tratamento de certas patologias ou por grupos 

especiais de utentes, a sua comparticipação pelo Estado varia, devendo o prescritor mencionar na 

receita o diploma legal que justifica a integração do doente no regime especial12,13. 

Para além da comparticipação pelo SNS, o utente pode beneficiar de outra entidade de 

comparticipação de medicamentos (como os subsistemas de saúde), que funciona como um sistema 

de complementaridade. Dos inúmeros exemplos que existem, aqueles com que tive mais contacto 

durante o meu estágio foram: Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do 

Norte (SAMS) e SAMS do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SAMS Quadros), 

sendo que os utentes tinham sempre de apresentar o seu cartão de Beneficiário de forma a 

usufruírem desta complementaridade. 

4.1.4 RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Após a dispensa de medicamentos prescritos em receita manual ou eletrónica materializada, é 

impresso no verso da mesma um documento de faturação, onde consta um número, um lote e um 

número de série. Após o utente assinar este documento, o Farmacêutico carimba, coloca a data e 

assina. Esta receitas são depois separadas de acordo com a entidade responsável pela 

comparticipação e arquivadas por lotes, tendo cada lote um máximo de 30 receitas, que estão 

organizadas por ordem numérica. No último dia do mês verifica-se se está tudo em conformidade, e 

através do Sifarma2000® procede-se à faturação dos lotes e emissão do verbete, do resumo mensal e 

da fatura de cada lote. Estes documentos são depois enviados juntamente com as receitas para o 

Centro de Conferência de Faturas, no caso do SNS, ou para a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF), que envia a faturação a cada uma das outras entidades14. 

Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, a comunicação com a entidade de comparticipação 

é feita automática e informaticamente através do sistema. 
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4.1.5 PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que, se usadas de forma correta e 

consciente, apresentam inúmeros benefícios terapêuticos. No entanto, se forem consumidas de forma 

descontrolada, apresentam um elevado risco de causar dependência física e psíquica ou mesmo 

overdose (sobredosagem), para além de estarem associados a atos ilegais e criminais. Por todos estes 

motivos, é necessário um controlo especial desta classe de fármacos, que em Portugal é 

responsabilidade do INFARMED15. 

Estas substâncias estão contidas nas tabelas I a IV do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, sendo 

que as tabelas I e II, no caso de receita manual e materializada, estão sujeitas à apresentação de 

prescrição médica especial identificada com as letras “RE”. Durante a dispensa destas substâncias, o 

Farmacêutico tem de preencher um formulário gerado automaticamente pelo Sifarma®, onde regista 

a identificação (nome, morada, idade e número do cartão de cidadão) do doente ou do adquirente. 

Sem a introdução destes dados, não é possível avançar informaticamente com a dispensa11,16. 

No final do atendimento, o sistema informático gera um documento inerente à dispensa/saída de um 

psicotrópico e/ou estupefaciente, que é assinado pelo adquirente e anexado na pasta de “Psicotrópicos 

e Estupefacientes”. De acordo com a Circular n.º 0609-2016, devem ser enviados mensalmente para 

o INFARMED, via e-mail, os registos de saída e a cópia das receitas manuais até ao dia 8 do mês 

seguinte. Além disso, também se deve enviar anualmente um mapa de balanço das entradas e saídas. 

Todos estes documentos devem ser arquivados na Farmácia durante pelo menos três anos (Anexo 

VII). 

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A PRESCRIÇÃO MÉDICA OBRIGATÓRIA 

Os medicamentos que não preenchem as condições previstas para os MSRM são considerados 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), não sendo comparticipáveis pelo Estado, 

exceto em alguns casos9. 

4.2.1 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

Os utentes dirigem-se muitas vezes à Farmácia para procurar aconselhamento farmacêutico para o 

seu problema de saúde. Após avaliar clinicamente a situação, o Farmacêutico tem de identificar se 

se trata de um transtorno menor, isto é, um problema de saúde autolimitado, considerado não grave, 

de curta duração e que não apresenta relação com manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde do utente (p. ex. gripe e constipação). Em caso afirmativo, deve selecionar um MNSRM e/ou 

indicar medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver esse problema. No caso 

de não ser um transtorno menor, deve recomendar o doente a procurar ajuda médica. A todo este 

processo dá-se o nome de “Indicação farmacêutica”17. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar vários aconselhamentos farmacêuticos, sendo 

na maioria situações de congestão nasal, tosse, dor de garganta e obstipação. Antes de indicar 

algum MNSRM, para além de avaliar os sintomas do doente também questionava se já tinha tomado 
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algum fármaco para tentar resolver o problema e se estava a tomar alguma medicação, de forma a 

evitar possíveis interações. 

4.2.2 AUTOMEDICAÇÃO 

Outra situação recorrente é os utentes irem à Farmácia e pedirem um MNSRM concreto, selecionado 

por eles mesmos, com o objetivo de tratarem um problema de saúde menor (automedicação). No 

entanto, de um modo geral, o consumidor não tem conhecimentos para avaliar a gravidade, distinguir 

distúrbios e escolher o recurso terapêutico mais adequado, o que leva a que a prática da 

automedicação seja muitas vezes danosa para quem a pratica (Shenkel, 1996). Portanto, o 

Farmacêutico tem a responsabilidade profissional de fornecer assistência e informação sobre os 

MNSRM, de forma a ajudar o doente a escolher o medicamento apropriado e a promover o uso 

responsável do mesmo. Nos casos em que for necessário, também é seu dever encaminhar o doente 

para o médico18-20. 

Durante o atendimento apercebi-me que há uma grande tendência por parte dos utentes em usar 

MNSRM em demasia, como os descongestionantes nasais, analgésicos e anti-inflamatórios, não 

cumprindo a correta posologia. 

4.3 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados podem ser fórmulas magistrais (quando preparados segundo uma 

receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina) ou oficinais (se preparado 

segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário), preparadas nas Farmácias ou 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares sob a direta responsabilidade do Farmacêutico. Na portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho, estão presentes as boas práticas a observar na preparação dos medicamentos 

manipulados, de maneira a que a sua qualidade, segurança e eficácia sejam asseguradas. Aquando 

da dispensa destes produtos, é responsabilidade do Farmacêutico informar o utente quanto à 

posologia, condições de conservação e PV21. 

A FM não produz medicamentos manipulados, sendo que quando surgem pedidos deste tipo de 

preparações, faz encomenda à Farmácia Guarani, localizada na Boavista. 

4.4 PRODUTOS COSMÉTICOS  

Os produtos cosméticos podem ser uma substância ou mistura, e destinam-se a ser postos em contacto 

com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, com o objetivo de os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais. Estes 

englobam os produtos de higiene e os de beleza22. 

Dada a grande procura dos produtos cosméticos, a FM apresenta uma grande variedade deste tipo de 

produtos de forma a satisfazer as necessidades dos utentes, sendo de destacar as marcas Uriage®, La 

Roche-Posay®, Filorga®, Caudalie® e Lierac®. Cada marca disponibiliza um amplo espetro de 

produtos, havendo diferentes linhas para cada tipo específico de pele. 
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Devido à vasta quantidade de marcas e linhas, quando surgia algum atendimento deste tipo 

procurava auxílio dos colegas de forma a dar o melhor aconselhamento possível, sendo que ao longo 

do estágio fui conhecendo melhor os produtos e ganhado mais independência nesta área. 

4.5 PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  

Os produtos para alimentação especial distinguem-se claramente dos alimentos de consumo corrente, 

sendo indicados para suprir as necessidades nutricionais especiais dos seguintes grupos: pessoas com 

perturbações no processo de assimilação ou metabolismo; pessoas que se encontram em condições 

fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem beneficiar de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias presentes nos alimentos; lactentes ou crianças de pouca idade em bom 

estado de saúde (nos primeiros dois grupos, estes produtos podem ainda ser classificados como 

dietéticos)23. 

A FM apresenta um stock variado deste tipo de produtos, que inclui suplementos nutricionais orais 

hipercalóricos e hiperproteicos e espessantes alimentares. A nível de puericultura, tem disponível 

várias papas (com e sem lactose), boiões de fruta e alguns tipos de leite em pó para as diferentes 

fases de crescimento. 

4.6 SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os suplementos alimentares destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal e constituem fontes concentradas de determinados nutrientes. São comercializados em forma 

doseada, como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos 

com conta-gotas e outras formas idênticas que se destinam a ser ingeridos em quantidade reduzida24. 

A FM apresenta uma grande variedade deste tipo de produtos, sendo que as principais razões para a 

sua procura são o cansaço e a fadiga, perda de memória e falta de concentração, enfraquecimento do 

sistema imunitário e níveis elevados de colesterol. Durante o estágio vendi vários suplementos, como 

o Sargeneor®, Magnesio-B®, multi-vitamínicos Centrum® e o BioActivo® Arroz vermelho. A 

realização da formação da Pharma Nord® sobre os suplementos BioActivo® contribui muito para o 

meu conhecimento nesta área, permitindo-me fazer um melhor aconselhamento. 

4.7 PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Os produtos e medicamentos veterinários são todos aqueles que se destinam a animais25. 

Na FM, os produtos que têm maior rotatividade são os desparasitantes (externos e internos) e 

contracetivos, para cães e gatos. As pessoas recorrem muitas vezes à Farmácia em primeiro lugar 

para pedir aconselhamento deste tipo produtos, devendo por isso ser um tema mais abordado no 

curso de Ciências Farmacêuticas. No início do estágio senti alguma dificuldade nesta área, mas com 

a formação da marca Frontline® que assisti na FM e com a ajuda dos restantes colegas, aprendi 

bastante sobre o tema e vendi vários produtos, principalmente desparasitantes externos, tendo 

sempre em atenção o peso do animal e alertando as pessoas que era algo que deveria ser feito ao 

longo do ano e não apenas nas alturas de maior calor. 



 16 

4.8 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos são qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, apesar da sua função 

poder ser apoiada por estes. São destinados a seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou 

de um processo fisiológico; controlo da conceção. Classificam-se em quatro classes diferentes 

consoante os riscos inerentes à sua utilização, duração de contacto com o corpo humano, 

invasibilidade no corpo humano e anatomia afetada pelo seu uso26. 

Existe uma enorme variedade de dispositivos médicos na FM, como material de penso, termómetros, 

testes de gravidez, equipamentos para medição da glicémia, meias de compressão, lancetas para 

autocontrolo da diabetes, fraldas para incontinência, entre outros. Ao longo do estágio dispensei 

maioritariamente termómetros, testes de gravidez e material de penso. 

4.9 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

O medicamento homeopático é um “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks 

ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode 

conter vários princípios”9. 

Estes produtos não têm muita saída na FM, no entanto, há alguma procura por certos utentes, havendo 

sempre algum stock onde existem produtos para a ansiedade, fadiga muscular, dores articulares, 

estados gripais, entre outros. 

 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

MIRAMAR 

5.1  DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS  

5.1.1 PRESSÃO ARTERIAL 

Na FM a medição da pressão arterial é feita através de um tensiómetro de braço num dos gabinetes 

de atendimento ao público. Só se efetua a medição após o utente repousar alguns minutos, alertando-

o que se tiver consumido álcool, cafeína ou tabaco na meia hora anterior, isso poderá influenciar o 

resultado da medição. Os valores recomendados são <140/90 mmHg, sendo que acima desses valores 

está-se perante um caso de hipertensão27. 

Ao longo de todo o período de estágio realizei inúmeras medições da pressão arterial, sendo que a 

maioria dos utentes apresentava valores acima do normal. Nessas situações, sem alarmar o utente, 

perguntava se tomava medicação e se o fazia corretamente, incentivando-o a continuar o tratamento 

e a vigiar os níveis, sendo que se continuassem altos deveriam consultar o médico. Caso não fosse 
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medicado, aconselhava a repetir a medição nos dias seguintes e se os níveis continuassem elevados 

deveria consultar o médico. Para além disso, fazia referência à importância de um estilo de vida 

saudável, dando algumas recomendações, e entregava um cartão da Farmácia com os resultados 

obtidos. 

5.1.2 COLESTEROL E GLICOSE 

A determinação dos valores de colesterol total, cujo valor de referência é <190 mg/dl, e glicose, que 

em jejum (8 a 10h) deve ser <110mg/dl, é feita através de punção capilar28,29. 

Realizei várias vezes estes testes, sendo que nas determinações da glicémia, aconselhava o utente a 

estar em jejum. Caso não fosse possível, perguntava há quanto tempo tinha realizado a última 

refeição, de maneira a adaptar as conclusões quanto ao resultado obtido, sendo que o valor 2h após 

as refeições deve ser <140 mg/dl29. 

5.1.3 TESTE DE GRAVIDEZ 

É pouco comum realizar-se testes de gravidez na FM, visto que a maioria das mulheres opta por 

realizar em casa. Durante o estágio, foi-me solicitado auxílio para este teste apenas uma vez, 

tratando-se de uma senhora que tinha receio de não efetuar o procedimento correto e 

consequentemente obter um falso resultado. 

5.2 CONSULTAS DE PODOLOGIA E NUTRIÇÃO 

As consultas de podologia são realizadas todas as semanas à quarta-feira de manhã, sendo que cada 

utente tem que fazer a marcação com alguma antecedência de forma a ter vaga.  

Relativamente às consultas de nutrição, são feitas quinzenalmente à terça-feira de manhã ou tarde, 

sendo sempre personalizadas a cada utente de forma a promover um estilo de vida mais saudável.  

5.3  ACONSELHAMENTO COM PROFISSIONAIS DE DERMOCOSMÉTICA 

A FM proporciona aos seus utentes aconselhamentos personalizados com profissionais de 

dermocosmética. Estes eventos ocorrem com alguma frequência e contam com a presença de uma 

conselheira de determinada marca, que analisa o tipo de pele do utente, faz um tratamento 

(normalmente um mini-facial) e aconselha os produtos e cuidados que a pessoa deve adquirir no seu 

quotidiano. Nestes dias é costume fazerem-se campanhas nos produtos da marca que esteve presente 

no conselho, contribuindo para o aumento das vendas dos produtos dermocosméticos.  

Ao longo do estágio presenciei a organização de 3 aconselhamentos, um deles da marca Caudalie® 

e os outros dois da Lierac®. 

5.4 VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que faz a gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso, quer estejam dentro ou fora do PV. Disponibiliza contentores de 

cartão às Farmácias aderentes, onde são recolhidos os resíduos entregues pelos utentes de forma 

seletiva e controlada pelo Farmacêutico. Quando cheios, os contentores são selados e levados por 
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um distribuidor (que na FM é a OCP®) para estações de tratamento adequadas, onde os resíduos 

sofrem reciclagem ou incineração. Devido às diversas campanhas de informação e sensibilização que 

a VALORMED tem desenvolvido junto dos cidadãos, com o importante apoio das Farmácias, a 

adesão a este programa tem vindo a aumentar de ano para ano, o que demonstra que a população está 

cada mais sensível e consciencializada para a necessidade de preservação do ambiente30. 

 FORMAÇÕES 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de assistir a diversas formações, enunciadas 

cronologicamente na tabela 2. Estas formações permitiram-me conhecer melhor alguns produtos, 

consolidar conhecimentos e prestar um melhor atendimento ao público. 

Tabela 2 – Formações presenciais 

Data Formação Local Duração 

14/03/2019 Curso Geral Avène® (Anexo VIII) AC Hotel by Marriott 

Porto 

6h 

25/03/2019 Elgydium® – Escovas e pastas dentífricas Farmácia Miramar 1h 

8/05/2019 Viv Nutri® – Produtos das Farmácias Portuguesas Farmácia Miramar 1h30 

9/05/2019 1.º Curso Uriage® (Anexo IX) Hotel Mercury Gaia – 

Porto 

3h30 

14/05/2019 Frontline® – Como desparasitar o seu animal Farmácia Miramar 2h 

15/05/2019 Paul Hartmann® – Feridas ligeiras  Farmácia Miramar 2h 

29/05/2019 Pharma Nord® – Suplementos Alimentares (Anexo X) Hotel Holiday in Gaia 7h 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO EM 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

TEMA 1: POLIMEDICAÇÃO 

 INTRODUÇÃO 

1.1 ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA E ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

A esperança média de vida (EMV) tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Segundo o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), no período 2015-2017, a EMV à nascença em Portugal foi 

80,78 anos para o total da população, verificando-se um aumento de 2,28 anos de vida no espaço de 

uma década (Anexo XI). A EMV aos 65 anos (idade a partir da qual se classifica a população como 

idosa) atingiu 19,45 anos para o total da população, o que representa ganhos de 1,39 anos nos últimos 

dez anos (Anexo XII) 31. 

O considerável aumento da EMV ao longo dos anos deve-se a vários fatores, como melhoria dos 

cuidados de saúde e aparecimento de novos tratamentos farmacológicos, o que leva 

consequentemente ao progressivo envelhecimento da população. Em Portugal, tem-se verificado um 

decréscimo da população jovem (0 a 14 anos de idade) e da população em idade ativa (15 a 64 anos 

de idade), e simultaneamente um aumento da população idosa (65 e mais anos de idade) (Anexo 

XIII). O envelhecimento em Portugal continuará a agravar-se, sendo que as projeções do INE 

revelam que entre 2015 e 2080, o número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões e o índice de 

envelhecimento irá mais que duplicar, passando de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens32-34. 

1.2 DO ENVELHECIMENTO À POLIMEDICAÇÃO 

O envelhecimento da população leva naturalmente ao aparecimento de patologias associadas à idade 

e ao aumento de patologias crónicas, como hipertensão arterial, dislipidémias, diabetes mellitus, 

patologia degenerativa osteoarticular, entre outras. É neste contexto que surge o conceito de 

polimedicação (PM), que é definida como o uso concomitante de vários medicamentos diferentes 

pelo mesmo indivíduo. A PM refere-se mais aos MSRM, mas também é importante considerar os 

MNSRM, suplementos alimentares, produtos para alimentação especial e fitoterapêuticos. Existem 

duas classificações de PM32: 

• PM minor (tratamento simultâneo com dois a quatro fármacos) e Polimedicação major 

(tratamento simultâneo com cinco ou mais fármacos); 

• PM ligeira (toma de dois a três fármacos), PM moderada (toma de quatro a cinco fármacos) 

e PM grave (toma de mais de cinco fármacos). 
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1.3 POLIMEDICAÇÃO EM PORTUGAL 

Foi notícia no jornal Público que em Portugal, “em média, as pessoas com 65 ou mais anos 

polimedicadas (com quatro ou mais fármacos) tomam 7,3 medicamentos por dia e um quarto 

consome mesmo dez ou mais remédios diariamente, concluiu o Centro de Estudos e Avaliação em 

Saúde (Cefar)”. Portugal é um dos países com maior consumo de medicamentos per capita, e 

segundo vários estudos, as mulheres e os idosos são os mais suscetíveis para a PM35,36. 

De acordo com os resultados de um estudo, em que o objetivo era estudar a PM (cinco ou mais 

fármacos) em Portugal, verificou-se que a região do país que teve maior prevalência de consumo de 

medicamentos foi Lisboa e Vale do Tejo, e a que apresentou menor prevalência foi a Madeira, sendo 

a hipertensão arterial a causa mais frequente de consumo36. 

No entanto, a prevalência da PM em Portugal ainda é um pouco desconhecida, sendo que a maioria 

dos estudos que existem na literatura são locais. Um deles foi realizado nos Centros de Saúde do 

Lumiar e de Queluz, onde a prevalência de PM minor foi de 30,8% e a de PM major de 17,2%, sendo 

ambas superiores na população idosa e nas mulheres. Outro exemplo foi um estudo efetuado no Porto 

apenas em idosos, onde 89,2% tomava pelo menos um medicamento, 59,2% eram PM (cinco ou mais 

fármacos) e 37,0% consumia medicamentos potencialmente inapropriados (MPI)32,37. 

1.4 POLIMEDICAÇÃO NOS IDOSOS 

O envelhecimento do organismo caracteriza-se por uma acumulação de mudanças progressivas e 

complexas na estrutura e função de todos os sistemas do corpo: sistema cardiovascular (aumento da 

pressão sistólica e diminuição do débito e da frequência cardíacos, p. ex.); sistema urinário 

(diminuição da massa renal, dos nefrónios e da taxa de filtração glomerular, p. ex.); sistema 

gastrointestinal (redução da superfície da mucosa e motilidade intestinal, do volume do fígado, do 

fluxo e metabolismo hepático, p. ex.); sistema músculo-esquelético (diminuição da massa muscular 

e aumento da gordura corporal) e sistema nervoso (diminuição da memória e capacidade de 

aprendizagem, p. ex.)38. 

Todas estas alterações fisiológicas vão condicionar a farmacocinética (absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção do medicamento) e a farmacodinâmica (efeito do medicamento no seu local 

alvo), isto é, vão interferir na resposta do organismo aos fármacos. Como resultado, ocorre um 

aumento dos níveis séricos e do tempo de semivida dos fármacos, ou seja, da sua intensidade e 

duração de ação. Todas estas modificações tornam o idoso mais vulnerável aos riscos da PM, como 

maior probabilidade de ocorrência de reações adversas32,39. 

1.5 CONSEQUÊNCIAS DA POLIMEDICAÇÃO 

A relação entre o número de medicamentos consumidos e os problemas relacionados com os mesmos 

é muito próxima; por cada fármaco adicional, a quantidade de reações adversas, interações e outras 

consequências, aumenta exponencialmente. A quantidade de medicação, o tempo de utilização, o uso 

de fármacos com índice terapêutico estreito e para múltiplas patologias, o número de doses diárias e 
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as mudanças constantes no plano farmacoterapêutico, são fatores de risco para o desenvolvimento 

de problemas relacionados com os medicamentos (PRM)40,41. 

As principais consequências da PM são a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados 

(MPI), o aumento do risco de reações adversas nos pacientes, as interações medicamentosas, as 

duplicações não intencionais da mesma classe farmacológica e a não adesão à terapêutica. Todas 

estas situações podem conduzir a estados de saúde graves, que aumentam os encargos do SNS e que 

podem mesmo levar à morte40. 

Os medicamentos contribuem para preservar a capacidade funcional, mas também podem 

comprometê-la. Desta forma, o risco-benefício dos medicamentos deve ser avaliado adequadamente. 

É imperativo garantir que os medicamentos produzem os resultados clínicos desejados e evitar os 

indesejados42. 

• Prescrição de Medicamentos Potencialmente Inapropriados 

O medicamento potencialmente inapropriado (MPI) é definido como um produto cujo risco da sua 

utilização é superior ao seu potencial benefício, quando estão disponíveis alternativas terapêuticas 

mais seguras. Estudos demonstram que a frequência de prescrição de MPI em doentes PM é superior 

comparativamente com os doentes que fazem pouca medicação40,43,44. 

A prescrição de MPI desencadeia uma maior morbilidade e mortalidade, prejudicando a qualidade 

de vida do doente, ocasionando desperdícios de recursos e ainda favorecendo a PM. Considera-se 

que cerca de um em quatro efeitos adversos são devidos ao uso de MPI43. 

Atualmente existem várias ferramentas científicas úteis na avaliação da qualidade da prescrição, que 

contribuem para identificar MPI, como por exemplo os Critérios de Beers e os Critérios 

STOPP/START. Os Critérios de Beers são representados por meio de uma lista de fármacos, 

atualizada periodicamente, composta pelos MPI para idosos por ineficácia ou alto risco de eventos 

adversos, que podem estar associadas ou não ao diagnóstico. Existe uma versão adaptada ao mercado 

português, que deve estar em constante atualização devido à entrada e saída de substâncias do 

mercado (Anexo XIV). Os Critérios STOPP/START foram criados com o propósito de suprir algumas 

das limitações dos critérios de Beers, sendo compostos por duas tabelas organizadas por sistema 

fisiológico: uma é para o critério STOPP (Secreening Tool of Older Person’s potentially 

inappropriate Prescriptions) e é composta pelos MPI (Anexo XV); a outra é para o critério START 

(Screening Tools to Alert doctors to the Right Treatment) e inclui os medicamentos potencialmente 

omitidos (MPO), considerados boas opções para o sucesso do tratamento e preservação da saúde do 

idoso (Anexo XVI) 45-47. 

• Reações adversas 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma reação adversa a medicamentos (RAM) 

corresponde a uma resposta nociva e não intencional a um ou mais medicamentos, que ocorreu com 
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a dose normalmente utilizada no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou modificação de 

uma função fisiológica.Em estudos realizados, demonstrou-se que pessoas que tomavam 5 ou mais 

medicamentos tinham um aumento de 88% no risco de experimentar uma RAM assim como quase 

4 vezes mais probabilidade de ser hospitalizados por RAM, comparativamente com os que tomavam 

menos medicamentos48,49. 

As RAMs podem ser classificadas em dois tipos principais: tipo A – associadas à ação farmacológica 

do medicamento, relacionadas com a dose, comuns, previsíveis e com baixa mortalidade (p. ex., 

efeitos anticolinérgicos dos antidepressivos tricíclicos) – e tipo B –  não estão relacionadas com a 

ação farmacológica, mas com as características do doente, sendo incomuns, imprevisíveis e perigosas 

(p. ex., hipersensibilidade à penicilina). Também existem outros tipos de RAMs, que podem estar 

associadas a terapêuticas de longo prazo (dose cumulativa), à suspensão do fármaco ou a interações 

entre medicamentos. Mais de 80% das RAMs que levam ao internamento ou que ocorrem no hospital 

são do tipo A, sendo causadas principalmente por anticoagulantes, antibióticos, medicamentos 

cardiovasculares, diuréticos, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes e anti-inflamatórios não 

esteroides (AINEs). O Anexo XVII mostra as RAMs mais comuns nos idosos49-51. 

O aparecimento de uma RAM pode ser confundido com um novo sintoma, levando à prescrição de 

um novo medicamento, fenómeno conhecido como “prescrição em cascata”. No entanto, até prova 

em contrário, o aparecimento de novos sinais e sintomas deverá ser sempre considerado como 

consequência da terapêutica habitual e não como uma nova doença, senão poderá levar ao surgimento 

de doença iatrogénica52,53. 

• Interações medicamentosas 

Quanto maior o número de medicamentos tomados, naturalmente maior é a probabilidade de 

ocorrerem interações entre os fármacos. Apesar de haver um risco mais elevado de ocorrência nos 

idosos (Anexo XVIII) não são exclusivas desta faixa etária. Segundo os estudos, um doente que toma 

5 a 9 medicamentos tem uma probabilidade de 50% de sofrer interações fármaco-fármaco. Estas 

interações podem ser de natureza farmacocinética, que envolvem frequentemente enzimas do 

citocromo P450 e transportadores de fármacos, resultando em alteração das concentrações séricas 

dos medicamentos, ou de natureza farmacodinâmica, que dificultam a formação do complexo 

fármaco-recetor levando a uma amplificação ou diminuição do efeito terapêutico ou adverso de um 

dos fármacos. Para além das interações fármaco-fármaco, também existem outros tipos que devem 

ser tidos em consideração: fármaco-doença (prevalência de 15-40% em doentes idosos frágeis), 

fármaco-alimento, fármaco-álcool, fármaco-produto fitoterapêutico e fármaco-estado 

nutricional49,51,54. 

• A não adesão à terapêutica  

A não adesão à terapêutica tem sido associada à PM e a esquemas medicamentosos complexos. 

Estima-se que o grau de adesão às terapêuticas crónicas nos países desenvolvidos seja apenas de 
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50%. Num estudo, a taxa de não adesão dos doentes que tomavam 4 ou mais medicamentos foi de 

35%. Em Portugal, de acordo com os resultados do European Social Survey de 2006, o nível de 

adesão ascendia a mais de 93%49,55,56. 

Para se conseguir observar a eficácia de um tratamento, é fundamental o correto cumprimento do 

esquema posológico, isto é, aderir às instruções verbais e/ou escritas pelo Médico, Farmacêutico ou 

outro profissional de saúde em relação ao tratamento farmacológico. A não adesão à terapêutica tem 

grande prevalência nos doentes idosos, e pode ser devida a vários fatores, como o custo dos 

medicamentos, esquecimento, automedicação, dificuldade de deglutição, não efetividade do 

tratamento, existência de RAMs, nível educacional e cultural do paciente, alteração dos hábitos 

diários, suspensão da medicação para ingestão de bebidas alcoólicas, negação ou medo da doença, 

entre outros57. 

• Aumento dos custos dos cuidados de saúde  

A PM leva a um aumento de custos dos cuidados de saúde, quer para o doente quer para o SNS. Um 

estudo realizado verificou que a PM está associada a um maior risco de MPI, consultas médicas e 

hospitalização, resultando num aumento de cerca de 30% dos custos médicos. Outro estudo, 

demonstra que doentes que tomam “5 ou mais” medicamentos e “10 ou mais”, tiveram um aumento 

de 6,2% e 7,3% no gasto com medicamentos prescritos, respetivamente49. 

 PROJETO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os utentes que frequentam a FM são maioritariamente idosos, sendo que durante o atendimento 

verifiquei que muitos deles tomavam vários medicamentos simultaneamente, apresentando 

prescrições bastante extensas e complexas. 

Sendo a PM um problema crescente, principalmente nesta faixa etária, decidi avaliar essa realidade 

na FM através da aplicação de um questionário aos utentes. No entanto, a PM não é um problema 

exclusivamente geriátrico; também é importante estudar este tema na população adulta, de forma a 

identificar indivíduos em risco, prevenir a PM e promover a saúde. 

2.2 OBJETIVO 

O questionário aplicado (Anexo XIX) teve como objetivo estudar a prevalência da PM na FM e 

avaliar os seus utentes relativamente ao nível de adesão à terapêutica e fatores que afetam essa 

adesão; manifestação de RAMs; conhecimento da sua medicação (objetivo terapêutico e posologia) 

e revisão terapêutica. 

2.3 METODOLOGIA 

2.3.1 TIPO DE ESTUDO  

Estudo transversal descritivo-correlacional. 
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2.3.2 PROCEDIMENTO 

O questionário foi heteroadministrado aos utentes adultos e idosos da FM, no final do atendimento, 

entre os dias 24 de maio e 28 de junho. Todos os participantes foram informados relativamente aos 

objetivos do estudo, tendo-se garantido o anonimato e confidencialidade no tratamento dos dados, 

sendo estes usados apenas para fins estatísticos. Cada questionário demorou em média 5 minutos a 

ser aplicado, tendo participado no estudo um total de 22 pessoas. 

2.3.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é constituída por uma percentagem idêntica de homens (45,5%) e de mulheres (54,5%), 

com uma média de idades de 73 anos, e desvio padrão de 10 anos. A maior parte dos indivíduos 

(81,8%) são idosos (com 65 ou mais anos de vida), com um nível de ensino que varia entre o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (CEB) e o Mestrado, sendo o 1.º CEB e o Ensino Secundário os níveis mais 

frequentes, com 31,8% e 27,3%, respetivamente. A maior parte dos indivíduos encontram-se 

reformados (81,8%) (Anexo XX). 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior parte dos indivíduos (91%) são polimedicados, com maior prevalência de PM minor (59,1% 

tomam entre 2 e 4 medicamentos diferentes por dia e 31,8% tomam mais de 4 medicamentos por dia 

– Anexo XXI). Todos os homens são polimedicados (70% tomam entre 2 e 4 medicamentos 

diferentes por dia, e 30% tomam mais de 4). A maior parte das mulheres (83,3%) também são 

polimedicadas (50% toma entre 2 e 4 medicamentos diferentes por dia, e 33,3% toma mais de 4) 

(Anexo XXII). Ao contrário do que se tem reportado em estudos anteriormente citados, a PM foi 

mais incidente nos homens, apesar dos valores entre os dois sexos não serem significativamente 

diferentes. 

Todos os indivíduos com menos de 65 anos consomem entre 2 e 4 medicamentos diferentes por dia. 

Dos que têm 65 anos ou mais, 11,1% consomem menos de 2, 50% consomem entre 2 e 4, e 38,9% 

consomem mais de 4 (Anexo XVIII). Apesar de nem todos os indivíduos idosos serem 

polimedicados, apresentam maior severidade de PM, sendo possível aferir que a PM afeta 

principalmente esta faixa etária, corroborando o que é referido noutros trabalhos. 

Só se verificaram RA nos indivíduos polimedicados, sendo que dentro deste grupo, a percentagem 

de RA é de 23,1% na PM minor e de 28,6% na PM major (Anexo XXIV). Este resultado evidencia 

uma relação entre a PM e a ocorrência de RAMs, sendo que estas existem em maior quantidade nos 

indivíduos que tomam mais de 4 medicamentos. Este resultado está em sintonia com o citado 

anteriormente noutros trabalhos, onde se conclui que quanto maior o número de medicamentos, 

maior o risco de RAMs. 

Todos os indivíduos indicaram que são responsáveis pela gestão da sua medicação, sem recurso a 

ajuda. Só um dos indivíduos, que se encontrava na categoria de PM minor, indicou não comprar 
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sempre toda a medicação que lhe é prescrita pelo médico, por achar que não necessita de tudo 

(automedicação). 

A maioria dos indivíduos (81,8%) afirma tomar sempre a medicação tal como lhe foi prescrita pelo 

médico. Os restantes 18,2% indicaram fazê-lo frequentemente (Anexo XXV). A adesão à terapêutica 

é, portanto, observada na maior parte dos utentes que responderam ao questionário. 

As mulheres são as mais cumpridoras, com 91,7% a tomar sempre a medicação como foi prescrita, 

enquanto nos homens esta percentagem é de 70% (Anexo XXVI). Nos indivíduos com 65 anos ou 

mais esta percentagem é de 83,3%, e nos que têm menos de 65 anos é de 75% (Anexo XXVII). Como 

mencionado na parte introdutória, a não adesão à terapêutica tem grande prevalência nos idosos, no 

entanto, na FM esta faixa etária apresenta uma percentagem de adesão superior à dos adultos. 

Todos os que tomam mais de 4 medicamentos diferentes por dia tomam sempre a medicação como 

é prescrita. Nos que tomam entre 2 e 4 medicamentos esta percentagem é de 76,9%, e nos que tomam 

menos de 2, é de 50% (Anexo XXVIII). De acordo com trabalhos anteriormente citados, seria de 

esperar que indivíduos que tomam um maior número de medicamentos não aderissem tanto à 

terapêutica, mas na FM acontece exatamente o contrário. Quem toma menos cumpre pior. Pode-se 

dizer assim que os doentes polimedicados são mais responsáveis no cumprimento da sua medicação. 

Todos os indivíduos que não tomam sempre a medicação tal como lhes foi prescrita pelo médico, 

indicaram que não o fazem por esquecimento. 

Cerca de 22,7% dos indivíduos teve reações adversas em resultado da medicação (Anexo XXIX). 

No caso das mulheres, esta percentagem (25%) é ligeiramente superior à dos homens (20%) (Anexo 

XXX). Os indivíduos com 65 ou mais anos de idade apresentam menos reações adversas (16,7%) 

que os mais novos (50%) (Anexo XXXI), tratando-se de algo incomum, visto que o envelhecimento 

do organismo torna as pessoas mais vulneráveis à ocorrência de reações adversas, como 

anteriormente referido. Os indivíduos que apresentaram reações adversas, mencionaram as seguintes: 

alergias; diarreia; boca seca e salgada; edema e hipotensão. Quatro deles indicaram ter recebido 

prescrição de medicação em resultado das reações adversas, dois em substituição da anterior e outros 

dois adicionalmente à anterior. Um dos indivíduos não respondeu a esta questão. 

Cerca de 9,1% dos indivíduos nunca tiveram revisão da sua medicação, nem pelo Médico nem pelo 

Farmacêutico. A maior parte (77,3%) fá-lo com uma regularidade de mais de 5 meses, e 13,6% com 

menos de 5 meses (Anexo XXXII)  A este respeito, o comportamento de homens e mulheres, assim 

como dos mais e dos menos idosos é bastante semelhante (Anexo XXXIII e Anexo XXXIV). 

Todos os indivíduos não polimedicados apresentam revisão da medicação com uma regularidade de 

mais de 5 meses. Do grupo PM minor, 76,9% também o faz com uma regularidade de mais de 5 

meses, 15,4% nunca o fizeram e 7,7% fazem-no entre 1 a 3 meses. Do grupo PM major, 71,4% 

fazem-no com uma regularidade de mais de 5 meses, 14,3% de 4 a 5 meses e 28,6% de 1 a 3 meses 

(Anexo XXXV). Apesar da larga maioria dos indivíduos polimedicados só usufruir de uma revisão 
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da medicação com uma regularidade de mais de 5 meses, é o grupo de PM major que tem a medicação 

revista com mais regularidade. 

De todos os que apresentaram RAMs (22,7% dos indivíduos), 80% tem revisão terapêutica com 

frequência superior a 5 meses e 20% nunca teve. A maior parte dos que não tiveram RAMs também 

tem revisão terapêutica em períodos idênticos (76,5% com frequência superior a 5 meses e 5,8% 

nunca teve), contudo é neste grupo de indivíduos que se encontram aqueles que o fazem com maior 

regularidade (5,9% de 4 a 5 meses e 11,8% de 1 a 3 meses – Anexo XXXVI). 

Os indivíduos que cumprem frequentemente a terapêutica tal como prescrita pelo médico, têm 

revisão terapêutica superior a 5 meses (75%) ou nunca tiveram (25%). Alguns dos que cumprem 

sempre a terapêutica têm revisão terapêutica mais regular (5,6% de 4 a 5 meses e 1,1% de 1 a 3 

meses), mas a maioria tem revisão terapêutica em períodos idênticos aos que cumprem 

frequentemente (77,8% com frequência superior a 5 meses e 5,6% nunca tiveram – Anexo XXXVII). 

Quase todos os indivíduos (95,5%) afirmaram saber para que servem os medicamentos que tomam. 

O único que não sabe é um homem com 65 ou mais anos de idade e com nível de escolaridade 1.º 

CEB (Anexo XXXVIII). A maioria (95,5%) também afirma saber como e quando devem tomar os 

medicamentos. O único que respondeu mais ou menos é um homem com 65 ou mais anos de idade 

e com nível de escolaridade Ensino Secundário (Anexo XXXIX). 

Os indivíduos que não estavam informados – quer da indicação terapêutica, quer da posologia – 

apresentam revisão da medicação com frequência superior a 5 meses. Dos que estavam informados, 

9,5% têm revisão com frequência de 1 a 3 meses, 4,8 % de 4 a 5 meses, 76,2% superior a 5 meses e 

9,5% nunca tiveram (Anexo XL e Anexo XLI). 

 CONCLUSÃO 

Dos 22 indivíduos que responderam ao questionário, a maioria são polimedicados (91,1%; n=20), 

com maior prevalência de PM minor (59,1%; n=13). A PM foi mais incidente nos homens e 

apresentou maior severidade nos indivíduos idosos (PM minor: 50%; n=9 e PM major: 38,9%; n=7). 

Apenas nos indivíduos polimedicados é que houve ocorrência de RAMs, sendo a percentagem 

superior na PM major (28,6%; n=2), confirmando a relação entre a toma de um maior número de 

fármacos e um maior risco de RAMs. Os indivíduos idosos apresentaram menos reações adversas 

(16,7%; n=3) que os adultos (50%; n=2), contrariamente ao que se esperava. 

A maioria dos participantes (81,8%; n=18) toma sempre a medicação como prescrita, tendo-se 

observado que esta adesão é maior nos indivíduos idosos (83,3%; n=15) do que nos adultos (75%; 

n=3) e que quanto maior o número de medicamentos tomados maior é a adesão, diferindo de outros 

estudos citados anteriormente. 



 27 

Apesar da maioria dos indivíduos (77,3%; n=17) só ter a sua medicação revista com uma 

regularidade de mais de 5 meses e das limitações inerentes à reduzida dimensão amostral, os dados 

sugerem uma associação entre maior regularidade de revisão (inferior a 5 meses) e PM major, 

ausência de RAMs, boa adesão à terapêutica e bons conhecimentos acerca da medicação (indicação 

e posologia). 

A revisão da medicação é uma técnica de avaliação do processo de uso dos medicamentos, que tem 

como objetivo identificar, resolver e prevenir PRMs (como a falta de adesão, duplicações não 

intencionais, possibilidade de RAMs, entre outros), podendo ser realizada desde que se disponha da 

informação de toda a medicação que o doente utiliza32, 58. 

Esta intervenção, onde o Farmacêutico assume um papel de destaque, detém inúmeros benefícios no 

aperfeiçoamento dos cuidados primários de saúde. Está comprovado cientificamente que este 

serviço, independentemente do local ou contexto onde seja realizado (Farmácia comunitária, 

domicílio, lares, etc.), proporciona uma melhoria dos resultados da medicação (eficácia terapêutica); 

reduz as reações adversas e internamentos hospitalares; aumenta a adesão à terapêutica e amplia a 

informação sobre os medicamentos (utilização correta e segura). Em Portugal, este serviço ainda não 

é muito evidente, sendo de extrema importância apostar na sua implementação e divulgação. O 

Farmacêutico é um elemento-chave na promoção da melhoria do processo de uso do medicamento e 

identificação de fatores de risco associados a resultados negativos da medicação, o que conduz a 

resultados terapêuticos positivos e consequentemente à redução de gastos em saúde pública59. 

TEMA 2: O SOL E A PELE 

 INTRODUÇÃO  

1.1 PELE 

A pele é o maior órgão do nosso copo, com uma cobertura de 2 m2, representando cerca de 16% da 

massa corporal. Funciona como uma barreira entre o mundo exterior e o interior do corpo, sendo a 

nossa primeira e melhor linha de defesa contra a radiação solar, micro-organismos infeciosos, 

temperaturas extremas, agentes químicos nocivos, entre outros. É um órgão dinâmico e em constante 

mudança, estando organizado em duas camadas principais: a epiderme e a derme60-62. 

1.1.1 EPIDERME 

A epiderme é a camada mais externa da pele, encontrando-se dividida em 4 ou 5 estratos, consoante 

a zona do corpo: o estrato basal (mais profundo), o estrato espinhoso, o estrato granuloso, o estrato 

lúcido (apenas nas palmas das mãos e na planta dos pés) e o estrato córneo (mais externo). Os 

queratinócitos são as células mais abundantes nesta camada mais externa; são produzidos no estrato 

basal e à medida que se vão deslocando para a superfície vão sofrendo um processo de 
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queratinização, dando origem aos corneócitos – células mortas, mas intactas, impregnadas de 

queratina (proteína responsável pela impermeabilização da pele), que funcionam como barreira. Os 

queratinócitos, à medida que amadurecem, também acumulam melanina, um pigmento sintetizado 

nos melanócitos, a segunda célula mais abundante na epiderme. A melanina confere cor à pele e 

bloqueia potencialmente a penetração de radiação ultravioleta (UV) na mesma, funcionando como 

um “filtro solar natural”. Na epiderme também estão presentes células de defesa imunológica, como 

as células de Langerhans60,62. 

1.1.2 DERME 

A derme é a base da epiderme, e os seus principais constituintes são o colagénio e a elastina, fibras 

produzidas pelos fibroblastos que conferem força e elasticidade à pele. Nesta camada também estão 

presentes folículos pilosos, nervos, glândulas sebáceas e sudoríparas, melanócitos e uma variedade 

de outras células imunes60,62. 

1.1.3 RADIAÇÃO SOLAR QUE ATINGE A PELE 

A luz solar é constituída por radiações de comprimento de onda variáveis, atingindo a superfície da 

Terra sob três formas principais: radiação UV, luz visível e radiação infravermelha (IV). A luz visível 

(400-700nm) e a radiação IV (700 nm-1nm), dados os seus comprimentos de onda mais longos, 

conseguem penetrar mais profundamente na pele, atingindo a hipoderme (camada a seguir à derme 

que armazena energia sob a forma de gordura), provocando contudo menos danos. 

A radiação UV é a principal causa de perigo da exposição solar, pois interage com as células da pele 

e gera radicais livres de oxigénio altamente reativos, que vão danificar essas células. Divide-se em 

radiação UVA (320 – 400 nm), UVB (280 – 320nm) e UVC (100 – 280 nm), mas esta última nunca 

chega à Terra, pois fica retida na camada de ozono. Os raios UVA (90% – 95%) penetram 

profundamente a pele, alcançando a derme; os raios UVB (5% – 10%) penetram apenas 

superficialmente, atuando na epiderme 60,63,64. 

1.1.4 FOTÓTIPOS CUTÂNEOS 

A quantidade e o tipo de melanina epidérmica, são os principais fatores que determinam a cor da 

pele e a sensibilidade desta aos raios UV. A melanina existe em duas formas químicas principais: 

eumelanina – pigmento escuro que há em abundância na pele de indivíduos pigmentados – e 

feomelanina – pigmento sulfatado de cor clara. A eumelanina é muito mais eficiente a bloquear a 

radiação UV, portanto, quanto mais clara for a pele (menos eumelanina) mais prejudicial será a 

exposição aos raios UV, precisando de uma maior proteção durante a exposição solar. 

A Escala de Fitzpatrick é uma escala composta por seis fotótipos (I a VI), que classificam a pele 

quanto à sua cor, nível de eumelanina epidérmica e resposta aos raios UV, correlacionando-se com 

a Dose Eritematosa Mínima (DEM) e o risco de desenvolver cancro (Anexo XLII)60,65. 
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1.2 EXPOSIÇÃO SOLAR 

O sol é a fonte de toda a energia e traz inúmeros benefícios, como a fotossíntese; síntese de vitamina 

D; estímulo à produção de melanina e espessamento da epiderme (protegendo melhor a pele contra 

a penetração da radiação UV) e sensação de bem-estar físico e mental (associado à serotonina, um 

neurotransmissor que proporciona boa disposição e felicidade e cuja produção depende da 

quantidade de luz solar a que o corpo fica exposto)60,63,66. 

O benefício mais conhecido da luz solar é a sua capacidade de suprir as necessidades de vitamina D 

do corpo. Ao contrário de outras vitaminas essenciais, que apenas são obtidas a partir da alimentação, 

a vitamina D pode ser sintetizada na pele através de uma reação fotossintética desencadeada pela 

exposição à radiação UVB. Inicialmente é produzida a vitamina D3 (colecalciferol), que é convertida 

no fígado em 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), a principal forma de vitamina D que circula na 

corrente sanguínea e que é medida para determinar os níveos de vitamina D de uma pessoa. No rim, 

a 25(OH)D é transformada em 1,25(OH)D, que se acumula no intestino, contribuindo para o aumento 

da absorção de cálcio e fósforo dos alimentos, controlo do fluxo de cálcio para dentro e para fora dos 

ossos levando ao seu fortalecimento, reforço da função imunitária, formação de células sanguíneas, 

entre outros (Anexo XLIII). São suficientes 5 a 15 minutos, duas a três vezes por semana, de 

exposição solar das mãos, face e pernas para manter os níveis de vitamina D altos. A eficiência da 

sua produção depende da quantidade de UVB que penetra na pele, podendo ser reduzida pela 

presença de roupa, excesso de gordura corporal, protetor solar e quantidades mais elevadas de 

melanina. Nas crianças, a ausência de vitamina D pode causar raquitismo, uma doença caracterizada 

por retardo de crescimento e várias deformidades esqueléticas, como pernas arqueadas. Nos adultos, 

existem evidências de associação entre as concentrações circulantes de 25(OH)D e o aumento da 

densidade mineral óssea, redução das quedas em pessoas idosas e diminuição do risco e 

desenvolvimento de osteoporose e osteomalácia64,66. 

No entanto, como em todos os processos biológicos, é necessário um equilíbrio. A exposição solar é 

benéfica, mas se for em demasia também pode ser prejudicial. Se a quantidade de radiação UV 

ultrapassar os limites a partir dos quais os mecanismos de defesa se tornam ineficazes, podem 

acontecer sérios danos, cuja dimensão depende do nível e duração da exposição e da suscetibilidade 

do organismo exposto65. 

A radiação UVA pode causar envelhecimento prematuro da pele, alergias, enfraquecimento do 

sistema imunitário, melanoma (originado pelos radicais livres formados que danificam o DNA) e 

danos oculares. A radiação UVB é a principal responsável pelas queimaduras solares e cancros de 

pele não-melanoma (resultam da lesão direta do DNA pela própria radiação), podendo também 

causar danos oculares60,63,64. 
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1.2.1 ENVELHECIMENTO PREMATURO DA PELE 

A principal causa do envelhecimento cutâneo prematuro é a exposição à radiação UV, sendo também 

conhecido como fotoenvelhecimento. Os sintomas clínicos incluem rugas, pele flácida, distúrbios na 

distribuição da pigmentação (sardas, sinais e manchas), pele áspera e muito seca, veias dilatadas no 

rosto e queratoses actínicas63,67. 

É possível, pelo menos parcialmente, que o fotoenvelhecimento provenha da indução de 

metaloproteinases de matriz, que degradam o colagénio e a elastina (elastose), as principais proteínas 

estruturais da derme. O fotoenvelhecimento, avaliado por elastose, é um indicador de risco de cancro 

de pele não-melanoma67,68. 

1.2.2 FOTOSSENSIBILIDADE 

A alergia ao sol (fotossensibilidade) é uma reação do sistema imunológico à luz solar, sendo a forma 

mais comum a erupção polimórfica à luz (EPL), diagnosticada em 90% dos pacientes com alergias 

ao sol. Na Europa e EUA, a EPL afeta 20% da população; é causada pelo stress oxidativo proveniente 

dos radicais livres formados pela radiação UV e provoca vermelhidão na zona "V" do pescoço, na 

parte de trás das mãos, na superfície externa dos braços e na parte inferior das pernas. 

Em casos raros, que acontecem principalmente em mulheres jovens, a reação da pele ao sol pode ser 

mais severa, produzindo urticária solar (grandes e pruriginosas erupções vermelhas). 

Outro tipo de sensibilidade ao sol é o chamado de erupção fotoalérgica, que se trata de uma reação 

cutânea desencadeada pela radiação UV sobre um produto químico aplicado na pele (p. ex.: 

ingredientes dos protetores solares e cosméticos, fragrâncias e pomadas antibióticas) ou sobre um 

medicamento oral. Medicamentos comuns de causar erupção fotoalérgica incluem antibióticos 

(especialmente tetraciclinas, fluoroquinolonas e sulfonamidas), analgésicos e AINEs (como o 

ibuprofeno), diuréticos, estatinas, retinóides e fungicidas63,69. 

1.2.3 QUEIMADURAS SOLARES 

As queimaduras solares são a forma mais comum dos danos causados pelo sol. São caracterizadas 

por eritemas e edemas, e em casos mais graves podem classificar-se como queimaduras de 1.º grau. 

A radiação UVB induz uma cascata de citocinas e mediadores vasoativos (aumentam o fluxo 

sanguíneo) e neuroativos (aumento a sensibilidade a estímulos térmicos e mecânicos) na pele, que 

juntos resultam numa resposta inflamatória e causam queimaduras solares, compostas por 

queratinóctios apoptóticos (queratinócitos mortos conhecidos por “células de queimadura 

solar”)60,67,70. 

A sensibilidade individual ao eritema pode ser avaliada através da determinação da DEM, um método 

quantitativo para mostrar a quantidade de UVB necessária para induzir queimaduras solares na pele 

24 a 48 horas após a exposição. Quanto mais clara for a pele, maior o risco de sofrer queimaduras 

solares, ou seja, é necessário menos radiação UVB para “queimar”, logo a DEM é menor. Em pessoas 

de pele escura, acontece exatamente o contrário, sendo maior a DEM (Anexo XLII)60,67. 



 31 

O tratamento de queimaduras solares passa por arrefecer imediatamente a zona queimada, com água 

fria corrente e compressas frias e húmidas; retirar qualquer objeto que possa armazenar calor (como 

brincos, colar, cinto, etc.) e aplicar after suns para refrescar e acalmar a pele ou MNSRM em 

situações mais graves (como o Caladryl®) para aliviar a dor e a inflamação. Se a queimadura cobrir 

uma grande área do corpo ou se se tratar de uma criança ou um idoso, deve procurar-se ajuda 

médica63,67. 

1.2.4 CANCRO CUTÂNEO  

Os cancros cutâneos representam o cancro humano mais comum, sendo normalmente agrupados em 

duas categorias principais: melanoma e cancro de pele não-melanoma. Considera-se que a radiação 

UV seja causadora de quase 65% dos melanomas e 90% dos não-melanoma. Em Portugal, estima-se 

que a incidência do melanoma seja de 1000 novos casos por ano e a do cancro não-melanoma mais 

de 10.000 novos casos por ano. Nos EUA, aproximadamente 1 em cada 5 americanos desenvolverá 

um cancro de pele durante a sua vida, e a probabilidade de vir a desenvolver um melanoma é de 1 

em cada 50 pessoas. Em Portugal, considerando apenas as hospitalizações, o melanoma custa 3.8 

milhões de euros por ano, enquanto que o cancro não-melanoma custa 16.2 milhões de euros60,71,72. 

O melanoma, apesar de ser menos frequente, é a principal causa de morte por cancro de pele e resulta 

de alterações no crescimento e divisão dos melanócitos, que fazem com que estes se tornem 

malignos. O primeiro sinal é muitas vezes o aparecimento de um novo sinal ou a alteração no aspeto 

de um sinal já existente, sendo que uma das formas de avaliar se existe alguma alteração é a utilização 

da regra “ABCDE”: (A) Assimetria: uma metade do sinal é diferente da outra; (B) Bordos: margens 

irregulares, onduladas ou mal definidas; (C) Cor: variação de cor de uma região para outra; (D) 

Diâmetro: existe alteração do tamanho e o diâmetro é superior a 6 mm; (E) Evolução: a lesão tem 

um aspeto diferente dos outros sinais ou há alteração das dimensões, forma ou cor da lesão. Os 

melanomas podem apresentar todas estas características ou ter apenas uma ou duas. Apesar de poder 

surgir em qualquer zona do corpo, é mais comum nas costas, pernas, braços e rosto. Os melanomas 

são rápidos a invadir os tecidos e a metastizar, sendo muito difíceis de tratar. No entanto, se forem 

detetados precocemente, muitos deles podem ser controlados apenas por remoção cirúrgica60,63,73. 

A incidência dos cancros de pele não-melanoma é muito maior, mas felizmente são mais fáceis de 

tratar (devido à sua tendência em permanecer confinados no seu local primário) e tem um prognóstico 

a longo prazo muito melhor. Os dois tipos mais comuns são os carcinomas basocelulares e os 

espinocelulares, ambos derivados de queratinócitos epidérmicos alterados, e não dos melanócitos. 

Os basocelulares são um pequeno alto, rosa ou vermelho, de crescimento lento e os espinocelulares 

são um alto cor de rosa. A maioria dos queratinócitos malignos associados a este tipo de cancro 

desenvolvem-se nas áreas mais expostas ao sol, como no rosto e braços60,63. 

O risco de desenvolver cancro de pele é fortemente influenciado pela exposição aos raios UV e pela 

pigmentação. Quanto mais clara for a pele, menor é o bloqueio da penetração de UV, aumentando a 
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probabilidade de ocorrem mutações e consequentemente o risco de desenvolver cancro (Anexo 

XLII). 

1.3 CUIDADOS DURANTE A EXPOSIÇÃO SOLAR 

A fotoproteção e a exposição segura ao sol são comportamentos imprescindíveis no combate aos 

danos provocados pela radiação solar. Para além da pele, também é importante proteger os olhos e 

os lábios. Deve-se evitar a exposição prolongada ao sol e ter em atenção os seguintes aspetos74-76: 

• Evitar a exposição solar entre as 11h e as 17h; 

• Usar protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele, de preferência igual 

ou superior a 30 (nos adultos); colocar 30 min antes de exposição ao sol, para que tenha 

tempo de penetrar na pele; renovar a aplicação de 2 em 2 horas e depois de ir à água, mesmo 

que o protetor seja à prova de água;  

• Utilizar chapéu, t-shirt escura e óculos que confiram proteção contra a radiação UVA e UVB; 

• Ingerir líquidos com mais frequência, pois ajudam a hidratar o corpo e a pele; 

• Evitar as bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar, uma vez que interferem 

com a capacidade do organismo em controlar a temperatura corporal; 

• Ter em atenção o reflexo dos raios solares na neve (85%), na praia (20%), na água e na relva 

(5%). Estar à sombra de uma guarda-sol ou toldo não é suficiente para evitar os escaldões; 

• Mesmo que o céu esteja nublado é preciso manter todos os cuidados, visto que 40 a 60% da 

radiação solar consegue atravessar as nuvens e são quase tão perigosos como quando está só 

sol. 

1.3.1 PROTETORES SOLARES 

Os protetores solares podem conter filtros orgânicos e/ou inorgânicos. Os orgânicos são compostos 

por moléculas orgânicas capazes de absorver a radiação UV (principalmente a UVB) e transformá-

la em radiações com energias menores e inofensivas para o ser humano. Os inorgânicos, 

representados pelo óxido de zinco e o dióxido de titânio, bloqueiam a radiação UV em toda a 

extensão UVA/UVB através de propriedades de absorção, espalhamento e reflexão. Estes últimos 

apresentam baixo potencial de irritação e eficácia cosmética, sendo especialmente recomendados em 

fotoprotetores para crianças e pessoas com pele sensível77. 

O Fator de Proteção Solar (FPS) é um parâmetro que permite medir a proteção de um filtro solar 

contra as radiações UVB. É medido através da razão entre a quantidade de radiação UVB necessária 

para queimar a pele protegida (com filtro solar) e a requerida para queimar a mesma pele 

desprotegida (sem filtro solar), utilizando a seguinte fórmula: FPS = DEM na pele protegida / DEM 

na pele desprotegida. Isto significa que quando um produto com FPS 50 é aplicado, ele protege a 

pele até que esta seja exposta a 50 vezes mais radiação UVB do que a necessária para queimar a pele 

desprotegida, ou seja, aumenta o tempo em que a pele fica protegida. No entanto, o protetor solar 
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não deverá ser usado para prolongar o tempo de exposição, mas sim para limitar os danos resultantes 

da exposição ao sol78,79. 

Quanto maior o FPS maior é a proteção, mas essa proteção não aumenta linearmente com o FPS; p. 

ex., um FPS de 10 reduz em cerca de 90% a radiação UVB, um FPS de 20 em cerca 95% e um FPS 

de 30 reduzirá apenas um pouco mais. Dado que o FPS apenas protege contra a radiação UVB e uma 

vez conhecidos os danos causados pela radiação UVA, é necessário estar explícito na embalagem do 

protetor solar a existência de filtros contra a radiação UVA79. 

1.4 PROTEGER AS CRIANÇAS 

As crianças estão num estado dinâmico de crescimento e, portanto, são mais suscetíveis a ameaças 

ambientais do que os adultos. A pele das crianças, ainda em desenvolvimento, é muito mais fina que 

a dos adultos e apresenta um sistema de pigmentação pouco desenvolvido (não beneficia da proteção 

natural contra os raios UV conferida pela melanina), sendo muito mais vulnerável às agressões do 

sol. Cerca de 80% da exposição à radiação UV, ao longo da vida de uma pessoa, ocorre antes dos 18 

anos de idade. Estudos epidemiológicos demonstram que a exposição solar frequente e queimaduras 

solares na infância duplicam o risco de mais tarde se desenvolver cancro cutâneo79-81. 

Por todas estas razões, tem de se proteger a pele das crianças de uma forma especial, cumprindo os 

cuidados anteriormente referidos e ainda ter atenção ao seguinte74,80: 

• Crianças com menos de seis meses não devem ser sujeitas a exposição solar e com menos 

de três anos não devem ser expostos diretamente ao sol; 

• Escolher um protetor especificamente formulado para a pele da criança, com um índice de 

proteção 50 resistente à água e à areia. 

 PROJETO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O meu período de estágio coincidiu com o início da época balnear, e durante o atendimento reparei 

que a FM, que se encontra muito perto da praia, apresenta uma grande procura de protetores solares, 

after suns e produtos para queimaduras solares, quer por portugueses quer por estrangeiros. 

Verifiquei que muitos utentes preferiam protetores com baixo FPS e que não tinham cuidado com o 

período de exposição solar. Tendo em conta esta realidade e o elevado número de casos de cancro 

da pele em Portugal, decidi abordar o tema da proteção solar. 

A cerca de 50 metros da FM, encontra-se a Escola Básica de Miramar. Como referido anteriormente, 

é antes dos 18 anos que se está exposto à maioria da radiação UV, e por isso, é de extrema importância 

apostar em programas educacionais na população mais nova, de forma a prevenir desde cedo os 

efeitos nocivos destas radiações a longo prazo. A escolas são um excelente local para este tipo de 

programas, sendo que os professores e/ou profissionais de saúde conseguem ter uma grande 
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influência no conhecimento, atitudes e comportamento das crianças em relação à proteção solar. 

Desta forma, decidi fazer uma sessão educacional sobre a “Exposição Solar” na Escola Básica de 

Miramar. 

2.2 OBJETIVOS 

Proteger as crianças significa educá-las. O grande objetivo desta sessão foi melhorar o conhecimento 

das crianças e modificar as suas atitudes e comportamentos em relação à exposição solar, de forma 

a reduzir os impactos negativos que o sol tem sobre o ser humano. 

2.3 METODOLOGIA 

No início do mês de maio fui à Escola Básica de Miramar falar com a diretora, que mostrou bastante 

interesse e entusiasmo na apresentação deste tema. Marcámos a atividade para o dia 29 de maio de 

2019, e visto que a escola tinha 100 alunos, decidimos dividi-los em dois grupos e fazer duas sessões, 

uma para o 1.º e 2.º anos e outra para o 3.º e 4.º anos, sendo que cada sessão teve uma duração de 45 

minutos.  

De forma a conseguir oferecer amostras de protetores solares 50+ às crianças da escola, entrei em 

contacto com o delegado médico da La Roche-Posay®, que me conseguiu fornecer 110 amostras. 

Elaborei a apresentação em formato audiovisual (com recurso ao PowerPoint), o que ajudou bastante 

as crianças a reterem a informação, sendo que os pontos apresentados ao longo das duas sessões 

foram: “o que é o sol”, “benefícios e malefícios do sol”, “a pele da criança”, “o semáforo da pele” 

(fotótipos cutâneos) e “regras a ter durante a exposição solar” (Anexo XLIV).  

As atividades são mais eficazes se tiverem um enfoque prático e forem relevantes para as próprias 

experiências dos alunos, por isso tive o cuidado de abordar o tema de uma forma interativa, fazendo-

lhes várias perguntas e deixando-os à vontade para ir interrompendo e tirando dúvidas, sempre com 

a devida ordem. Realizei duas dinâmicas mais práticas, utilizando como recurso um conjunto de três 

cartões (verde, amarelo e vermelho), que distribuí por cada um dos alunos. Uma das dinâmicas foi 

no semáforo da pele, em que tinham de tentar perceber qual o seu tipo de pele e levantar a cor 

correspondente ao seguinte código: pele clara – cor vermelha; pele clara a morena – cor amarela; 

pele muito morena ou escura – cor verde. A outra dinâmica foi um verdadeiro e falso no final da 

apresentação de maneira a verificar o que tinham aprendido, sendo que levantavam o cartão verde se 

fosse verdadeiro e o vermelho se fosse falso (Anexo XLV). 

 CONCLUSÃO 

O melanoma atinge frequentemente o adulto jovem, e dado o progressivo envelhecimento da 

população e os comportamentos de risco conhecidos, os casos de cancro de pele tendem a aumentar, 

bem como os seus custos79. 
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É de extrema importância apostar em estratégias eficazes de prevenção, quer do cancro quer de todas 

as outras consequências negativas que uma exposição exagerada à radiação UV acarreta, de forma a 

promover a saúde e a reduzir os custos associados a este problema. Deste modo, um dos grandes 

papéis do Farmacêutico é aconselhar de forma a apostar na prevenção. É responsabilidade do 

Farmacêutico informar os utentes relativamente ao comportamento que devem adotar aquando da 

exposição solar e às consequências que advêm do seu incumprimento. No entanto, também deve 

explicar os benefícios que o sol pode trazer, realçando a necessidade de haver um equilíbrio na 

exposição ao sol.  

A ida à Escola Básica de Miramar foi uma experiência enriquecedora no meu estágio, fazendo-me 

sentir útil enquanto profissional de saúde e perceber ainda mais a importância que o Farmacêutico 

tem para a sociedade. Todas as atividades, dinâmicas e materiais utilizados neste projeto foram 

desenvolvidos por mim, e foi muito gratificante ver que pude contribuir para a educação daquelas 

crianças, assim como sentir o seu entusiasmo e vontade de aprender: respondiam às várias questões 

que colocava, escutavam com atenção, participavam com alegria e faziam-me várias perguntas, 

algumas delas difíceis. Por exemplo, um aluno do primeiro ano perguntou-me o que era o cancro, e 

eu, da maneira mais simples que consegui, tentei-lhe explicar. Ensinar crianças é desafiante e é uma 

grande responsabilidade; temos de ser capazes de explicar temas importantes e complexos de 

maneira simples e acessível, na “linguagem” delas. Fui também muito bem recebida pelos 

professores e auxiliares, sendo notória a sua vontade de querer proporcionar atividades educacionais 

diferentes para os seus alunos. Depois de ter ido apresentar este tema à Escola de Miramar, foi 

interessante observar que alguns alunos vieram à Farmácia com os seus pais comprar protetores 

solares e after suns. O desenvolvimento deste projeto ajudou-me a aprofundar conhecimentos e a 

estar bastante mais informada nesta área, permitindo-me prestar um melhor aconselhamento na 

Farmácia. 

TEMA 3: FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

 INTRODUÇÃO 

1.1 DOENÇA E RISCO CARDIOVASCULAR 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte em todo o mundo. Correspondem 

a distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos, sendo as mais preocupantes a doença das artérias 

coronárias (p. ex. enfarte do miocárdio) e a doença cerebrovascular (p. ex. acidente vascular 

cerebral). Quase todas as DCV são provocadas por aterosclerose, isto é, um depósito de placas de 

gordura e cálcio no interior das artérias que dificultam ou impedem a circulação sanguínea nos 

órgãos82,83. 
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O risco cardiovascular (RCV) é definido pela Direção Geral de Saúde como a probabilidade de um 

utente desenvolver um evento cardiovascular aterosclerótico num determinado período de tempo, 

sendo o rastreio e o diagnóstico médico fundamentais para avaliar esse risco84,85. 

1.2 FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

Os fatores de risco contribuem para o aumento do RCV. Pior do que a presença simultânea de vários 

fatores de risco, é o facto de eles se potenciarem uns aos outros. Desta forma, o RCV global é mais 

do que a mera soma do risco de cada um dos fatores isolados, devendo-se ter atenção a todos os 

fatores de risco ao mesmo tempo83. 

Os fatores de RCV podem ser divididos em duas grandes categorias: fatores de risco não 

modificáveis (idade, sexo e genética) e fatores de risco modificáveis (hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemias, obesidade, tabagismo, sedentarismo, stress e abuso de bebidas alcoólicas), 

sendo que é sobre estes últimos que pode agir a prevenção83,85. 

1.2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Numa situação de hipertensão arterial (HTA) o sangue está a fluir com uma pressão muito grande no 

interior das artérias, o que obriga o coração a esforçar-se mais para fazer circular o sangue. Este 

esforço pode levar a que a massa muscular do coração aumente (hipertrofia), que com o passar do 

tempo pode levar a insuficiência cardíaca, angina de peito ou arritmia. Este aumento de pressão 

também pode deteriorar a parede das artérias, aumentando o risco de aterosclerose85. 

A HTA é o fator de risco mais prevalente na população portuguesa, sendo importante seguir um 

processo criterioso e rigoroso de avaliação, diagnóstico e classificação. É diagnosticado HTA quando 

há elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica 

(PAS) ≥ 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg. Quando as PAS e PAD 

estiverem em diferentes categorias, considera-se a categoria do valor mais elevado (Anexo XLVI)27. 

1.2.2 DIABETES MELLITUS 

O diagnóstico da diabetes é feito quando os valores de glicemia em jejum são ≥ 126 mg/dl; ou 

sintomas clássicos (poliúria, polidipsia, xerostomia, fome constante, fadiga, comichão no corpo e 

fadiga) + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; ou glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas na prova de tolerância 

à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. Num 

organismo com hiperglicemia, a glucose acumula-se no sangue e vai deteriorando progressivamente 

os vasos sanguíneos, aumentando ao risco de DCV29,87,88. 

Os valores ideais são glicose <110mg/dl, em jejum, e <140 mg/dl 2h após as refeições29. 

1.2.3 DISLIPIDEMIAS 

As dislipidemias, um dos principais fatores de risco de aterosclerose, incluem todas as anomalias dos 

lípidos no sangue, que podem manifestar-se por um aumento dos triglicerídeos e/ou do colesterol 

(total e LDL) e por uma redução dos níveis de HDL. Os valores recomendados são colesterol total 
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<190 mg/dl; colesterol LDL <115 mg/dl; colesterol HDL> 40 mg/dl (homem) e > 45 mg/dl (mulher) 

e triglicéridos <150 mg/dl28,89. 

1.3 AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

Existem várias escalas para cálculo do RCV global, sendo a tabela SCORE (Anexo XLVII) o 

instrumento recomendado na Europa, incluindo Portugal, considerado um país de baixo risco. Esta 

escala avalia a mortalidade por DCV total (exclui os eventos não fatais). O valor obtido corresponde 

ao risco absoluto de DCV fatal nos próximos 10 anos e é aplicável a pessoas sem diagnóstico prévio 

de DCV com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos. A estimativa desse risco baseia-se nas 

variáveis sexo, idade, tabagismo, PAS e colesterol total84,90. 

Nos outros grupos etários, a quantificação do RCV pode ser feita pela avaliação dos fatores de RCV 

sem recurso à tabela SCORE. Os indivíduos que apresentem uma ou mais das seguintes patologias 

também ficam isentos da aplicação do SCORE: DCV, diabetes mellitus, fatores de RCV isolados 

muito elevados e doença renal crónica moderada a grave. Nestes casos, os utentes ficam 

automaticamente classificados como tendo RCV alto ou muito alto, devendo ser encaminhados para 

consulta médica (Anexo XLVIII)84. 

1.4 PREVENIR DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

As intervenções dirigidas à alteração do estilo de vida têm a mesma importância que as medidas 

farmacológicas, sendo muitas vezes mais eficazes, o que melhora o controlo dos fatores de RCV e a 

morbilidade e mortalidade relacionadas com as DCV. O aconselhamento de estilos de vida saudáveis 

deve ser efetuado de modo personalizado, considerando-se de um modo geral as seguintes 

medidas83,91: 

• Adotar uma dieta variada e nutricionalmente equilibrada, rica em frutas, legumes, 

leguminosas e verduras e pobre em gorduras (totais e saturadas); 

• Praticar exercício físico regularmente (pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana); 

• Controlar e manter o peso normal (18,5  IMC (índice de massa corporal, kg/m2) < 25 e 

perímetro abdominal < 94 cm (homem) e < 80 cm (mulher));  

• Deixar de fumar;  

• Diminuir o consumo de sal (ingestão < 5,8g/dia) e de álcool; 

• Evitar o stress excessivo. 

 PROJETO  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O tema de DCV e RCV está inerentemente relacionado com a atividade farmacêutica, e ao longo dos 

quatro meses e meio de estágio foi notória a relevância do Farmacêutico nesta área. Na FM tive a 

oportunidade de medir várias vezes a tensão arterial, colesterol e glicose; dispensar inúmera 
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medicação para o tratamento do desequilibro destes parâmetros; esclarecer dúvidas dos utentes e dar-

lhes aconselhamento sobre este assunto. 

A Farmácia comunitária, pela sua proximidade e fácil acesso pelos cidadãos, constitui um excelente 

espaço de saúde para o desenvolvimento de intervenções que visem a avaliação do RCV global, o 

aumento do conhecimento dos utentes em relação a este tema, bem como a promoção da adoção de 

estilos de vida saudáveis. Deste modo, e aproveitando o facto que maio é o mês do coração, a FM 

realizou um rastreio cardiovascular. 

2.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do rastreio realizado foram sensibilizar a população para as DCV e respetiva prevenção; 

informar os utentes sobre os fatores de RCV e avaliar esse mesmo risco; incentivar a adoção de 

estilos de vida saudáveis para a promoção da saúde cardiovascular e esclarecer dúvidas relativamente 

às DCV, fatores de RCV, medicação e alterações no estilo de vida. 

2.3 METODOLOGIA 

O rastreio cardiovascular foi realizado no dia 30 de maio, tendo sido organizado, divulgado e 

executado por mim e pela estagiária Fabiana Almeida, sempre com o auxílio da Dra. Fátima 

Corvacho e da restante equipa da FM. Para a realização do mesmo contámos com o apoio da 

Fundação Portuguesa de Cardiologia, que cedeu materiais de formação e divulgação, e com o 

patrocínio das marcas Aquilea® e Pharma Nord®. A Aquillea® forneceu as tiras de colesterol e 

glicose, assim como um desconto de 20% (que poderia ser utilizado 4 vezes) na compra do 

Aquilea®colesterol, um suplemento recentemente criado para redução do colesterol. A Pharma Nord® 

ofereceu à FM o valor em caixas de suplementos alimentares BioActivo®Arroz Vermelho, muito 

recomendado para prevenir a hipercolesterolemia ou, no caso desta já estar presente, servir como 

terapêutica adjuvante. 

Inscreveram-se 18 pessoas neste rastreio e os parâmetros medidos foram a tensão arterial, IMC, 

perímetro abdominal, glicose e colesterol total. Após a determinação destes valores, avaliava-se o 

RCV com recurso à tabela SCORE ou não, dependendo da situação, conforme explicado 

anteriormente. 

No final do rastreio era fornecido ao utente um cartão da FM com todos os valores obtidos onde 

poderia continuar a registar a monotorização dos mesmos; esclarecia-se as dúvidas existentes e 

aconselhava-se mudanças para uma vida saudável. Também desenvolvi um folheto informativo sobre 

este tema, que foi entregue no rastreio e exposto na zona de atendimento (Anexo XLIX). 

CONCLUSÃO 

Num estudo recentemente efetuado pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, concluiu-se que 58% 

dos portugueses assumem que não sabem qual o seu valor de colesterol. Segundo o Ministério da 
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Saúde, mais de metade da população portuguesa tem níveis de colesterol total elevados (63%)92,93. 

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos. Todavia, deste número, apenas 50% sabe 

que sofre desta patologia, 25% está medicado e 11% tem a tensão arterial efetivamente controlada. 

É mais prevalente nos homens do que nas mulheres, afetando 36% dos portugueses entre os 25 e os 

74 anos e mais de 71% entre os 65 e os 74 anos. Relativamente à diabetes, afeta 10% da população 

entre os 25 e os 74 anos, sobretudo os homens e os indivíduos entre os 65 e os 74 anos. O tabaco 

contribui para uma morte a cada 50 minutos, 5,9 milhões de pessoas têm excesso de peso e apenas 

41,8% dos cidadãos apresenta uma prática regular de atividade física86,93. 

O Farmacêutico tem um papel crucial na redução do RCV, e estes números mostram que em Portugal 

ainda há muito a fazer para diminuir esse risco, sobretudo no que diz respeito ao risco de acidentes 

vasculares cerebrais, pois somos um dos países da europa onde isto mais acontece. Morrem todos os 

dias cerca de 100 portugueses por doenças cerebrovasculares, muitas das quais poderiam ter sido 

evitadas pela alteração de comportamentos, como a redução do consumo de sal93. “O Homem vive 

preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, 

mas sim o viver bem.” Séneca (4 aC-65 dC). 

A maior parte dos utentes que participou no rastreio apresentou os valores de glicose, colesterol total, 

IMC e perímetro abdominal elevados, sendo que a tensão arterial foi o valor que esteve mais 

controlado, apesar de alta em alguns indivíduos. Um dos casos que me marcou no rastreio, foi uma 

senhora de 60 anos cujo valor do colesterol total foi 327 mg/dl. Perguntei se tomava medicação e o 

que me respondeu foi que o médico lhe tinha prescrito a toma de Atorvastatina todos os dias, mas 

que por iniciativa própria tinha parado com a medicação, pois sentia vários efeitos adversos, 

passando a ter mais cuidado com a alimentação. Disse-lhe que o valor estava demasiado elevado e 

que tinha de ir ao médico o mais rápido possível, de forma a que este pudesse reavaliar a terapêutica. 

Grande parte das pessoas tinha estilos de vida errados, apoiando o seu tratamento apenas na 

medicação. Portanto, este rastreio foi bastante importante e enriquecedor no que diz respeito à 

promoção de hábitos de vida saudáveis, esclarecimento de dúvidas e correção de práticas incorretas. 

Todos os utentes que participaram felicitaram a iniciativa e mostraram-se gratos pela simpatia e 

oportunidade de poderem usufruir do rastreio, dizendo que iriam voltar mais vezes à Farmácia para 

continuar a controlar os seus valores. O cartão para o registo dos valores e o folheto informativo que 

realizei tiveram também muito impacto, tendo observado que alguns dos participantes, quando 

voltavam à Farmácia, perguntavam se podiam levar mais folhetos para dar aos familiares. As reações 

destes utentes fizeram-me sentir valorizada enquanto futura Farmacêutica e mostraram-me que 

mesmo com pequenos (mas importantes) gestos, é possível fazer muito nesta profissão.  



 40 

CONCLUSÃO FINAL 

Terminado o estágio curricular em Farmácia comunitária, vejo que esta é a forma ideal de concluir 

a formação académica em Ciências Farmacêuticas. Após 5 anos de formação teórica/teórico-prática 

em contexto de sala de aula, este estágio permitiu-me consolidar e aplicar todo o conhecimento 

adquirido no curso, mas não só. Foi uma aprendizagem imensa e constante, havendo sempre 

inúmeros desafios e situações inesperadas que me permitiram desenvolver uma maior autonomia e 

capacidade de resolver problemas. Para além de ter aprendido muito sobre saúde e medicação, 

também adquiri novas valências a nível de gestão, informática e comunicação.  

É de ressalvar a simpatia, apoio e profissionalismo de toda a equipa da Farmácia Miramar, que me 

proporcionou uma excelente integração no ambiente de Farmácia comunitária, colocando-me sempre 

à vontade para esclarecer dúvidas e incentivando-me em todas as tarefas, o que me permitiu ganhar 

segurança e crescer enquanto pessoa e futura Farmacêutica. 

A confiança que os utentes depositam nos Farmacêuticos é cada vez maior, sendo nossa 

responsabilidade estar numa aprendizagem e atualização constantes, não só no que diz respeito à 

medicação e a patologias, mas também a nível pessoal, de destacar a empatia, compreensão e 

comunicação. 

Foi uma experiência muito completa e enriquecedora, que me mostrou sem dúvida que um 

Farmacêutico é um profissional de saúde versátil e multidisciplinar, capaz de sair da sua zona de 

conforto, lidar com variadas situações e acima de tudo fazer a diferença na vida das pessoas. 
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ANEXOS 

 Farmácia Miramar 

 

  Zona de atendimento 

 

 Gabinete de podologia e aconselhamento dermocosmético 
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 Gabinete nutrição e medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

 

 Uma das áreas de armazém logo a seguir à zona de atendimento; zona de entrada de 

encomendas e verificação de receituário 

 

 Uma das áreas de armazenamento; zona de receção e conferência de encomendas 
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  Circular n.º 0609-2016, Registo de psicotrópicos e estupefacientes – envio de relatórios 

e cópias das receitas manuais digitalizadas 

 

 Certificado do Curso Geral Avène® 

 

 

 

Coimbra 27/05/1996 

Portuguesa 15153433 

15/06/2022 

Joana Raquel Santos Alves Moreira 
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 Certificado do 1.º Curso Uriage® 

 

 Certificado da formação sobre Suplementos Alimentares da Pharma Nord® 

 

 Esperança média de vida à nascença, Portugal, 1985-1987 a 2015-2017 

Fonte: INE (2018). Tábuas de mortalidade em Portugal. Acessível em https://www.ine.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifica-se que o (a) Exmo. (a) Sr. (a) 

Joana Raquel Santos Alves Moreira 
 

 Efetuou o 1º Curso Uriage realizado 1.º CU – no Hotel Mercure – Porto-Gaia, a 09 de Maio de 2019 

Com a duração de 3,5 horas

 

Dina Barreiros 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=316114129&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
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  Esperança média de vida aos 65 anos, Portugal, 1985-1987 a 2015-2017 

Fonte: INE (2018). Tábuas de mortalidade em Portugal. Acessível em https://www.ine.pt  

 

 Estrutura etária da população por grandes grupos de idade (%), Portugal, 1970-2014 

Fonte: INE (2015). Dia mundial da população. Acessível em https://www.ine.pt  

 

 Critérios de Beers adaptados ao mercado português 

Fonte: Broeiro P, Ramos V (2008). Polifarmacoterapia: Estratégias de racionalização. Revista Portuguesa de Clínica Geral; 

24: 625–631. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=316114129&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224679354&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
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  Parte da tabela dos critérios STOPP 

Fonte: O’Mahony, D., Gallagher, P., Ryan, C., Byrne, S., Hamilton, H., Barry, P., O’Connor, M., & Kennedy, J. (2010). 

STOPP & START criteria: A new approach to detecting potentially inappropriate prescribing in old age. European Geriatric 

Medicine 1,45–51. 

 

 Tabela dos critérios START 

Fonte: O’Mahony, D., Gallagher, P., Ryan, C., Byrne, S., Hamilton, H., Barry, P., O’Connor, M., & Kennedy, J. (2010). 

STOPP & START criteria: A new approach to detecting potentially inappropriate prescribing in old age. European Geriatric 

Medicine 1,45–51. 
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 Reações adversas aos medicamentos mais comuns nos idosos 

Fonte: Jansen, P. A., & Brouwers, J. R. (2012). Clinical pharmacology in old persons. Scientifica; 2012: 723678. 

 

 Interações medicamentosas mais comuns nos idosos 

Fonte: Jansen, P. A., & Brouwers, J. R. (2012). Clinical pharmacology in old persons. Scientifica; 2012: 723678. 
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 Questionário sobre polimedicação aplicado na Farmácia Miramar 

 

 

  Caracterização da amostra no questionário sobre polimedicação 

  N % 

Sexo Feminino 12 54,5 

 Masculino 10 45,5 

 Total 22 100 

Idade Menos de 65 anos 4 18,2 

 65 anos ou mais 18 81,8 

 Total 22 100 

Nível de Ensino 1.º CEB 7 31,8 

 2.º CEB 1 4,5 

 3.º CEB 4 18,2 

 Ensino Secundário 6 27,3 

 Licenciatura 3 13,6 

 Mestrado 1 4,5 

 Total 22 100 

Situação Profissional Empregado 3 13,6 

 Desempregado 1 4,5 

 Reformado 18 81,8 

 Total 22 100 
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 Resultados do questionário: número de medicamentos diferentes consumidos por dia 

 N % 

Menos de 2 2 9,1 

Entre 2 e 4 13 59,1 

Mais de 4 7 31,8 

Total 22 100 

 

 Resultados do questionário: número de medicamentos diferentes consumidos por dia 

por dia vs. sexo. 

 

 Resultados do questionário: número de medicamentos diferentes consumidos por dia 

vs. idade 
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 Resultados do questionário: número de medicamentos diferentes consumidos por dia 

vs. reações adversas 

 

 Resultados do questionário: toma da medicação como prescrita pelo médico. 

 N % 

Frequentemente 4 18,2 

Sempre 18 81,8 

Total 22 100 

 

 Resultados do questionário: toma da medicação como prescrita pelo médico vs. sexo 
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 Resultados do questionário: toma da medicação como prescrita pelo médico vs 

idade 

 

 Resultados do questionário: toma da medicação como prescrita pelo médico vs. 

número de medicamentos diferentes consumidos por dia 

 

 Resultados do questionário: reações adversas 

 N % 

Sim 5 22,7 

Não 17 77,3 

Total 22 100 
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 Resultados do questionário: reações adversas vs. sexo 

 

 Resultados do questionário: reações adversas vs. idade 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação 

 

 

 

 

 

 

 N % 

1 a 3 meses 2 9,1 

4 a 5 meses 1 4,5 

Mais de 5 meses 17 77,3 

Nunca foi 2 9,1 

Total 22 100 
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 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs. sexo 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs. idade 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs. número de 

medicamentos diferentes consumidos por dia 
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 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs. reações 

adversas 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs. toma da 

medicação como prescrita pelo médico 

 

 Resultados do questionário: conhecimento sobre a função dos medicamentos que 

tomam 

 N % 

Não 1 4,5 

Sim 21 95,5 

Total 22 100 
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 Resultados do questionário: conhecimento sobre como e quando têm de tomar os 

medicamentos 

 N % 

Sim 21 95,5 

Mais ou menos 1 4,5 

Total 22 100 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs conhecimento 

sobre a função dos medicamentos que tomam 

 

 Resultados do questionário: regularidade da revisão da medicação vs conhecimento 

sobre como e quando têm de tomar os medicamentos 
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 Escala de Fitzpatrick, Dose Eritematosa Mínima (DEM) e risco de desenvolver 

cancro 

Fonte: D'Orazio, J., Jarrett, S., Amaro-Ortiz, A., & Scott, T. (2013). UV radiation and the skin. International journal of 

molecular sciences; 14: 12222–12248. 

 

 Síntese e metabolismo da vitamina D a partir da radiação solar 

Adaptado de Dreamstime: Metabolismo da Vitamina D. Acessível em: https://pt.dreamstime.com  

 

 

 

Mineralização 

óssea 
Absorção de 

cálcio 

https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-metabolismo-da-vitamina-d-image61097620


 61 

 PowerPoint utilizado na sessão educacional sobre a “Exposição Solar” na Escola 

Básica de Miramar 
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 Sessão educacional sobre a “Exposição Solar” na Escola Básica de Miramar 
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 Classificação da pressão arterial em adultos 

Fonte: DGS (2013). Hipertensão Arterial: definição e classificação. Departamento da Qualidade na Saúde. Acessível em: 

https://www.dgs.pt 

 

 Avaliação do risco cardiovascular com recurso à tabela SCORE 

Fonte: DGS (2015). Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE. Departamento da Qualidade na Saúde. Acessível em: 

https://www.dgs.pt 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0202011-de-28092011-atualizada-a-19032013-jpg.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0052013-de-19032013-jpg.aspx
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 Avaliação do risco cardiovascular 

Fonte: DGS (2015). Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE. Departamento da Qualidade na Saúde. Acessível em: 

https://www.dgs.pt 

 

 Folheto informativo sobre fatores de risco cardiovascular 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0052013-de-19032013-jpg.aspx
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RESUMO 

No último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto proporciona aos alunos a realização de um estágio profissionalizante, 

permitindo o contacto com a realidade do mundo do trabalho e o exercício da atividade farmacêutica. 

O objetivo é adquirir conhecimentos de natureza prática e científica, consolidando os ensinamentos 

adquiridos ao longo dos cinco anos do curso. 

Para além de realizar o estágio em Farmácia comunitária, também o fiz em Farmácia hospitalar, no 

Hospital Privado de Gaia do Grupo Trofa Saúde, durante um mês e meio. Neste período de tempo 

aprendi muito sobre o meio hospitalar, não só sobre os serviços farmacêuticos hospitalares, mas 

também sobre os outros serviços clínicos e toda a dinâmica que os envolve. 

Neste relatório, como parte integrante do estágio, descrevo a organização dos serviços farmacêuticos 

hospitalares do Grupo Trofa Saúde, destacando o Hospital Privado de Gaia, assim como todas as 

atividades desenvolvidas durante o período de estágio, nomeadamente a seleção, aquisição, receção, 

armazenamento e distribuição dos produtos farmacêuticos, tendo sempre em conta a sua segurança, 

eficácia e qualidade. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

1 INTRODUÇÃO 

Os serviços farmacêuticos hospitalares (SFH) são uma base fundamental na prestação de cuidados 

de saúde em meio hospitalar. De acordo com o decreto de lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, 

os SFH “constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem sujeitos à 

orientação geral dos órgãos da administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu 

exercício.” A sua direção é assegurada por um Farmacêutico hospitalar que, juntamente com a sua 

equipa, é responsável pela gestão, preparação e distribuição dos medicamentos e produtos de saúde, 

assim como aconselhar sobre o seu uso eficaz e seguro aos utentes e aos outros profissionais de 

saúde1-3. 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas em Farmácia hospitalar 

durante o meu período de estágio no Hospital Privado de Gaia (HPG), assim como apresentar e 

explicar o funcionamento do Trofa Saúde Hospital (TSH). 

2 TROFA SAÚDE HOSPITAL 

O TSH apresenta-se como um projeto global de saúde. É composto por uma vasta rede integrada de 

unidades hospitalares no Norte do País, todas elas certificadas pela APCER (Associação Portuguesa 

de Certificação; ISO 9001-2008), servindo mais de 2,5 milhões de habitantes. O seu principal 

objetivo é cuidar dos seus utentes da melhor forma possível, oferecendo-lhes cuidados de saúde 

personalizados4. 

O primeiro Hospital fundado pelo TSH foi o Hospital Privado da Trofa (HPT), em 1999, sendo que 

atualmente é composto por mais 12 unidades hospitalares: Hospital Privado de Gaia (HPG); Hospital 

Privado de Alfena (HPAV); Hospital Privado de Braga Centro (HPBC); Hospital Privado de Braga 

Sul (HPB); Hospital de Dia de Famalicão (HDF); Hospital de Dia de Guimarães (HDG); Hospital de 

Dia da Maia (HDM); Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM); Hospital Privado da Boa 

Nova (HPBN); Hospital Privado de Vila Real (HPVR); e Hospital Privado do Bonfim (HPBF)5. 

2.1 HOSPITAL PRIVADO DE GAIA 

O HPG, inaugurado em janeiro de 2015, situa-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. Dispõe 

de uma vasta equipa, liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor clínico) e Dr. Tiago Afonso 

(Administrador)6. 
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O edifício desta unidade hospitalar (Anexo I – Entrada Principal e Torres azul, amarela, laranja e 

vermelha do HPG) é constituído por 4 torres funcionais: a torre azul, amarela, laranja e vermelha, 

sendo que esta última não está relacionada com assuntos hospitalares (sedeia o grupo VNC, que 

detém a marca Tiffosi). 

Relativamente ao TSH, o HPG é dos que apresenta maior capacidade para receber um número 

elevado de doentes. Dispõe de uma grande variedade de serviços de saúde para os seus utentes, 

nomeadamente: Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Bloco de Partos, Bloco Operatório (BLO), 

Consulta Externa Programada (C.EXT), Exames Complementares Diagnóstico, Imagiologia 

(IMAGIO), Fisioterapia (FISIO), Gastroenterologia (GASTRO), Medicina Dentária (DENT), 

Unidade de Cuidados Intermédios (UCI), Internamento (INT), Unidade Integrada Convalescença 

(UCIRM) e Urgência (URG) 365 dias/24 horas7. 

3 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

HOSPITALARES DO TROFA SAÚDE HOSPITAL 

Os SFH do TSH estão à responsabilidade da Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica Coordenadora, que 

para além dessa função também gere a Farmácia Central (FC). A FC, localizada no HPAV (mas 

separada dos SFH), funciona como armazém e distribuidor grossista (certificado pelo INFARMED 

- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) para as unidades hospitalares do 

TSH. É responsável pela receção de encomendas diretamente dos fornecedores e pela satisfação dos 

pedidos de cada uma das unidades hospitalares. 

Os SFH de cada uma das unidades hospitalares do TSH tem o seu próprio Farmacêutico responsável 

(Diretor Técnico): no HPAV, a Dra. Ana Araújo; no HPBC, a Dra. Alexandra Machado Vale; no 

HPB, a Dra. Rita Lima; no HPG, a Dra. Nádia Varela; no HPBN, o Dr. André Azevedo; no HPT, a 

Dra. Alexandra Carvalho; no HPVR, a Dra. Liliana Mourão; e no HPBF, o Dr. Ricardo Carvalho. 

O HDF, HDM, HDG e HDSJM não possuem uma unidade de SFH própria, sendo estes assegurados 

pelo HPT, HPBN, HPB e HPG, respetivamente. 

3.1 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL PRIVADO DE GAIA 

3.1.1 LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E CARATERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Os SFH do HPG estão localizados no piso 5 da torre azul, juntamente com a C.EXT, e o seu horário 

de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. No entanto, se surgir alguma situação 

fora deste horário em que seja necessário a intervenção dos SFH, pode entrar-se em contacto com o 

Farmacêutico Coordenador através do número disponibilizado na lista de contactos de emergência 

do hospital. 
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O espaço físico dos SFH do HPG cinge-se a uma única divisão ampla, bem iluminada e organizada 

segunda a metodologia de Kaizen, isto é, dividida em distintas áreas devidamente identificadas que 

facilitam as tarefas diárias (Anexo II – Organização dos Serviços Farmacêuticos do HPG). 

Todos os medicamentos e produtos de saúde estão organizados por forma farmacêutica, ordem 

alfabética da sua substância ativa e dosagem crescente. Os SFH seguem um Plano Operacional que 

é essencial para que todas as necessidades hospitalares sejam asseguradas e que nada falhe, quer 

diariamente, quer ao fim de semana e feriados. Durante o meu estágio, com a ajuda e supervisão da 

Dra. Nádia Varela, executei este plano operacional, que inclui as diferentes tarefas realizadas de 

manhã e tarde, todos os dias ao longo da semana (Anexo III – Plano Operacional dos Serviços 

Farmacêuticos do HPG). 

Se durante o horário de encerramento dos SFH algum serviço precisar de um medicamento ou 

produto de saúde, o Enfermeiro responsável pelo serviço em questão deverá, juntamente com um 

técnico da manutenção (que tem acesso à farmácia), dirigir-se à farmácia no piso 5 para levantar o 

que necessitar, fazendo o respetivo registo num documento destinado a esse fim: “Registo de 

Levantamento de medicação” (Anexo IV – Folha de Registo de Levantamento da Medicação), que 

está afixado na parede à entrada da farmácia. Nesse documento deve ser indicada a Denominação 

Comum internacional (DCI) do medicamento/produto de saúde levantado, a quantidade levantada, a 

identificação do doente destinatário, a assinatura do Enfermeiro que levantou, a data e a hora. 

Diariamente, quando os farmacêuticos chegam à farmácia, verificam o registo e debitam o que foi 

levantado aos respetivos doentes, arquivando o documento de registo quando já está totalmente 

preenchido. 

3.1.2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A harmonização dos Recursos Humanos, quer em quantidade quer em qualidade, é imprescindível 

para o bom funcionamento dos SFH. Para além dos farmacêuticos, a equipa responsável pelos SFH 

pode ser reforçada por técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos1,8. 

A equipa dos SFH do HPG é dirigida pela Dra. Nádia Varela, sob a supervisão da Dra. Patrícia 

Moura, contando com a ajuda de mais uma Farmacêutica (Dra. Ana Esteves) ou de um Técnico de 

Farmácia e de uma Auxiliar de saúde (Isabel Almeida). 

3.1.3 SISTEMA INFORMÁTICO 

Os sistemas informáticos que se encontram ao dispor dos SFH do TSH são o CPC®, o PHC® Software 

e a Intranet. O CPC®, criado pela Global Intelligent Technologies (Glintt), é utilizado pelos SFH de 

todas as unidades hospitalares do TSH, facilitando a aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, a gestão dos stocks, assim como a sua atualização automática. 

Permite também o acesso ao histórico clínico dos doentes e às prescrições médicas, sendo possível 

realizar um trabalho interdisciplinar entre os diversos profissionais de saúde. O PHC® Software e a 
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Intranet são usados na FC, o primeiro para a receção informática de encomendas e para a emissão 

das respetivas guias de transporte, e o segundo para a validação do stock e satisfação do pedido único 

dos SFH. 

3.1.4 SISTEMA DE GESTÃO E GARANTIA DE QUALIDADE 

Um sistema de gestão e garantia de qualidade em saúde tem como objetivo satisfazer adequadamente 

as necessidades do doente, sendo necessário estar sempre numa melhoria contínua. Este sistema 

exige que todos os procedimentos efetuados pelos SFH sejam documentados por escrito e revistos e 

atualizados com regularidade, sendo que procedimentos dos SFH do TSH encontram-se 

padronizados no “Manual de procedimentos do TSH”. 

Periodicamente, o HPG e as outras unidades são sujeitas a auditorias internas e externas, que validam 

os procedimentos e garantem que as exigências de qualidade padronizadas estão a ser cumpridas, 

havendo nesses casos uma certificação/acreditação dos SFH1,3. 

4 GESTÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

4.1 SELEÇÃO 

Tendo como base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), fatores fármaco-

económicos, as necessidades terapêuticas (qualidade, eficácia e segurança) e a melhoria de qualidade 

de vida dos seus doentes, a Comissão de Farmácia e Terapêutica do TSH (Diretor Clínico e 

Farmacêutica Coordenadora) seleciona os medicamentos para as suas unidades hospitalares, 

desenvolvendo o Formulário Hospitalar do Trofa Saúde Hospital (FHTSH)1. 

Anualmente realiza-se um concurso onde participam todos os laboratórios que fornecem os 

medicamentos que constam no FHTSH, que enviam várias informações como preços e condições de 

entrega. O responsável pelo departamento de compras juntamente a Farmacêutica coordenadora 

(Dra. Patrícia Moura) avaliam as melhores propostas e organizam-nas por ordem de preferência, 

ficando no topo da lista aquelas que têm condições de compra mais favoráveis. Em caso de rotura de 

stock do fornecedor principal (primeiro lugar na lista), recorre-se ao fornecedor classificado em 

segundo lugar para fazer a encomenda. Em caso de urgência também se pode pedir à Farmácia da 

Portela (no caso do HPG, que tem protocolo com esta farmácia). 

4.2 AQUISIÇÃO 

Os SFH de cada unidade hospitalar do TSH, juntamente com o serviço de aprovisionamento da FC, 

são responsáveis pela aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos1. 



 5 

 

4.2.1 ENCOMENDA SEMANAL 

No HPG, assim como nas restantes Unidades, o stock ideal dos SFH está definido de forma a garantir 

as necessidades hospitalares durante 14 dias. Todas as sextas-feiras, ao fim da tarde, a Farmacêutica 

responsável pelos SFH do HPG faz a encomenda semanal à FC dos produtos que estão abaixo do 

stock ideal através do CPC®, sendo que existe um limite máximo de quantidade a encomendar para 

cada produto. São exceções as encomendas de manipulados, realizadas quinzenalmente, e as de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) e produtos do laboratório Pierre Fabre, feitas 

uma vez por mês. A Farmacêutica coordenadora, na FC, recolhe os pedidos de encomenda semanal 

de todas as unidades hospitalares do TSH e faz um pedido único ao departamento de compras, que é 

responsável por fazer a encomenda ao laboratório fornecedor, via email, num intervalo máximo de 

24h. 

A encomenda de soros também é realizada semanalmente, mas de forma diferente. O Farmacêutico 

responsável por cada unidade faz o pedido diretamente ao laboratório fornecedor, e não à FC, e este 

envia os soros para os SFH da unidade requisitante. 

4.2.2 ENCOMENDA DE EXTRA-FORMULÁRIO 

Nos casos em que o médico prescreve medicação que não conste no FHTSH - Medicamentos Extra-

Formulário, tem de fazer um pedido ao Farmacêutico responsável através do documento 

“Justificação de Receituário de Medicamentos”. O Farmacêutico avalia o pedido de requisição e, se 

autorizado, este é submetido à Comissão de Farmácia e Terapêutica, que vai decidir quanto à 

autorização de uso. De 3 em 3 meses esta comissão reúne-se para avaliar as justificações dos 

Medicamentos Extra-Formulário e a sua possível inclusão no formulário. 

4.2.3 MEDICAMENTOS SUJEITOS A CIRCUITO ESPECIAL 

MEDICAMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

De acordo com o enquadramento legal em vigor, todos os medicamentos comercializados em 

Portugal têm obrigatoriamente de ter Autorização de Introdução no Mercado (AIM), que é concedida 

pelo INFARMED. Caso o hospital queira utilizar um medicamento que não tenha AIM, a 

Farmacêutica Coordenadora dos SFH do TSH deve fazer um pedido de Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ao INFARMED. O pedido único de AUE por medicamento ainda é feito anualmente, 

mas vai começar a ser de 3 em 3 anos, devendo haver um benefício clínico bem reconhecido que 

justifique a sua utilização excecional. A AUE é válida durante um ano, no entanto, o pedido deve 

ficar arquivado por um período não inferior a 5 anos, pois pode ser solicitado pelo INFARMED9,10. 

MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) são substâncias que, se usadas de forma 

correta e consciente, apresentam inúmeros benefícios terapêuticos. No entanto, se forem consumidas 
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de forma descontrolada, apresentam um elevado de risco de causar dependência física e psíquica ou 

mesmo overdose (sobredosagem), para além de estarem associados a atos ilegais e criminais.11 

Por todos estes motivos, é necessário de um controlo especial desta classe de fármacos, desde a sua 

aquisição até à administração ao doente.  

A sua encomenda é feita mensalmente à FC, na primeira semana de cada mês, aquando da encomenda 

semanal (mas num pedido à parte), tendo sempre como base stocks ideais pensados para um mês. 

Para realizar essa encomenda, é necessário preencher o anexo VII modelo n.º 1506 (Anexo V – 

Anexo VII Necessário para Efetuar o Pedido de Encomenda de MEP ao Laboratório), mencionando 

o princípio ativo, forma farmacêutica e quantidade de todos os MEP que fazem parte do pedido. Na 

FC, a Farmacêutica coordenadora dos SFH reúne todos os pedidos feitos pelas unidades desta classe 

de medicamentos e faz um pedido único ao laboratório, que tem de ser obrigatoriamente 

acompanhado pelo Anexo VII, enviado por carta registada. Esse anexo (original e duplicado) tem de 

estar assinado pela Farmacêutica Coordenadora, deve conter o seu número de inscrição na Ordem 

dos Farmacêuticos e o carimbo dos SFH. Por uma questão de controlo, faz-se uma fotocópia do 

anexo e arquiva-se na FC até à devolução do documento original. Quando a encomenda chega, é 

devolvido o original assinado pelo laboratório, que deve ser arquivado na pasta de Pedidos de 

Estupefacientes durante 5 anos12. 

4.3 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, depois de encomendados pelos 

SFH do HPG e das outras unidades hospitalares, são entregues na FC, na zona de “Receção”, com a 

respetiva fatura e guia de transporte. 

A conferência das encomendas é feita por um dos funcionários da FC, que verifica, a partir das guias 

de transporte e fatura, a quantidade, qualidade e integridade dos produtos rececionados.1,13 

De seguida, deve-se fazer registo de entrada em sistema informático dos produtos encomendados, 

introduzindo-se o código, descrição, quantidade, lote e prazo de validade, através do PHC® 

Software. O passo seguinte é a validação do stock e a satisfação do pedido único com recurso à 

Intranet. 

O duplicado da fatura é arquivado pela FC e o original é enviado para o Departamento de compras. 

Quando a guia de transporte não é acompanhada de fatura, esta é enviada posteriormente. 

Relativamente à guia de transporte, guarda-se o original e rejeita-se o duplicado. 

Por fim, a FC realiza a distribuição dos produtos de acordo com a encomenda de cada uma das 

unidades hospitalares, satisfazendo os seus pedidos via CPC®. Juntamente com a encomenda é 

enviada a respetiva guia de transporte13. 

Quando as encomendas chegam aos SFH do HPG, são descarregadas na zona de “Receção de 

Encomendas” (Anexo VI – Zona de Receção de Encomendas) e conferidas na mesa de trabalho numa 

zona destinada à “Conferência de Encomendas”. A conferência consiste em verificar se os produtos 
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e as suas quantidades estão de acordo com a guia de transporte, que é posteriormente arquivada num 

dossier próprio para esse fim. Sempre que se verificar uma inconformidade, deve-se contactar a FC 

para que seja efetuada a devida correção. 

Relativamente às encomendas de grande volume, como é o caso dos soros, estas não passam pela 

FC, seguindo diretamente para a unidade que as requisitou, como referido anteriormente. São 

conferidas na área de receção e o Farmacêutico responsável tem de assinar a nota de entrega e 

devolver o triplicado ao transportador. O duplicado envia-se para a FC, para que se dê a entrada dos 

soros no stock do HPG.  

Durante o meu período de estágio, efetuei muitas vezes a receção e conferência de encomendas, 

sempre com ajuda da Dra. Nádia ou da Técnica Auxiliar. Quando existia uma falha na encomenda, 

como por exemplo não virem as quantidades pedidas de determinado medicamento, entrávamos em 

contacto com a FC para resolução do problema. 

4.4 ARMAZENAMENTO 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos devem estar armazenados de 

forma segura, cumprindo os requisitos legais e as recomendações estabelecidas pelos fabricantes. O 

armazenamento deve ser realizado de forma a garantir as condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança de todos os produtos1,14. 

Os SFH do HPG têm uma temperatura abaixo dos 25 °C, humidade inferior a 60% e proteção da luz 

solar direta, sendo estes parâmetros continuamente registados com sistema de alerta14. 

Os produtos que não requerem um armazenamento especial estão arrumados por forma farmacêutica 

(ampolas, comprimidos, colírios, pomadas, etc.), ordem alfabética da DCI e dosagem crescente, em 

prateleiras, carrinho de dispensa ou gavetas individuais (SUC’S), nunca em contacto com o chão 

(Anexo VII – Carrinho de Comprimidos para DIDDU ao Anexo XV – Ampolas). Estes sistemas de 

armazenamento estão identificados com a DCI e código interno dos produtos. Quando o local 

específico de armazenamento de cada produto está repleto, passa-se a arrumar no stock avançado 

(Anexo XVI – Stock Avançado de Comprimidos Formulário). 

Outro parâmetro importante no armazenamento é o princípio “First Expire, First Out” (FEFO) ou 

“primeiro a expirar – primeiro a sair”, que consiste em colocar os produtos com prazo de validade 

(PV) mais curto à frente, permitindo o seu mais fácil acesso para que sejam dispensados em primeiro 

lugar, evitando a acumulação de produtos com PV a expirar1,15. 

Os SFH do HPG também implementaram práticas seguras relativamente aos medicamentos “Look-

Alike, Sound-Alike” (LASA), que são medicamento com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto 

semelhantes, mas com indicação terapêutica diferente, daí a importância de alerta para estes. As 

práticas implementadas foram: alteração do grafismo da DCI (colocando letras maiúsculas e 

utilizando negritos ou cores) e criação de uma lista interna destes medicamentos que deve ser do 

conhecimento de todos os profissionais de saúde, de forma a evitar incidentes16. 
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Para além dos medicamentos LASA, existem outros medicamentos que se não forem usados e 

administrados de forma correta podem colocar em risco a saúde do paciente, tendo-se criado por essa 

razão uma lista com os medicamentos de alto risco (Anexo XVII – Lista de Medicamentos de Alto 

Risco) e no local de armazenamento de cada um deles colocou-se uma etiqueta com sinal de perigo 

(Anexo XVIII – Medicamento de Alto Risco Identificado com Sinal de Perigo), de forma a que os 

profissionais de saúde tenham especial cuidado no seu uso. 

Quando os medicamentos e outros produtos de saúde saem da Farmácia hospitalar para outro serviço 

hospitalar, as condições de armazenamento passam a ser da responsabilidade do Diretor do serviço15. 

No entanto, existem produtos que requerem um armazenamento especial, como é o caso dos 

medicamentos termolábeis; fotossensíveis; estupefacientes e psicotrópicos; gases medicinais, 

inflamáveis e produtos do carro de emergência. 

4.4.1 MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS 

Os medicamentos que necessitam de refrigeração, como por exemplo as insulinas e as vacinas, são 

armazenados numa câmara frigorífica entre 2 e 8 °C (Anexo XIX – Câmara Frigorífica). Esta câmara 

apresenta um sistema de controlo e registo de temperaturas, assim como um sistema de alarme 

automático que dispara quando os níveis de temperatura ultrapassam os parâmetros estabelecidos. 

Quando ocorrem estas oscilações de temperatura, quer no frigorífico, quer no interior da Farmácia, 

é enviado um sinal de alerta para o serviço de manutenção e para os SFH, e a Farmacêutica 

responsável tem de avaliar se a estabilidade e qualidade dos medicamentos foi afetada. 

O serviço de manutenção tem de enviar um gráfico semanal com o registo da temperatura e humidade 

para os serviços farmacêuticos, sendo que o Farmacêutico responsável tem de o analisar e, se 

existirem picos, tem de os justificar. Todos os gráficos devem ser assinados e arquivados numa pasta 

própria1,14. 

No decorrer do meu estágio, a UICRM do piso 9 ligou para os SFH a perguntar qual a estabilidade 

do Oradexon (Dexametasona solução injetável armazenada entre 2 e 8 °C), pois como a sua 

câmara frigorífica tinha deixado de funcionar, queriam saber se o medicamento ainda poderia ser 

usado. Eu e a Dra. Nádia fomos então verificar qual a estabilidade do medicamento à temperatura 

ambiente. Como não havia informação no RCM, entrámos em contacto com o laboratório fornecedor 

que nos disponibilizou os dados relativamente ao medicamento. Verificámos, pois, que o Oradexon 

tem uma grande estabilidade à temperatura ambiente e, portanto, a sua qualidade e segurança não 

tinham sido afetadas. 

4.4.2 MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS 

Os medicamentos fotossensíveis devem ser colocados num local ao abrigo da luz e armazenados 

num acondicionamento apropriado. Quando não é possível conservá-los na sua embalagem de 

origem, devem ser protegidos com folha de alumínio, reembalados e etiquetados com a sua DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, lote e validade14. 
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No HPG é muito comum realizar-se este procedimento para os comprimidos efervescentes de 

Acetilcisteína, que para além de fotossensíveis são higroscópicos. Esta era uma tarefa realizada por 

mim, pela Farmacêutica responsável ou pela Técnica auxiliar. 

4.4.3 MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Após a receção dos MEP, o Farmacêutico responsável tem de registar num ficheiro próprio de Excel 

todas as entradas (compras) destes fármacos (nome e quantidade), colocando também a data, a sua 

rúbrica e a quantidade atual existente de cada um deles. 

Neste documento, para além das entradas, também estão registadas as saídas de MEP (dispensados 

ou vendidos) dos SFH do HPG em cada ano civil, facilitando deste modo o controlo feito pelo 

INFARMED12. 

Depois do registo, os MEP são armazenados num cofre com fechadura de segurança e código 

eletrónico. Este cofre localiza-se dentro da Farmácia e é de acesso restrito, exclusivamente ao 

Farmacêutico responsável. Contém prateleiras onde estão colocadas gavetas individuais (SUC´S) 

que permitem a arrumação dos medicamentos de forma adequada (separados e rotulados) (Anexo 

XX – Cofre de Armazenamento de MEP). Neste cofre, para além dos MEP, também estão presentes 

outros produtos, como o Sugamadex, que está sujeito a este tipo de armazenamento devido ao seu 

elevado custo de aquisição. Para os SFH do HPG o poderem dispensar ao Bloco (que é o serviço que 

requer o seu uso), este último tem de apresentar uma “Folha de Justificação de Utilização de 

Sugamadex” (Anexo XXI – Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex)1,12. 

4.4.4 GASES MEDICINAIS 

Por razões de segurança, as garrafas dos gases medicinais encontram-se numa área separada do 

restante armazém da Farmácia, num piso diferente dos SFH (piso 4 - Torre azul) e estão organizadas 

em 3 rampas. É função dos Técnicos de manutenção fazer o pedido de reposição das garrafas aos 

fornecedores, reportando sempre aos SFH, via e-mail, quando ocorre a substituição. Também têm de 

entregar em mão, ao Farmacêutico responsável, a guia de remessa referente às garrafas, para que este 

registe o lote, o PV e a rampa das garrafas novas e das que saíram. Por fim, o Farmacêutico preenche 

um documento relativo ao circuito de gases medicinais e arquiva-o no respetivo dossier1. 

4.4.5 INFLAMÁVEIS 

Os medicamentos inflamáveis são guardados dentro da Farmácia, mas num lugar separado dos 

restantes medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. De forma a evitar eventuais 

derrames, são colocados dentro de bacias de retenção, que estão devidamente identificadas (Anexo 

XXII – Zona de Armazenamento de Inflamáveis). Os SFH do HPG têm um “Manual de 

Procedimentos de Emergência de Medicamentos Inflamáveis”, onde estão presentes os 

procedimentos de segurança que se devem seguir em caso de derrame ou incêndio17. 

4.4.6 CARRO DE EMERGÊNCIA 
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O “carro de emergência” é uma estrutura móvel que contém materiais e medicamentos indispensáveis 

em situações de emergência. Estes carros existem em todos os serviços do HPG e estão selados. 

Sempre que algum produto é retirado, o Enfermeiro tem de entrar em contacto com o Farmacêutico 

responsável para a mais rápida reposição, antes que o carro volte a ser selado14. 

4.5 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

O controlo dos PV no HPG é realizado mensalmente, tanto nos SFH como nos serviços clínicos. 

Relativamente aos SFH, sempre que existam medicamentos ou produtos armazenados com outros 

que tenham PV superior, o Farmacêutico deve colocar uma etiqueta com a indicação “Atenção 

utilizar primeiro”. Quando têm uma validade inferior a 3 meses, deverão ser identificados com a 

etiqueta “Atenção Prazo de Validade a expirar”. Ambas as etiquetas são brancas e sublinhadas com 

marcador fluorescente, de forma a alertar os profissionais de saúde aquando do seu uso. 

Quanto aos serviços clínicos, sempre que a medicação tenha PV inferior a 3 meses, o Enfermeiro 

deverá contactar os SFH de forma a que se faça a substituição dos mesmos por outros com PV mais 

alargado. Caso não existam unidades disponíveis com PV superior, a medicação permanece no 

serviço e o Farmacêutico tem de colocar a etiqueta “Atenção Prazo de Validade a expirar”. 

Quando a validade dos medicamentos termina antes da sua utilização, deve-se proceder à sua rejeição 

no contentor vermelho “Resíduos Hospitalares IV” (Anexo XXIII – Resíduos Hospitalares IV). De 

forma a evitar que isto aconteça, tenta-se dispensar os medicamentos com menor PV no Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU), uma vez que vão ser administrados de 

imediato ao doente. Outra possibilidade é fazer a transferência para um serviço onde exista grande 

probabilidade de ser utilizado. 

Nos SFH do HPG existem meses específicos para o controlo do PV em cada um dos serviços, 

realizando-se um inventário anual no mês de dezembro.  

Todos os registos de PV relativos ao stock da Farmácia e ao stock dos serviços clínicos são efetuados 

num ficheiro de Excel, que tem um sistema de cores que alerta para a proximidade do final dos PV. 

É criado um novo ficheiro no início de cada mês.14 

5 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição dos medicamentos é uma das principais funções desempenhadas pelos SFH. Tem 

como objetivo garantir que a prescrição, após ter sido validada, é cumprida e que o medicamento é 

administrado corretamente. Contribui para uma diminuição dos erros relacionados com a medicação 

e para uma redução do tempo dos enfermeiros dedicado à manipulação da mesma. Para além disto, 

permite ainda monitorizar a terapêutica e racionalizar os seus custos1,3. 
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No HPG existem quatro tipos de distribuição de medicamentos: a distribuição clássica; a distribuição 

individual diária em dose unitária; a distribuição a doentes em regime de ambulatório; e os circuitos 

de distribuição especial de medicamentos. 

5.1 DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

A distribuição clássica baseia-se no sistema de reposição de stocks por níveis, isto é, no fornecimento 

de medicamentos e produtos farmacêuticos a cada serviço de acordo com um stock fixo, estabelecido 

entre o Enfermeiro responsável e o Farmacêutico, tendo em conta as necessidades semanais de cada 

serviço1. 

No HPG, a reposição de stocks nivelados é feita no INT, BLO, UCIRM, URG, C.EXT, FISIO, 

GASTRO, DENT, IMAGIO e nos serviços do HDJM. 

O pedido de reposição de stocks é efetuado semanalmente, através do CPC®, pelo Enfermeiro 

responsável de cada serviço ou pelo Farmacêutico, sendo que se for feito pelo Enfermeiro, o 

Farmacêutico tem de avaliar e validar. No documento do pedido consta a DCI e a forma farmacêutica 

do produto, a quantidade pedida/em falta, a quantidade existente na Farmácia hospitalar e um espaço 

para preencher manualmente a quantidade dispensada/satisfeita (Anexo XXIV – Folha de Pedido de 

Reposição de Stocks). 

Após a separação dos produtos solicitados, faz-se a satisfação informática do pedido no CPC®, que 

consiste numa transferência automática do stock da Farmácia para o respetivo serviço, sendo emitida 

uma guia de transporte que acompanha o pedido separado. 

Os pedidos semanais do BLO, UICRM e URG do HPG e dos serviços do HDSJM são satisfeitos e 

entregues no próprio dia em que foram emitidos, sendo que no caso do HDSJM coloca-se o pedido 

na zona de “Saída de Encomendas”, para depois ser levado pelo transportador. 

Os produtos destinados à URG e BLO têm se ser obrigatoriamente armazenados pelo Farmacêutico. 

Relativamente ao INT, não há pedidos semanais, é o próprio Farmacêutico que semanalmente se 

desloca até lá para efetuar a contagem de todos os produtos. Depois da contagem, compara com o 

stock ideal, para saber a quantidade que está em falta, e de seguida faz a reposição e transfere o stock 

informaticamente. 

Os pedidos dos outros serviços do HPG são colocados na zona de “Satisfação de Pedidos” (Anexo 

XXV – Zona de Satisfação de Pedidos) para serem posteriormente levantados por um auxiliar de 

saúde. 

Quando são pedidos produtos que não estão disponíveis nos SFH, o Farmacêutico consulta 

informaticamente o stock das outras unidades hospitalares do TSH, solicitando-os sempre à unidade 

que o tiver em maior quantidade. Se o produto em questão for comercializado em Farmácia 

Comunitária, também se pode efetuar o pedido à Farmácia Portela, que faz a entrega do produto no 

HPG18. 
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5.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

O SDIDDU consiste numa distribuição diária de medicamentos, por doente, para um período de 24h. 

No HPG, este sistema é aplicado para todos os doentes em regime de internamento, gerando-se um 

mapa de medicação que vai desde as 20h01 de um dia até às 20h01 do dia seguinte. 

Os medicamentos só são dispensados após a validação da prescrição médica pelo Farmacêutico 

Responsável no sistema informático CPC®, o que permite um aumento da segurança no circuito do 

medicamento, um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, uma diminuição 

dos erros de prescrição (como dosagens e interações) e uma melhor racionalização da terapêutica. 

No caso de haver alguma incoerência na prescrição, o Farmacêutico deve entrar em contacto com o 

médio prescritor para adaptar e conformar a prescrição1,18. 

No meu período de estágio, aquando da validação das prescrições, houve algumas ocorrências em 

que o médico prescreveu “meio comprimido de Amlodipina 5mg”. Como esse comprimido não se 

pode fracionar, apesar de ter ranhura, e uma vez que a Amlodipina 2,5 mg não é comercializada, a 

Dra. Nádia entrou em contacto com o médico prescritor para juntos encontrarem um fármaco 

alternativo. 

Relativamente aos medicamentos extra-formulário e antibióticos, para ser possível a sua validação é 

necessário apresentar uma justificação para o seu uso. Para os primeiros utiliza-se uma folha de 

justificação própria, como referido anteriormente, sendo que para os Antibióticos a justificação deve 

ser inserida no sistema informático juntamente com a prescrição. 

Ao longo do dia são feitas várias alterações nas prescrições, pelo que o Farmacêutico deve ir 

verificando e validando com regularidade até ao momento de preparação das malas de dose unitária, 

de forma a gerar um “Mapa de Distribuição de Medicamentos” (Anexo XXVI – Mapa de 

Distribuição de Medicamentos Agrupados por Cama) mais atual possível. No HPG estes mapas são 

agrupados por cama, ou seja, as malas de dose unitária são preparadas por cama/doente e não por 

medicamento, sendo possível um melhor controlo da terapêutica de cada doente. Após gerar o mapa, 

dá-se a saída informática das malas unidose, debita-se a medicação aos doentes e preparam-se as 

malas. 

Estas malas são compostas por gavetas individualizadas e identificadas por doente, contendo: nome, 

número no processo, serviço, quarto e cama.18 Os medicamentos são colocados dentro das gavetas 

segundo o que está indicado no mapa, com exceção dos que são demasiado grandes (por exemplo o 

Paracetamol para injeção), sendo colocados num saco devidamente identificado. Produtos como 

soros, medicamentos usados em SOS, hemoderivados, MEP, insulina e medicamentos termolábeis 

retiram-se diretamente do stock de cada serviço, não indo nas malas. 

Diariamente preparam-se as malas unidose para os INT e para o UCI, quando existem doentes neste 

serviço. Para o UCIRM, como tem um elevado número de pacientes e a maior parte tem patologias 

crónicas associadas, ou seja, a medicação pouco altera ao longo da semana, as malas unidose são 



 13 

preparadas com mais antecedência, em apenas dois dias da semana: à terça, para quarta-quinta, 

quinta-sexta, sexta-sábado; e à quinta, para sábado-domingo, domingo-segunda, segunda-terça e 

terça-quarta, colocando-se todas as malas na zona de “Saída cassetes unidose” (Anexo XXVII – Zona 

de Saída de Cassetes Unidose). Dada esta antecedência, é necessário que todos os dias antes da saída 

das malas, se gere um mapa mais recente com as alterações que possam ter ocorrido desde o dia em 

que foram preparadas. 

Ao entregar as malas nos INT e UCIRM, o Farmacêutico também recolhe as malas do dia anterior, 

e se estas tiverem medicação que não foi administrada, atualiza-se o consumo do doente de forma a 

que este não pague o que não consumiu. 

Ao fim de semana, como os SFH estão encerrados, é da responsabilidade dos enfermeiros de cada 

serviço recolherem as cassetes unidose na Farmácia. 

5.3 DISTRIBUIÇÃO EM REGIME AMBULATÓRIO 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório pelos SFH permite que os doentes 

continuem a fazer o tratamento farmacológico em casa, aumentando o seu conforto e reduzindo os 

custos e riscos associados com o internamento hospitalar. Este tipo de distribuição é muito importante 

para controlar determinadas terapêuticas, que causam efeitos secundários graves; para garantir que 

os doentes aderem à terapêutica e também para permitir a comparticipação a 100% de certos 

medicamentos1. 

No HPG esta distribuição ocorre apenas para doentes oncológicos, sendo raro acontecer. Mas quando 

surge algum caso, o Farmacêutico responsável tem de validar a prescrição e efetuar o pedido da 

medicação à FC. Como não existe Farmácia de ambulatório, o Farmacêutico cede a medicação ao 

Enfermeiro responsável e este fornece a medicação ao doente. Também é responsabilidade do 

Farmacêutico registar informaticamente a medicação dispensada na conta do doente e fazer o 

respetivo débito. 

5.4 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CIRCUITO ESPECIAL 

5.4.1 ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

O Farmacêutico responsável e o Enfermeiro coordenador definem um stock de MEP para cada um 

dos serviços, sendo que sempre que algum destes medicamentos é administrado a um doente, existe 

um conjunto de etapas que têm de ser obrigatoriamente cumpridas. 

Após a prescrição médica, o Enfermeiro procede à administração e de seguida tem de registar em 

impresso próprio – Anexo X, modelo n.º 1509 (Anexo XXVIII – Anexo X Necessário para 

Requisição de MEP por arte dos Serviços Clínicos) – o serviço, a DCI do medicamento, a forma 

farmacêutica, a dosagem, o nome e cama/processo do doente, a quantidade administrada e a data, 

rubricando no fim. Cada folha deste anexo (original e duplicado) é relativa a apenas uma substância 



 14 

ativa, e deve estar assinada pelo Enfermeiro que administrou, assim como pelo Diretor do serviço ou 

legal substituto, sendo depois enviada para os SFH para que haja reposição do stock. 

O Farmacêutico Responsável, após verificar o correto preenchimento do anexo, valida a quantidade 

administrada, numera sequencialmente as requisições, regista a quantidade a fornecer (por extenso e 

numerário) e assina com data e número mecanográfico. O passo seguinte é fazer a transferência 

informática, em CPC®, do stock da Farmácia para o serviço requisitante, imprimindo-se uma Guia 

de transporte. 

Quando os MEP são rececionados no serviço, o anexo deve ser também assinado pelo Farmacêutico 

que faz a entrega e por quem os recebe, com data e número mecanográfico. O Enfermeiro guarda o 

duplicado do anexo e envia o original para os SFH, que é arquivado juntamente com a Guia de 

Transporte no dossier de “Registo de Estupefacientes”. 

Para finalizar, o Farmacêutico deve registar todo este circuito de distribuição dos MEP num ficheiro 

de Excel, para o controlo do INFARMED18. 

5.4.2 HEMODERIVADOS  

Os Hemoderivados são produtos derivados do plasma, podendo ser responsáveis pela transmissão 

sanguínea de certas doenças. Por este motivo, são medicamentos que estão sujeitos a uma legislação 

restrita e que exigem um circuito especial19. 

A requisição destes medicamentos em meio hospitalar é feita através do modelo n.º 1804 (Anexo 

XXIX – Modelo n.º 1809 Necessário para Requisição de Medicamentos Hemoderivados (via 

Farmácia)), que é composto por quatro quadros (A, B, C, D) e duas vias: a via Farmácia (original) e 

a via serviço (duplicado). Este modelo é preenchido inicialmente pelo Médico com o serviço 

requisitante, nome, número mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado, dose/frequência, 

diagnóstico/justificação clínica e duração de tratamento (quadro A e B). De seguida, o Farmacêutico 

valida e preenche o quadro C, numerando o registo de distribuição sequencialmente, identificando o 

hemoderivado dispensado, a quantidade, lote, laboratório e número de certificado de INFARMED, 

colocando no fim o seu nome, data e número mecanográfico. Depois, os medicamentos são entregues 

ao serviço requisitante sempre acompanhados pela requisição e guia de transporte. O Enfermeiro que 

faz a receção deve assinar a requisição no local apropriado e devolver o original (via Farmácia) aos 

SFH, onde vai ser arquivado, durante 5 anos, no dossier de “Registo de Hemoderivados”. O quadro 

D está presente apenas na via serviço, sendo preenchido pelo Enfermeiro que administra. Esta via é 

depois arquivada no processo clínico do doente18,19. 

6 FARMACOTÉCNICA 

A Farmacotécnica é uma área dos serviços farmacêuticos onde se preparam formulações de 

medicamentos necessários ao hospital. Tem o intuito de garantir uma maior qualidade, segurança e 
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rentabilidade das preparações e responder às necessidades específicas de certos doentes, 

especialmente quando essas formulações não se encontram disponíveis no mercado fornecedor20. 

É necessário que as preparações farmacêuticas produzidas sejam seguras e eficazes. Para isso, tem 

de haver uma estrutura adequada e um manual de procedimentos que garanta um “Sistema de 

Qualidade na Preparação de Formulações Farmacêuticas”1. 

No TSH, este setor é maioritariamente da responsabilidade da FC, que realiza preparações de 

medicamentos manipulados não estéreis e de medicamentos citotóxicos. Relativamente à 

reembalagem e etiquetagem de medicamentos em dose unitária, é feita quase toda nos SFH do 

HPAV, seguindo daí para as restantes unidades hospitalares. 

6.1 PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

O pedido de medicamentos manipulados não estéreis é efetuado quinzenalmente à FC. A Técnica 

auxiliar da FC é responsável por recolher os pedidos de cada uma das unidades e por preparar estes 

medicamentos na hotte. Depois de realizados os manipulados, deve-se proceder ao preenchimento 

da sua “Ficha de Preparação” (baseada no Formulário Galénico) e à elaboração do respetivo rótulo, 

que deve conter a composição qualitativa e quantitativa, lote atribuído, PV, nome do responsável 

pelos SFH, data de preparação, condições de conservação e instruções de utilização20. 

A atribuição do lote corresponde ao ano, mês e dia em que foi preparado juntamente com mais dois 

algarismos referentes à ordem de preparação (por exemplo: “2019021502” trata-se do segundo 

manipulado preparado no dia 15/02/2019). 

De forma a facilitar a sua circulação dentro de cada unidade hospitalar, utilizam-se etiquetas de cores 

diferentes: nos ácidos coloca-se uma etiqueta vermelha, nos manipulados destinados à C.EXT e 

FISIO uma etiqueta rosa e nos manipulados para DENT uma etiqueta azul. 

No HPG, depois de utilizados os manipulados, enviam-se os recipientes de acondicionamento para 

o serviço de esterilização, sendo posteriormente reencaminhados para a FC para uma nova 

manipulação. 

6.2 NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

No TSH não existe qualquer unidade de preparação de bolsas para nutrição parentérica. As bolsas 

adquiridas para satisfazer as necessidades nutricionais dos doentes são pré-fabricadas. Caso as 

necessidades do doente assim o exijam, e após prescrição médica, o Enfermeiro do serviço em 

cooperação com o Farmacêutico responsável pode aditivar as bolsas com suplementos vitamínicos 

lipo e hidrossolúveis e/ou suplementos de minerais (oligoelementos) durante o momento de 

administração das mesmas21. 
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6.3 FÁRMACOS CITOTÓXICOS 

A preparação de citotóxicos é realizada na FC pela Farmacêutica Coordenadora dos SFH, de forma 

individualizada e de acordo com os tratamentos agendados. Utiliza-se uma câmara de fluxo laminar 

vertical e unidirecional, de forma a proteger o manipulador dos efeitos nocivos destes fármacos, que 

está localizada numa sala com pressão de ar negativa22. 

Estes medicamentos só são preparados após o Farmacêutico responsável de cada unidade validar a 

prescrição médica e fazer o pedido de encomenda à FC. 

Todas as pessoas envolvidas têm de estar devidamente higienizadas e fardadas (bata, luvas, máscara, 

touca e proteção de calçado) e necessitam de ter uma formação prévia adequada da técnica assética 

e procedimentos de manipulação e segurança dos produtos citotóxicos. 

Após a preparação, identifica-se o manipulado com um rótulo duplamente validado e coloca-se num 

saco próprio ao seu transporte com um sistema de selagem que evita o seu derramamento. São 

distribuídos pelas unidades hospitalares, conforme os pedidos, sendo a administração realizada por 

um dos enfermeiros do serviço de Oncologia1,22. 

Caso ocorra algum derrame no armazenamento, preparação, transporte ou administração, utiliza-se 

o “kit de derramamento de citotóxicos” disponível na FC, nos SFH das unidades hospitalares e no 

carro de transporte, que possui o material necessário para conter e limpar o derrame de forma 

segura22. 

6.4 REEMBALAGEM E ETIQUETAGEM 

Todos os medicamentos distribuídos em dose unitária devem estar individualmente identificados 

com a DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV. Quando estes requisitos não são cumpridos, 

deve-se proceder à individualização, reembalagem e etiquetagem dos mesmos, de forma a garantir a 

sua segurança e qualidade1,23. 

A reembalagem dos medicamentos unidose é realizada maioritariamente nos SFH do HPAV através 

de uma máquina de reembalamento semiautomática e a etiquetagem é feita por uma Técnica Auxiliar, 

sendo depois enviados para as outras unidades do TSH. Quanto ao HPG, esta farmacotécnica é 

realizada na “Zona de reembalamento e etiquetagem” (Anexo XXX – Zona de Reembalagem e 

Etiquetagem) quando os medicamentos vêm acondicionados em embalagens multidose ou quando o 

médico prescreve dosagens não comercializadas. Nesta última situação, é necessário proceder ao seu 

fracionamento (com lavagem prévia das mãos e do material cortante com solução desinfetante), 

reembalagem, etiquetagem e registo. O registo é feito num documento apropriado que inclui a DCI, 

dose, lote e PV dados pelo fabricante, dosagem reembalada, número de unidades reembalada, lote 

(original), PV atribuído pelos SFH, data e assinatura do operador (Anexo XXXI – Folha de Registo 

de Reembalamento do HPG). O PV dado pelos SFH é de 6 meses após o dia de fracionamento ou é 
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o original, quando este é inferior a 6 meses. Fracionamento, reembalagem, etiquetagem e posterior 

registo, foram tarefas que realizei várias vezes ao longo do estágio. 
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7 CONCLUSÃO 

O estágio no HPG foi o primeiro contacto que tive com a realidade profissional dentro de um 

Hospital. Mostrou-me a responsabilidade que o Farmacêutico tem a nível hospitalar e o quão 

imprescindível é o seu papel. Nesta profissão é essencial estar em constante aprendizagem e 

formação, ser organizado, ter uma boa capacidade de comunicação e objetivos de trabalho bem 

definidos. 

O Farmacêutico hospitalar tem de ser capaz de, com eficiência e eficácia, integrar uma equipa 

multidisciplinar de trabalho, fazer uma boa gestão dos produtos farmacêuticos e garantir um plano 

farmacoterapêutico adaptado ao utente. Não menos importante, é a capacidade do Farmacêutico 

hospitalar conseguir sair da sua zona de conforto, respondendo aos inúmeros desafios que surgem no 

seu quotidiano, aos quais terá de dar resposta, juntamente com a sua equipa, de forma empática, 

assertiva, respeitadora e profissional. 

Depois de vários semestres de formação teórica/teórico-prática em contexto de sala de aula, este 

estágio permitiu-me aplicar e adquirir conhecimentos diversificados de natureza prática e científica 

e desenvolver uma maior autonomia e capacidade de resolver problemas de ordem diversa. 
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ANEXOS 

ANEXO I – ENTRADA PRINCIPAL E TORRES AZUL, AMARELA, LARANJA E 

VERMELHA DO HPG 

 

ANEXO II – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HPG 
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ANEXO III – PLANO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO 

HPG 

 

ANEXO IV – FOLHA DE REGISTO DE LEVANTAMENTO DA MEDICAÇÃO 
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ANEXO V – ANEXO VII NECESSÁRIO PARA EFETUAR O PEDIDO DE 

ENCOMENDA DE MEP AO LABORATÓRIO 

 

ANEXO VI – ZONA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 
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ANEXO VII – CARRINHO DE COMPRIMIDOS PARA DIDDU 

 

ANEXO VIII – COMPRIMIDOS EXTRA-FORMULÁRIO E COMPRIMIDOS 

FRACIONADOS 
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ANEXO IX – COLÍRIOS, POMADAS, CREMES E GÉIS 

 

ANEXO X – SOLUÇÕES 
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ANEXO XI – MATERIAL DE PENSO 

 

ANEXO XII – SOROS 
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ANEXO XIII – POLIELETROLÍTICOS SATURADOS 

 

ANEXO XIV – DETERGENTES E DESINFETANTES 
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ANEXO XV – AMPOLAS 

 

ANEXO XVI – STOCK AVANÇADO DE COMPRIMIDOS FORMULÁRIO 
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ANEXO XVII – LISTA DE MEDICAMENTOS DE ALTO RISCO 

 

ANEXO XVIII – MEDICAMENTO DE ALTO RISCO IDENTIFICADO COM SINAL 

DE PERIGO 
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ANEXO XIX – CÂMARA FRIGORÍFICA 

 

ANEXO XX – COFRE DE ARMAZENAMENTO DE MEP 
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ANEXO XXI – FOLHA DE JUSTIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SUGAMADEX 

 

ANEXO XXII – ZONA DE ARMAZENAMENTO DE INFLAMÁVEIS 
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ANEXO XXIII – RESÍDUOS HOSPITALARES IV 

 

ANEXO XXIV – FOLHA DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE STOCKS 
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ANEXO XXV – ZONA DE SATISFAÇÃO DE PEDIDOS 

 

ANEXO XXVI – MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGRUPADOS 

POR CAMA 
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ANEXO XXVII – ZONA DE SAÍDA DE CASSETES UNIDOSE 

 

ANEXO XXVIII – ANEXO X NECESSÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE MEP POR 

ARTE DOS SERVIÇOS CLÍNICOS 

 

 

   

 



 34 

ANEXO XXIX – MODELO N.º 1809 NECESSÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS (VIA FARMÁCIA) 

 

ANEXO XXX – ZONA DE REEMBALAGEM E ETIQUETAGEM 
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ANEXO XXXI – FOLHA DE REGISTO DE REEMBALAMENTO DO HPG 

 

 

 


