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Resumo 

 O estágio é última ferramenta que a universidade nos faculta, que nos permite pôr em 

prática os conteúdos teóricos aprendidos e contactar de modo mais próximo com a realidade 

da profissão, permitindo assim a formação de profissionais habilitados a exercerem a 

atividade farmacêutica.  

 No presente relatório estão descritas todas as experiências vividas durante o estágio 

na Farmácia Central de Barcelos. Nele consta uma primeira parte centrada no funcionamento 

interno da farmácia comunitária e uma segunda parte onde descrevo os projetos que 

desenvolvi no decorrer do estágio. Estes projetos permitem-nos  promover o desenvolvimento 

da vivência da profissão e acrescentar valor ao ato farmacêutico. Desenvolvi três projetos, o 

primeiro teve por base um panfleto que visava a divulgação aos utentes da importância da 

dádiva de sangue; o segundo foi um palestra sobre automedicação à população idosa num 

centro de dia, de modo a prover estas pessoas polimedicadas de estratégias para fazer um 

uso adequado da sua medicação; e, por fim, um rastreio de saúde (diabetes, tensão arterial, 

peso, altura, IMC e diâmetro abdominal) aos utentes da farmácia, com o objetivo de ensinar 

à população o risco das doenças silenciosas e fazer um levantamento do nicho populacional 

da farmácia. 

 Ao longo destes meses de estágio compreendi que o farmacêutico comunitário 

desempenha um papel crucial e, por esse motivo não deve descuidar dos seus valores éticos 

e deontológicos, atuando com extremo sentido de responsabilidade, e centrando sempre o 

doente no seio da sua atividade.  
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Introdução 

 Existem uma variedade de saídas profissionais para o farmacêutico, sendo a farmácia 

comunitária a que mais se destaca para o público. 

 Os farmacêuticos presentes numa farmácia comunitária são os profissionais de saúde 

mais acessíveis ao público. Eles têm uma posição privilegiada contribuindo em diversas áreas 

como dispensa de medicamentos, bem como o aconselhamento adequado dos pacientes, 

determinação de parâmetros bioquímicos, identificação de populações de risco e deteção 

precoce de um grande número e patologias, para além de participarem ativamente na 

promoção da saúde. Para além disso, são ainda um ponto de interligação com outros 

profissionais de saúde na atenção primária à saúde.1 

 O meu estágio profissionalizante teve lugar na Farmácia Central (FC), em Barcelos, 

de 23 de Abril de 2019 a 24 de Julho de 2019, sob a orientação da Dra. Maria Isabel Valentim 

Amorim. As atividades desenvolvidas no decorrer do período de estágio encontram-se 

descritas na Tabela 1.  
Tabela 1: Cronograma do estágio 

 

 Abril Maio Junho Julho 

Receção e conferência de 
encomendas 

    

Armazenamento, gestão de 
stock e controlo de prazos de 

validade 

    

Devoluções 
    

Gestão de psicotrópicos 
    

Medição dos parâmetros 
bioquímicos e pressão arterial 

    

Gestão de reservas 
    

Atendimento ao público 
supervisionado 

    

Projeto I “Panfleto do Dia 
Mundial do Dador de Sangue” 

    

Projeto II “Rastreio de Saúde” 
    

Projeto III “Perigos e Cuidados 
na Automedicação” 
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PARTE I: A FARMÁCIA 
1. Farmácia Central 

1.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

 A FC situa-se na Rua Bom Jesus da Cruz, nº 5, em Barcelos.  Esta farmácia tem uma 

localização privilegiada pois está localizada na rua de comércio mais conhecida e 

movimentada da cidade, é próxima da feira semanal de Barcelos e do Hospital de Santa Maria 

Maior. Existem vários clientes que se encontram fidelizados a esta farmácia, sendo eles 

maioritariamente idosos. A gerência da farmácia está a cargo do Eng. Paulo Cunha e a 

direção técnica da Dra. Isabel Amorim. 

 A farmácia está aberta ao público das 9h às 19h nos dias úteis e das 9h às 13h aos 

sábados. Nos dias de serviço estipulados encontra-se aberta 24h até ao encerramento no dia 

seguinte.  

 Além da publicidade de certos produtos que é visível da parte exterior, é também 

possível consultar quais as farmácias de serviço, o horário de funcionamento da FC e a 

identificação da Direção Técnica.  

 O meu horário de estágio foi das 9h às 17h, com 1h para pausa de almoço, de segunda 

a sexta. Durante este período pude adaptar-me ao funcionamento de uma farmácia 

comunitária, em todas as suas vertentes. 

1.2. Espaço 

1.2.1. Espaço Exterior 

 A farmácia é facilmente identificada (anexo 1) pela inscrição “Farmácia Central” e uma 

cruz verde, bem como identificação da direção técnica, o horário de funcionamento da 

farmácia, o plano de serviço das farmácias da cidade e sinalização da existência de livro de 

reclamações1, como previsto pelo disposto no artigo 28o do Decreto-Lei no 307/2007, de 31 

de agosto. 

 Na fachada externa estão presentes duas montras, remodeladas periodicamente, para 

divulgação de produtos dermocosméticos, puericultura, campanhas e descontos, sendo que 

uma delas dispõe de um ecrã led. 

 Aquando da realização de serviço, após a meia noite, é utilizada uma campainha no 

exterior da farmácia para um atendimento seguro, rápido e eficaz por parte do profissional de 

saúde. 

1.2.2. Espaço Interior 
 A FC tem dois pisos, sendo o rés de chão utilizado para o desempenho da maioria das 

atividades farmacêuticas, e o primeiro piso tem armários para guardar objetos pessoais, salas 

para atendimento personalizado e formações, escritório da direção e laboratório. 
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 No piso inferior existe uma zona principal de atendimento ao público, a zona de 

receção de encomendas e armazém, um gabinete de prestação de serviços (medição de 

parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis, entre outros) e as instalações sanitárias.  

 A zona de atendimento ao público, representada no anexo 2, é constituída por quatro 

postos de atendimento, individualizados, o que garante a privacidade dos utentes durante a 

dispensa e aconselhamento farmacêutico, e devidamente equipados com computador, leitor 

ótico, impressora e terminal multibanco. Em torno dos balcões encontram-se lineares e 

expositores de medicamentos de venda livre, de uso veterinário, cosméticos, puericultura e 

alguns dispositivos médicos. Para além disso, junto a um dos balcões existe um gabinete que 

se destina à determinação de alguns parâmetros bioquímicos. No restante espaço da farmácia 

direcionado ao público existem lineares onde estão, também, expostos produtos de 

cosmética, cuidados de cabelo, puericultura, produtos ortopédicos de higiene oral e intíma. 

Esses produtos encontram-se organizados por marca e, dentro de cada marca, organizados 

por finalidade. Este tipo de organização permite um melhor direcionamento dos utentes para 

os produtos em que estão interessados. Na entrada da farmácia existe um distribuidor de 

senhas e uma balança e, perto dos balcões de atendimento tem um aparelho de medição de 

pressão arterial automático.  

 O armazém e zona de receção de encomendas tem uma área destinada à receção de 

encomendas, constituída por um balcão no qual estão instalados dois computadores e leitores 

óticos de códigos de barras para se rececionar, conferir e efetuar as encomendas enviadas 

pelos fornecedores, assim como a marcação de preço de produtos não marcados. No mesmo 

espaço tem ainda gavetas e prateleiras onde estão organizados os medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), por ordem 

alfabética da denominação comum internacional (DCI) (medicamentos genéricos) e de nome 

comercial (medicamentos de marca).  

 O gabinete para avaliação de parâmetros bioquímicos está equipado com aparelho de 

medição de pressão arterial, aparelho de medição de 3 parâmetros - colesterol total, 

triglicerídeos e ácido úrico, bem como as cuvetes, centrifugadora, capilares enzimas 

necessárias ao procedimento -  vários aparelhos de medição da glicose, um aparelho de 

medição exclusiva de colesterol e, todo o equipamento necessário à prática dessas mesmas 

medições (lancetas, tiras de teste e material de desinfeção).  

 No primeiro andar, encontram-se instalações destinadas à prestação de outros 

serviços, como salas de aconselhamento dermatológico, consultas de nutrição, rastreios 

visuais e auditivos. Adicionalmente, é o andar onde está localizado o laboratório, devidamente 

equipado, como consta na legislação, apesar de a procura de manipulados ser bastante 

reduzida. 
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 A organização do espaço interior da FC foi-me dado a conhecer no início do meu 

estágio, tendo ao longo deste usufruído de todos os espaços. 

1.3. Recursos humanos 

 Os recursos humanos de uma farmácia reúnem o quadro farmacêutico, que é 

composto por pelo menos o Diretor Técnico (DT) e outro farmacêutico; e o quadro não 

farmacêutico, do qual fazem parte os profissionais com formação técnico-profissional na área 

farmacêutica2. 
 A equipa da FC é composta por uma DT, Dra. Isabel Amorim, uma farmacêutica 

substituta, Dra. Cristina Dias, e três técnicas de farmácia, Andreia Quinteiro, Sara Santos e 

Patrícia Fernandes. Da equipa fazem parte, também, o Eng. Paulo Cunha, proprietário da 

farmácia, e a D. Conceição, responsável pela limpeza.  
 Este estágio proporcionou-me a oportunidade de integrar esta equipa que muito me 

ensinou sobre as atividades essenciais para o funcionamento de uma farmácia comunitária. 

 As atividades desempenhadas na farmácia encontram-se distribuídas pelos diferentes 

elementos desta equipa:  

• Eng. Paulo Cunha: responsável pela gestão financeira da farmácia;  

• Dra. Isabel Amorim: responsável pela direção técnica, pelo fecho do receituário, e 

controlo dos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas;  

• Dra. Cristina Dias: farmacêutica substituta, sendo uma das competências auxiliar a 

diretora técnica nas suas funções e substituí-la na sua ausência ou possíveis 

impedimentos;  

• Andreia Quinteiro: técnica de farmácia, responsável pelo controlo dos prazos de validade; 

• Sara Santos: técnica de farmácia, responsável pela organização e controlo das receitas 

manuais; 

• Patrícia Fernandes: técnica de farmácia responsável pela receção das encomendas e 

devoluções. 

 Para além destas tarefas, farmacêuticas e técnicas de farmácia fazem atendimento ao 

público, estando devidamente identificadas.1 

2. Gestão em Farmácia Comunitária  

2.1. Sistema Informático 

 O software informático usado na FC é o Sifarma2000, desenvolvido pela Global 

Intelligence Technologies (GLINTT). Este software tem como principais objetivos facilitar o 

atendimento aos utentes, para a realização e receção de encomendas, gestão de stocks de 

produtos (sendo possível visualizar os consumos médios de cada um e a sua rotatividade, 

consultar as estatísticas relativas a compras e vendas), controlo de prazos de validade, 
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realização de encomendas diárias, manuais, instantâneas e por via verde, consulta das 

vendas efetuadas e regularização de vendas suspensas, realização de listas de inventário, 

marcação de  preços e regularização de notas de crédito ou devoluções. O Sifarma2000 

conta, ainda, com várias funcionalidades de apoio, úteis sobretudo no atendimento, 

nomeadamente a base de dados com informação científica sobre o produto, sendo possível 

a consulta da composição qualitativa e quantitativa de um determinado medicamento, bem 

como as possíveis reações adversas que este possa causar, as suas contraindicações, as 

interações medicamentosas, a posologia e doses recomendadas, as precauções e as 

indicações terapêuticas, o sistema de alerta para interações medicamentosas, espaço para 

criação de fichas de utente, entre outros. 

2.2. Fontes de Informação 

 De acordo com o previsto no artigo 37 do DL no. 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia 

dispõe de vários documentos e bibliografia de apoio à prática farmacêutica, designadamente, 

o Prontuário Terapêutico (PT), o Mapa Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a 

Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português e Boas Práticas de Farmácia4.  

 Adicionalmente, o acesso à informação pode ser feito de forma digital, utilizando os 

computadores com acesso à internet, permitindo o acesso imediato a fontes de informação 

como o PT online, Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM), bem como sites como 

o do INFARMED (www.infarmed.pt) – INFOMED - ou o da ANF (www.anf.pt), os quais 

permitem uma consulta rápida e fácil, proporcionando um esclarecimento ao utente rápido e 

de qualidade. 
 Nos meus primeiros dias de estágio, mostraram-me onde podia consultar algumas 

estas ferramentas de forma a relembrar, assimilar informação e esclarecer dúvidas, 

transmitindo a ideia de que o farmacêutico deve estar em constante atualização para que 

consiga resolver eficazmente as problemáticas que surgem no quotidiano da farmácia.  

2.3. Gestão de Stocks 

 A gestão de stocks é uma das tarefas mais importantes na gestão de uma farmácia 

comunitária, pois o facto de um produto existir na farmácia ou não num dado momento pode 

condicionar um atendimento prestado ou a satisfação do próprio utente. O stock da farmácia 

deve ser o suficiente para que não haja uma rutura do produto e simultaneamente não ser 

elevado ao ponto de este se acumular por rotatividade insuficiente. Uma correta gestão pode 

proporcionar este equilíbrio na escolha da quantidade de unidades a ter stock bem como 

ajudar na estabilidade a níveis financeiros da farmácia. No entanto, podem existir erros de 

stock e é importante encontrar a causa destes erros e corrigi-los. 
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 Um dos fatores que facilita a gestão de stocks é a elevada disponibilidade por parte 

das empresas distribuidoras em entregar os medicamentos todos os dias da semana, 

havendo ainda as que o fazem várias vezes ao dia. 

 A ficha de produto é um elemento preponderante para a gestão dos produtos. Aqui é 

possível consultar toda a informação sobre determinado produto, como informação científica, 

detentor de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), preços e margens comerciais em 

vigor e o histórico de compras e de venda. Esta informação permite conhecer melhor quais 

os fatores que têm influência sobre a rotatividade dos produtos5.  

 Durante o estágio foi-me possível fazer verificação de stocks quer no sistema 

informático, verificando históricos de vendas, quer manualmente, por contagem física, de 

modo a garantir que no sistema tudo se encontrava de acordo com o stock real da farmácia. 

Existe um armazenista na cidade de Barcelos, a Medicanorte, que sempre que 

necessitávamos de um medicamento fazia a entrega no decorrer de uma hora e meia, 

podendo assim disponibilizar a medicação de que os utentes precisam num espaço de tempo 

útil. 

2.4. Realização de encomendas   

 Na ficha do produto é possível consultar os stocks mínimo e máximo, assim como o 

fornecedor principal e histórico de compras e vendas. Assim, quando é atingido o stock 

mínimo, o sistema informático faz uma proposta de encomenda diária, que é posteriormente 

revista pelo responsável. As encomendas diárias são feitas por norma aos distribuidores 

grossistas: Cooprofar, Empifarma, Alliance Healthcare, A.Sousa e Medicanorte. Existem 

ainda os medicamentos rateados, que são aqueles medicamentos que devido à elevada 

procura estão constantemente esgotados, devendo ser pedidos por telefone. As encomendas 

podem também ser feitas diretamente ao laboratório ou com o delegado, beneficiando, 

habitualmente, a farmácia de descontos e/ou bonificações. 

 No quotidiano da farmácia, perante a procura de medicamentos que não fazem parte 

do stock usual da farmácia ou que estejam em falta, realizam-se encomendas instantâneas, 

por via informática (Sifarma2000), sendo possível verificar a disponibilidade dos fornecedores 

no momento. Alguns medicamentos estão disponíveis para pedido pelo sistema de Via Verde 

do Medicamento (VVM), introduzido com vista a facilitar o acesso a medicamentos cuja 

distribuição é sujeita a notificação prévia ao Infarmed, sendo necessária receita médica para 

realizar a encomenda.  

 Durante o período em que estive na FC realizei várias encomendas por telefone, para 

fazer face a pedidos de utentes, quer de produtos em falta quer de produtos que não se 

comercializam normalmente nesta farmácia. Assisti à realização de encomendas instantâneas 

durante o atendimento ao balcão. Quando eram feitas encomendas diretamente aos 
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laboratórios ficava arquivada numa capa a nota de encomenda para que aquando da chegada 

desta se possa conferir se tudo está de acordo com o solicitado. 

2.5. Gestão de produtos reservados 

 Alguns utentes procuram na FC medicamentos de que esta não dispõe no momento 

ou não comercializa e, que, portanto, são efetuadas encomendas instantâneas ou por 

telefone, como referido no ponto 2.4., para dar resposta a estes utentes.  

 Durante o período passado na FC, tratei de várias reservas, tendo sempre atenção de 

fazer a receção pelo número da reserva para não gerar erros de stock. 

2.6. Receção de encomendas e armazenamento 

 Quando os produtos chegam à farmácia numa determinada encomenda, procede-se 

à sua receção e conferência, para tal a encomenda deve fazer-se acompanhar de fatura ou 

guia de remessa. Para a receção da encomenda deve ser selecionado o separador “Receção 

de Encomendas”, selecionar a encomenda em causa e proceder ao preenchimento do número 

de fatura, do valor total a liquidar e dos produtos, que podem ser inseridos lendo o código de 

barras produto a produto ou digitando o código nacional do produto (CNP) de cada produto 

manualmente. No momento da receção da encomenda é de extrema importância conferir 

prazos de validade, procedendo à sua atualização, pois o prazo pode ser inferior ao dos outros 

produtos iguais já existentes no stock da farmácia ou não existir nenhuma unidade em stock; 

quantidades; verificar se os produtos enviados correspondem aos pedidos; preços de compra 

ao armazenista; preço de venda ao público (PVP) e margens de comercialização. É, ainda, 

relevante verificar a integridade de todas as embalagens. No final é necessário conferir se o 

valor total da fatura está de acordo com o valor calculado informaticamente e proceder à 

marcação dos produtos cujo PVP não esteja impresso na embalagem. Os produtos em falta 

deverão ser transferidos para outro fornecedor e as ruturas de stock devidamente registadas. 

Decorrido todo este processo, a fatura é arquivada, sendo que no caso de esta ter 

psicotrópicos e estupefacientes, dever-se-à inserir o número da fatura do fornecedor no 

software e arquivar uma cópia da fatura.  
 Caso haja alguma inconformidade (remarcação de PVP, erro no pedido, produto fora 

do prazo, produto alterado, embalagem incompleta, embalagem danificada, pedido por 

engano, produto não enviados ou não debitado, entre outras), regista-se a situação em causa, 

notificando o fornecedor e, se necessário, procede-se à devolução do produto.  

 No caso das compras diretas é fundamental que se confira a nota de encomenda e se 

todas as condições da fatura coincidem com as condições acordadas com o respetivo 

laboratório/delegado.  
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 Esta foi a tarefa com que mais me familiarizei, uma vez que a executei ao longo de 

todo o estágio. Fiz receção de todo o tipo de encomendas mencionadas acima, procedendo 

posteriormente ao correto arquivo. No início e final do mês eram os dias em que se recebiam 

as maiores encomendas, sendo nos restantes dias, maioritariamente encomendas pontuais 

de produtos pedidos para utentes específicos e as encomendas diárias.  

2.7. Marcação de Preços  

 No DL nº. 65/2007, de 14 de março, estão aprovados os regimes de formação do preço 

dos MSRM e MNSRM comparticipados. Contudo, ao contrário destes produtos que 

apresentam um preço já estabelecido, os MNSRM não comparticipados, produtos de 

dermocosmética, produtos de uso veterinário, produtos de puericultura e outros com IVA de 

23% são marcados pela farmácia, assim, o PVP será calculado com base no preço de venda 

à farmácia (PVF), sobre o qual é aplicado o IVA e a margem comercial estabelecida pela 

farmácia.7  

 Atualmente, ao abrigo do DL nº. 25/2011, de 16 de junho, é obrigatório a indicação do 

PVP na rotulagem dos medicamentos.9  

 Após a receção de cada encomenda e previamente ao armazenamento etiquetava 

todos os produtos de preço não marcado. 

2.8. Armazenamento 

 Na FC existem dois armazéns, designados por “armazém 1” e “armazém 2”. No 

primeiro é o local onde são arrumados os MSRM e os MNSRM organizados por ordem 

alfabética da substância ativa e fórmula farmacêutica em armários devidamente identificados. 

Os produtos estão organizados de acordo com as seguintes categorias: comprimidos e 

cápsulas; pílulas e dispositivos intrauterinos; saquetas; injetáveis; psicotrópicos (em local 

seguro e separado dos restantes); ampolas; colírios, gotas e pomadas oftálmicas; cremes, 

pomadas e géis; supositórios; xaropes; produtos de higiene íntima; tópicos; chás e todos os 

excessos de stocks das áreas de exposição. Existe ainda um frigorífico destinado ao 

armazenamento de medicamentos cujas características de termossensibilidade obrigam a 

uma conservação entre os 2oC e os 8oC, como vacinas, insulinas e derivados, supositórios e 

outros que necessitem de preservação no frio. Os OTC (over-the-counter) encontram-se numa 

prateleira separada, organizados, também eles por ordem alfabética, de nome comercial. No 

segundo armazém ncontram-se guardados todos os produtos excedentes dos lineares da 

farmácia. Adicionalmente, todos os produtos estão organizados de acordo os princípios First 

In First Out (FIFO) e First Expired First Out (FEFO), pelo que quando se procede à  arrumação 

dos produtos deve-se ter em conta o prazo de validade e arrumá-los de forma a que o primeiro 
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produto da fila seja o que tem menor prazo de validade, de modo que este seja o primeiro a 

ser vendido3 .  

 O espaço do armazenamento foi o local onde passei grande parte do meu estágio e 

que me permitiu compreender a dinâmica de trabalho da FC, bem como começar a associar 

os nomes comerciais aos das substâncias ativas.  

2.9. Controlo de prazos de validade  

 Segundo o DL nº.307/2007, de 31 de agosto as farmácias não podem fornecer 

medicamentos ou outro tipo de produtos que excedam o prazo de validade.1 O prazo de 

validade de um produto indica qual o período máximo cuja utilização do mesmo é feito com 

garantias de qualidade e segurança. Portanto, pela elevada importância desta variável, no 

início de cada mês é impressa do Sifarma2000 uma listagem dos produtos cujo prazo de 

validade expira nos seguintes três meses. São, então, conferidos, manualmente, todos os 

produtos constantes nesta lista, sendo alguns retirados para efetuar devolução. 

 À semelhança de outros trabalhos de back office, o controlo de prazos de validade dos 

produtos presentes na farmácia permitiu-me ter um melhor conhecimento do stock, assim 

como da localização dos diversos produtos, de forma a que o atendimento fosse mais eficaz.  

2.10. Gestão de devoluções  

 Procede-se à devolução de produtos sempre que se verifique o envio de produtos em 

excesso, de produtos que não constam na encomenda ou estão faturados e não foram 

enviados, de embalagens ou blister danificados ou medicamentos com dosagem incorreta, 

também, em produtos fora de prazo e produtos mandados recolher pelo Infarmed ou 

laboratório. Na secção “Gestão de Devoluções” do Sifarma2000, indica-se o número da fatura, 

código e quantidade do produto, preço de custo e o motivo de devolução, sendo, 

posteriormente, emitida a nota de devolução em triplicado, sendo o original e duplicado 

entregues ao fornecedor e o triplicado fica arquivado na farmácia. O fornecedor pode ou não 

aceitar a devolução, sendo que no primeiro caso executa a troca do produto ou emite uma 

nota de crédito à farmácia, que permite a regularização. 

 Durante o meu período de estágio contatei com as várias situações mencionadas 

acima. Fiz recolha de produtos próximos do final do prazo, detetei falhas em encomendas, 

contatando com os fornecedores e lidei, ainda, com pedido de recolha por parte do laboratório 

3. Atendimento em Farmácia Comunitária  

 O ato de dispensa médica tem elevada importância, uma vez que o farmacêutico é o 

último profissional de saúde que contacta com o utente, cabendo-lhe fazer o melhor 

aconselhamento possível para que a utilização dos produtos seja feita de forma racional e 
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equilibrada, fornecendo para tal um conjunto de informações e orientações com o objetivo de 

esclarecer ao máximo o utente sobre determinada substância.  

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)  

 Segundo o artigo nº.114 do Decreto-Lei nº.176/2006, de 30 de Agosto, estão sujeitos 

a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

• Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a 

que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

• Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele 

a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade e 

ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

• Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.8 

3.1.1. Receita Médica  

 Entende-se por receita médica a prescrição de um determinado medicamento de uso 

humano por um profissional devidamente habilitado a prescrever medicamentos. Esta 

prescrição de medicamentos é realizada segundo um modelo de receita médica estabelecida 

no Despacho nº. 15700/2012, de 30 de novembro.  

 A prescrição por via manual continua a ser utilizada, sendo aceite apenas em casos 

excecionais, devidamente justificados, como a falência do sistema informático, a inadaptação 

do médico prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações até um máximo de 40 

receitas por mês. As receitas manuais para serem aceites pelo farmacêutico devem 

apresentar identificação do prescritor e local de prescrição, bem como as vinhetas e 

assinatura do prescritor, motivo da prescrição assinalado no canto superior direito, dados do 

utente, identificação do medicamento, comparticipações especiais e a data da prescrição. 

Deve ter-se em atenção a presença de rasuras, diferentes caligrafias, escritas com 

esferográficas de cores diferentes ou a lápis, pois as receitas não serão aceites10. Mais ainda, 

para que a receita não venha devolvida, esta deve estar faturada na entidade adequada e 

após aviamento deve ser assinada no verso pelo utente e pelo farmacêutico, devendo ainda 

ser datada e carimbada no verso.  

 A receita eletrónica pode ser desmaterializada, também conhecida como “receita 

sem papel”, onde a receita é enviada para o telemóvel do utente ou impressa em papel; ou 

receita eletrónica materializada onde há impressão da prescrição em papel. A receita 
eletrónica desmaterializada é acessível através de uma mensagem enviada para o 

telemóvel do utente sendo, no sistema informático, introduzido o número da receita, lido pelo 

scanner ou digitado, o código de acesso e o de direito de opção. No caso da receita 
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eletrónica materializada, a prescrição é impressa, sendo também dispensada 

eletronicamente. Caso a receita contenha medicamentos comparticipados pelo SNS, são 

emitidos os códigos de acesso, dispensa e direito de opção. A receita médica eletrónica 

materializada somente é válida se incluir: número da receita e local de prescrição; 

identificação do médico prescritor; nome e número de utente (e beneficiário de subsistema, 

caso se aplique); entidade financeira responsável; regime especial de comparticipação de 

medicamentos e despacho referente; designação do medicamento (denominação comum 

internacional da substância ativa, marca e nome do titular da autorização de introdução no 

mercado); CNP; dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens e posologia; data de prescrição e assinatura manuscrita ou digital do prescritor10. 

Excecionalmente a prescrição pode incluir a DCI, por marca ou indicação do nome do titular 

de AIM, nas situações em que não existam medicamentos genéricos ou outra marca comercial 

daquela substância ativa e, ainda, quando há justificação técnica do prescritor quanto à 

impossibilidade da substituição do medicamento, admissível numa das seguintes 

exceções:11,12 

• Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com informação 

prestada pelo INFARMED, I. P.; 

• Intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial; 

• Tratamento com duração estimada superior a 28 dias.13  

 Tive a oportunidade de observar todos os tipos de receitas, assim como o processo 

de dispensa associado. Diariamente faz-se a revisão de todas as receitas manuais, de modo 

a assegurar que foram aviadas corretamente. Percebo que é necessária uma atenção 

redobrada no caso das receitas manuais, pois aparecem frequentemente erros de prescrição, 

os quais são necessários resolver de modo a que o utente não seja prejudicado. As receitas 

que chegam à farmácia são na sua maioria receitas eletrónicas materializadas, uma vez que 

os utentes são, em geral, idosos e têm mais dificuldade em trabalhar com as novas 

tecnologias. Percebo que as receitas eletrónicas trouxeram uma maior segurança na 

dispensa, pois o software informático pede a verificação de todas as embalagens antes de 

terminar o atendimento, o que não se verifica no caso das receitas manuais.  

3.1.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

 Todos os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos (constantes nas tabelas I e II do Decreto-Lei nº.15/93, de 22 

de janeiro e nº.1 do artigo 86 do Decreto-Regulamentar nº.61/94, de 12 de outubro) estão 

sujeitos a um controlo mais apertado pelas entidades competentes.14  
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 A farmácia encontra-se obrigada a fazer envios mensais das cópias das receitas 

manuais e do registo de saídas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e, envios 

anuais do mapa de balanço para o Infarmed com o propósito de haver um melhor controlo 

das entradas e saídas destes medicamentos.  

 As farmácias devem manter em arquivo, pelo período de três anos, uma cópia em 

papel ou em suporte informático das receitas que incluam medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento.20 

 Aprendi que durante a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes deve ser feito o 

preenchimento do formulário obrigatório que requer todas as informações do utente usuário e 

do adquirente. As receitas desta classe de medicamentos devem permanecer guardadas na 

farmácia por um período mínimo de três anos.  

3.1.3. Protocolo Diabetes Mellitus 

 Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus inserem-se num regime 

de compartição especial pelo Estado. O utente classificado como diabético possui uma 

comparticipação de 85% do preço de venda ao público nas tiras-teste e de 100% nas agulhas 

e lancetas.15 Os aparelhos de medição são oferecidos pelos laboratórios. 

3.1.4. Medicamentos genéricos e preços de referência  

 Os medicamentos genéricos são medicamentos contendo a mesma composição 

quantitativa e qualitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados.8 

 Durante o processo de dispensa, é dever do farmacêutico informar o utente da 

existência de outros medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, isto é, 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

dosagem e via de administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas 

farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico 

existente no mercado.16 O preço de referência para cada grupo homogéneo é calculado 

através da média dos cinco medicamentos com PVP mais baixos, sendo este o preço utilizado 

pelo Estado para calcular a comparticipação. Dos cinco medicamentos com o preço mais 

baixo referidos, a farmácia deve possuir em stock, no mínimo, três.17  

 Na FC um número significativo dos utentes opta por medicamentos genéricos, tendo 

preferência por levar sempre do mesmo laboratório. As farmacêuticas informam sempre da 

possibilidade de adquirir um medicamento genérico e que a eficácia dos medicamentos é 

mesma quer se trate de um medicamento genérico ou de marca, de forma a que o doente se 

sinta segura, porém continua a haver alguns utentes reticentes. Alguns utentes questionam-
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se do porquê da medicação que levam ser mais cara que o preço de referência apresentado 

na receita, ao que a equipa tenta esclarecer que ou utente optou por um mais caro. 

3.1.5. Sistemas de Comparticipação 

 Atualmente, a legislação prevê a comparticipação de medicamentos através de dois 

regimes: geral e especial. O regime geral consiste na comparticipação pelo Estado no PVP 

de acordo com diferentes escalões, que são atribuídos conforme as indicações terapêuticas 

do medicamento, a sua utilização, o prescritor e o consumo acrescido para os doentes que 

sofram de determinadas patologias (Escalão A –90%, Escalão B –69%, Escalão C –37%, 

Escalão D –15%). Os regimes especiais de comparticipação estão definidos por um conjunto 

de despachos legais que permitem ao utente ter uma maior comparticipação por parte do 

Estado aquando da aquisição de um produto. Estes utentes são: os pensionistas, em que o 

“rendimento total anual seja igual ou inferior a catorze vezes a retribuição mínima mensal 

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

em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”; os cidadãos estrangeiros com estatuto 

de refugiados ou com direito de asilo em Portugal; e determinadas patologias, como é o caso 

da Psoríase, Dor Oncológica e Doença de Alzheimer. Para que seja possível que farmácia 

faça a devida comparticipação ao utente, é necessário que conste na receita o despacho que 

permite que se aplique o regime especial de comparticipação.18,19 

 Para além dos regimes acima mencionados, existem, ainda, os sistemas de 

complementaridade que podem ser adicionais aos regimes de comparticipação garantidos 

pelo Estado. O comprovativo de venda e as receitas deste tipo de comparticipação são 

comunicadas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e ao organismo competente de modo a 

que este proceda ao reembolso da farmácia.  

 Existe um sistema de arquivo na FC, permitindo a separação das receitas manuais por 

organismo de comparticipação, de modo facilitar a conferência das mesmas e o respetivo 

envio no final do mês. Para inserir o sistema de complementaridade o software informático 

possui uma lista de todos os planos de comparticipação devendo o farmacêutico selecioná-lo 

no ato da dispensa. 

3.1.6. Receituário e Faturação 

 No último dia de cada mês é realizado o fecho de receituário, pelo diretor técnico ou 

farmacêutico substituto. O fecho de receituário e a faturação são tarefas com elevada 

importância, uma vez que permitem à farmácia receber o retorno do dinheiro cedido na 

comparticipação da medicação dos seus utentes. Assim, após o fecho do receituário, a 

farmácia deve enviar, até ao dia 10 do mês seguinte, a fatura de todos os resumos de lotes 

de medicamentos comparticipados que foram efetuadas naquele mês.20 O receituário pode 
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ter dois destinos, dependendo do organismo comparticipantes. Quando este organismo se 

trata do SNS as receitas (manuais ou eletrónicas materializadas) são enviadas para a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). Em contrapartida, quando entidade não 

é o SNS, o receituário é enviado para a Associação de Farmácias de Portugal (AFP), que, 

depois, é responsável por entregar as receitas aos organismos responsáveis pelas 

comparticipações e proceder ao reembolso à farmácia. 

 É indispensável que se confira o receituário para evitar que ocorram erros, deve-se, 

então, verificar se os medicamentos dispensados coincidem com os que foram prescritos pelo 

médico, confirmar se a receita se encontra válida e se o profissional que dispensou a receita 

a carimbou e assinou.  
 As receitas estão organizadas por organismo comparticipante, em lotes de trinta. 

Quando se fecha o lote é impresso um verbete de identificação do lote, a relação do resumo 

de lotes e a fatura mensal dos medicamentos vendidos nesse mês por entidade de 

comparticipação.20  

 No último dia de cada mês, os lotes são fechados e é emitida a relação de resumo de 

lotes e a fatura final mensal de cada organismo de comparticipação, devendo toda a 

documentação ser carimbada, datada e assinada pela DT ou pela farmacêutica substituta. 

 Durante o estágio acompanhei o fecho de receituário do mês de Junho, o que me 

permitiu conhecer os procedimentos a executar manual e informaticamente para verificação 

de receitas e organismos e emissão de resumos de lote e verbetes. 

3.1.7. Medicamentos Manipulados  

 Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, seguindo as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados.21  

 Segundo o Despacho nº. 18694/2010, 18 de novembro, os medicamentos 

manipulados apenas podem ser comparticipados nas seguintes condições:  

• Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na 

forma farmacêutica pretendida;  

• Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente;  

• Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas.22 

 A FC possui um pequeno laboratório que reúne as condições necessárias para a 

preparação de medicamentos manipulados, porém este tipo de medicamentos não têm muita 

sáida na farmácia.   
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3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)  

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são todos aqueles que não 

preenchem as condições dos MSRM, não apresentando um risco, de forma direta ou indireta, 

para a saúde do doente e que se destinem ao tratamento de problemas de saúde ligeiros.  OS 

MNSRM não são comparticipados pelo SNS, salvo exceções justificadas, sendo de venda 

livre e o seu PVP é definido pela farmácia (quando comparticipados estão sujeitos ao regime 

de preços estabelecido para os MSRM).8  

 No dia-a-dia, observa-se uma procura frequente de MNSRM, numa tentativa de os 

utentes solucionarem problemas de saúde menores que não necessitam de avaliação médica. 

É na dispensa deste tipo de medicamentos que o farmacêutico tem um papel preponderante, 

pois está-lhe incumbida a tarefa de proporcionar o melhor aconselhamento possível para que 

os utentes se automediquem de forma responsável, bem como, façam uma utilização racional 

e segura do medicamento. Para que tal suceda, o profissional deve recolher informação dos 

sintomas e da sua duração, averiguar se o doente já tomou alguma medida farmacológica ou 

não e tentar saber os problemas de saúde e medicações usuais, para que se evite possíveis 

interações e contraindicações. Quando achar necessário o farmacêutico deve aconselhar 

visita ao médico. 

3.2.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário  
 Segundo o Decreto-Lei nº.148/2008, de 29 de Julho, um medicamento de uso 

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

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

possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas. .”.23 

 Se em causa estiverem animais para consumo humano, ou consumo dos seus 

derivados, no momento da dispensa deve fazer-se uma chamada de atenção para que sejam 

respeitados os intervalos de segurança, ou seja, o tempo que decorre entre a última 

administração do medicamento e a obtenção de alimentos provindos desse animal, de modo 

a garantir que estes não acarretem problemas para quem deles se alimenta. 

 Os medicamentos de uso veterinário que as pessoas mais procuram na FC são 

maioritariamente destinados a cães e gato, principalmente antiparasitários internos e 

externos, tanto de toma oral como aplicação local.  

3.2.2. Dispositivos Médicos 

 De acordo com o DL nº.145/2009, de 17 de junho, é estabelecido que um dispositivo 

médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 
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isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para 

o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em 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”.24 

 Devido à grande variedade deste tipo de produtos apercebi-me que preciso de 

aprofundar o meu conhecimento, de forma a prestar um melhor aconselhamento. Os 

dispositivos médicos mais vendidos na FC são meias de descanso e compressão, pulsos, pés 

e joelhos elásticos, lancetas e agulhas, assim como material de penso e compressas. 

3.2.3. Medicamentos homeopáticos 

 O Infarmed é a entidade responsável pela avaliação e autorização dos medicamentos 

homeopáticos em Portugal, estando os procedimentos para a sua autorização dispostos no 

Decreto-Lei nº.176/2006 de 30 de agosto. É considerado medicamento homeopático todo o 

“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.”.8  

3.2.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC):  

 Os produtos cosméticos estão muito presentes no nosso quotidiano, desde a pasta de 

dentes, champô, creme ao sabonete, tudo produtos que utilizamos várias vezes ao dia até. A 

procura destes produtos tem aumentado, surgindo daí a necessidade de também o 

farmacêutico adquirir mais formação nesta área para proporcionar um melhor 

aconselhamento. 

 Um PCHC é “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas 

bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais.”.25 
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  A FC oferece uma grande variedade destes produtos, convenientemente organizados 

por marcas, nos lineares de exposição, como Avèneâ, Rocâ, Vichyâ, Ducrayâ, Uriageâ, 

Neutrogenaâ, Kloraneâ, La Roche-Posayâ, entre outras. A farmácia possui uma grande 

variedade de produtos de higiene oral (escovas de dentes, pastas de dentes, colutórios, etc.). 

Como o meu estágio decorreu, maioritariamente, no Verão, os produtos mais procurados 

pelos utentes foram os protetores solares, também mais publicitados e alvos de mais 

campanhas promocionais. 

3.2.5. Produtos de puericultura 

  O produto de puericultura corresponde a “qualquer produto destinado a facilitar o 

sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”.26  

 A FC tem uma zona dedicada apenas a produtos para bebés, com vários artigos, tais 

como cosméticos, fraldas, chupetas, brinquedos e acessórios de alimentação. Ao longo do 

estágio, tive a oportunidade de conhecer inúmeros produtos de diferentes marcas, como 

Chicco®, A-Derma®, Mustela®, Libero®, Aveen ®, NUK®, entre outras. A farmácia tem, 

ainda, uma parceria com a empresa Bebé4D que permite às futuras mães fazerem uma 

ecografia 3D/4D.  

3.2.6. Suplementos alimentares e dietéticos 

 Como consta no DL nº.136/2003, de 28 de junho, os suplementos alimentares são 

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

normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em 

forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas 

semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas 

similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida”. De destacar que, segundo a legislação em vigor, os suplementos não 

podem atribuir nem fazer referência a propriedades de profilaxia, cura e tratamento de 

doenças e deve sempre constar no rótulo, para além de outras menções, que os suplementos 

não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.27  

 Existe outro tipo de produtos, os géneros alimentícios, que são destinados a uma 

alimentação especial, sendo definidos como produtos que “devido à sua composição especial 

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

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação 

de que correspondem a esse objetivo”. Assim, este tipo de alimentação corresponde às 

necessidades nutricionais de pessoas com processo de assimilação ou metabolismo 
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perturbados, com condições fisiológicas especiais e beneficiam da ingestão controlada de 

determinadas substâncias e lactentes ou crianças pequenas em estado de saúde debilitado.28  

 Maioritariamente, os suplementos vendidos eram para alívio do stress ou cansaço 

psicológico, sendo muito vendidos os produtos da Advancisâ e Cerebrumâ, e para a melhoria 

do desempenho escolar. São também bastante procurados para emagrecimento. 

3.3. Aconselhamento farmacêutico 

 Os profissionais de saúde assumem um papel fundamental no uso racional dos 

medicamentos e na informação aos doentes e consumidores quanto ao seu papel no uso 

correto e adequado dos medicamentos. 

 O dever do farmacêutico é o de avaliar, através de algumas questões ao utente, a 

necessidade do medicamento, se este é adequado ao doente, ou se existem 

contraindicações, devendo ainda verificar a adequação da posologia, dose, frequência e 

duração do tratamento, e finalmente as condições do doente. Em caso de dúvida, o 

farmacêutico deve recorrer a fontes de informação sobre medicamentos, como o RCM, 

farmacopeias e evidência científica, ou, se necessário, contactar o médico prescritor para 

resolver os eventuais problemas detetados. Terminada a avaliação farmacoterapêutica, o 

farmacêutico pode deparar-se com problemas relacionados com o medicamento (PRM). 

Nesta situação deve intervir junto ao doente, alertando-o para a correção de certos 

parâmetros ou, nos casos em que a resolução imediata não é possível (troca do medicamento, 

dosagem e forma farmacêutica em MSRM), deve aconselhar o utente a voltar ao médico para 

alteração ou revisão da prescrição.  

3.4. Farmacovigilância 

 Farmacovigilância é definida como a “atividade de saúde pública que tem por objetivo 

a identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos 

medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos 

dos medicamentos”.29 A notificação pode ser feita através do portal de notificação de reações 

adversas ou através do preenchimento de um formulário em papel enviado para o Infarmed.  

 No decorrer do estágio não me deparei com nenhuma notificação de reações adversas 

a medicamentos, contudo, tenho noção que o farmacêutico tem um papel de relevo na 

identificação e notificação das reações adversas quando faz o atendimento ao utente. 

4. Serviços Farmacêuticos 

 Como espaço de saúde mais frequentado pela população a farmácia comunitária 

presta à comunidade serviços que permitem um seguimento ativo da população e a melhoria 

da qualidade de vida dos seus utentes. Existe um conjunto de atividades que estão ao alcance 

do farmacêutico e que podem ser executadas na farmácia comunitária, tais como a 
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administração de primeiros socorros e medicamentos, administração de vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação, promover campanhas de divulgação, entre outros. 

4.1. Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos  

4.1.1. Medição da pressão arterial 

 A hipertensão arterial (HTA) revela-se como um dos principais fatores de risco 

cardiovasculares e, como tal, deve ser vigiada regularmente.  

 Para que a medição seja fiável é importante que o utente descanse uns minutos antes 

da medição e, que de seguida, seja feita a medição da pressão arterial (PA) com o utente 

sentado e braço repousado e apoiado, com a braçadeira preferencialmente no braço 

esquerdo. É importante, também, que a pessoa permaneça em silêncio durante a medição. 

No final, no ecrã do aparelho são revelados os valores da pressão arterial sistólica (PAS), da 

pressão arterial diastólica (PAD) e número de pulsações por minuto (PPM), sendo estes 

valores, posteriormente, registados num cartão individual de utente, para maior controlo da 

evolução da PA por parte do utente, do farmacêutico e do médico, e interpretados e discutidos 

com o utente.  

 Na FC tive a oportunidade de executar estas medições a vários utentes, utilizando um 

esfigmomanómetro automático de braço. Em primeiro lugar, garantia sempre que o utente se 

encontrava relaxado e sentado, em posição adequada, de modo a não influenciar os 

resultados. Para além disso, tinha o cuidado de conversar com o utente de modo a perceber 

se poderia haver fatores externos que influenciassem os resultados, como estados de 

ansiedade, algum exercício físico, consumo de tabaco, entre outros. No final interpretava os 

resultavos com utente e prestava o aconselhamento sobre medidas não farmacológicas, 

como mudanças na alimentação e relativas à prática de exercício físico. 

4.1.2. Testes bioquímicos rápidos  

 O farmacêutico tem um papel ativo e de destaque na prevenção e monitorização das 

patologias cardiovasculares, devendo ter um alto conhecimento sobre as mesmas e sobre os 

valores de referência de cada parâmetro, para, assim, proporcionar ao utente um bom 

aconselhamento, como a prática de uma alimentação saudável e exercício físico. 

A FC presta serviços de medição do colesterol total (CT), glicemia, triglicerídeos (TG) e ácido 

úrico, possuindo para tal vários aparelhos de medição de glicemia, aparelho de medição de 

colesterol e um terceiro aparelho que permite a determinação de CT, TG e ácido úrico. A sala 

dispõe de todo o material necessário; tiras reativas, lancetas, álcool a 70º, algodão e luvas. 

No final de cada medição todo o material é rejeitado em contentor de materiais de perfusão e 

contentor para resíduos biológicos. Mais uma vez, estes resultados são registados no cartão 

do utente e discutidos com o mesmo. 
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 Havia uma grande procura deste serviço por parte dos utentes, muito devido ao facto 

de permitir aos utentes fazer um acompanhamento mais regular da variação dos seus 

parâmetros, o que também lhes permite controlar de forma mais eficaz. A maioria dos utentes 

que procuravam fazer estas determinações eram doentes crónicos, maioritariamente idosos. 

4.1.3. Determinação da altura e peso  

 A farmácia possui uma balança que permite a determinação do peso, altura e índice 

de massa corporal (IMC). A localização deste aparelho junto à entrada permite que a 

população usufrua livremente da balança. 

4.2. Administração de vacinas  

 De acordo com a Circular Informativa nº.172/CD, de 22 de Outubro de 2010, a 

“administração de vacinas nas farmácias de oficina é da responsabilidade do farmacêutico 

diretor técnico da farmácia de oficina e deve ser executada por farmacêuticos com formação 

adequada reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos ou por enfermeiros específica e 

exclusivamente contratados para esse efeito”.30 

 Na FC é prestado o serviço de administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, segundo a Portaria nº.1429/2007 de 02 de Novembro.31  

4.3. Preparação individualizada da medicação 

 A FC dispõe de um serviço de preparação individualizada da medicação para os seus 

utentes. Trata-se de um sistema de reembalagem, semanal, com a calendarização das tomas, 

por dia e momento do dia, tendo como público-alvo os doentes polimedicados.  
 Tive a oportunidade de participar na preparação da medicação individualizada para 

vários utentes, o que me fez perceber que, atualmente, a polimedicação é um problema que 

afeta a maioria dos idosos, sendo um dos entraves para a adesão à terapêutica e toma correta 

dos medicamentos.  

4.4. Consultas de nutrição e rastreios 

 Dada a crescente preocupação da população em geral com o bem-estar físico, o qual 

influencia de forma evidente o bem-estar psíquico e social, a farmácia disponibiliza consultas 

de nutrição. As marcações são da responsabilidade da FC.  

4.5. ValorMed  

 A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos que gere os resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso. As farmácias comunitárias são um elemento-chave nesta 

gestão de resíduos uma vez que são um ponto de recolha de resíduos de embalagens de 

medicamentos32. A FC tem contentores que, quando completos, são selados e entregues aos 
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distribuidores diários (Alliance Healthcare ou Empifarma), dando-se saída dos contentores no 

software, registando o código do contentor e o fornecedor pretendido. Os fornecedores 

enviam posteriormente os contentores para um Centro de Triagem, onde estes são separados 

para reciclagem e inceneração. Para além disto, a farmácia faz a recolha de radiografias. 

 Durante o estágio, reparei que a havia grande adesão por parte dos utentes, que se 

preocupavam em trazer à farmácia as embalagens de medicamentos fora do prazo. Ainda há 

trabalho a fazer para que mais pessoas participem nesta iniciativa e, como farmacêutica, 

tenho um papel de responsabilidade na sensibilização dos utentes para a necessidade de 

proteger o ambiente e na promoção da saúde pública.  

5. Formação Contínua 

 No decorrer do estágio, pude aperceber-me da constante necessidade de atualização 

no que respeita a novos produtos e novas substâncias ativas. Não participei em muitas 

formações, devido ao curto período de estágio que efetuei na farmácia, contudo senti que as 

pequenas ações que os delegados foram fazendo na farmácia me permitiram conhecer 

melhor os diferentes produtos e o seu modo de atuação, de forma a poder aconselhá-los com 

mais confiança.  

Tabela 2: Formações durante o estágio 

Laboratório Formação Duração Local 

Grupo Medinfar Gama Halibut 30 minutos Farmácia Central 

Aboca 
Adiprox, Lynfase 

LibraMed 
40 minutos Farmácia Central 

Reckitt 
Linha Optrex e 

Preivipiq 
40 minutos Farmácia Central 

Zurc e Etraud Linha Gluck neem 30 minutos Farmácia Central 

Pierre Fabre 

Modificações de 

produtos e nova linha 

Àvene 

45 minutos Farmácia Central 

Vitis DENTAID 1 hora Farmácia Central 

ADVANCIS 

Apresentação dos 

produtos 

comercializados na 

farmácia  

1 hora Farmácia Central 
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PARTE II: PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 
 

1. Tema 1: Panfleto do Dia Mundial do Dador de Sangue 

1.1. Enquadramento 

 O sangue é o presente mais precioso que qualquer um pode dar a outra pessoa. A 

decisão de doar o seu sangue pode salvar uma vida, ou até vários, se o sangue for separado 

nos seus componentes (glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma), que podem ser usados 

individualmente para pacientes com condições específicas.33  
 Enquanto futura farmacêutica e dadora de sangue, e perante o dia Mundial do Dador 

de Sangue, senti-me na obrigação de divulgar a necessidade e importância de dar sangue. 

Para tal elaborei um panfleto informativo (anexo 3) que foi distribuído na farmácia no decorrer 

do dia 14 de Junho, o Dia Mundial do Dador de Sangue. 

 Atualmente, existem muitas pessoas que necessitam cirurgias, estão envolvidas em 

acidentes ou têm determinadas doenças, como infeções no fígado, anemias, problemas no 

funcionamento renal e doenças do sangue. Na maioria das vezes, estas pessoas precisam 

de transfusões de sangue para conseguir sobreviver, daí a importância de incentivarmos à 

dádiva de sangue, para que as reservas de sangue sejam suficientes para suprir as 

necessidades de saúde. 

 Existe uma necessidade constante de suprimento sanguíneo regular, porque o sangue 

só pode ser armazenado por um tempo limitado. As doações regulares de sangue, por um 

número suficiente de pessoas saudáveis, são necessárias para assegurar que o sangue 

seguro estará disponível quando e onde for necessário. 

1.2. Instituto Português do Sangue e Transplante (IPST) 

 O IPST surgiu 1958 e é, atualmente, responsável por, a nível nacional, assegurar a 

recolha, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e dos seus componentes 

de aproximadamente 60% da recolha de sangue em Portugal (cerca de 200.000 unidades por 

ano, 80% em locais móveis). Os restantes 40% da recolha de sangue em Portugal são 

realizados em estabelecimentos hospitalares de sangue. Em Portugal, a doação de sangue é 

voluntária e não remunerada.34 

1.2.1. Sistema de Hemovigilância 
 O Sistema Português de Hemovigilância foi implementado em Portugal em 2008, 

cumprindo o constante no Decreto-Lei nº.267/2007 de 24 de Julho.  E, segundo o Decreto-Lei 

nº. 39/2012, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação é responsável por 

assegurar o funcionamento dos Sistema Português de Hemovigilância em articulação com as 

entidades nacionais e internacionais competentes.35 
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 O Sistema de Hemovigilância é responsável pelo controlo de toda a cadeia 

transfusional, incluindo o seguimento dos dadores, a recolha de informação sobre efeitos 

inesperados e/ou indesejados desde o momento da colheira até à transfusão e a 

implementação de medidas para prevenir que aconteçam incidentes.35 

1.3. O sangue 

 O sangue é um fluído constituído por uma porção líquida (plasma) e uma parte sólida 

(células sanguíneas). O plasma é o principal componente do sangue e consiste principalmente 

de água, com proteínas, iões, nutrientes e resíduos misturados. Os glóbulos vermelhos ou 

eritrócitos são responsáveis por transportar oxigénio e dióxido de carbono, para levar os 

nutrientes até às células e retirar os resíduos, respetivamente. As plaquetas ou trombócitos 

participam na coagulação do sangue, atuando em casos de danos nos vasos sanguíneos 

evitando a perde de sangue. E, por fim, os glóbulos brancos ou leucócitos fazem parte do 

sistema imunológico, combatendo infeções. 

 Os eritrócitos são diferenciados com base nos antigénios que apresentam na sua 

superfície. De entre 33 sistemas, o sistema ABO mantem-se como o mais importante em 

transfusões e transplantes, pois todos os indivíduos a partir dos seis meses possuem 

quantidades significativas de anticorpos. Indivíduos do grupo têm anticorpos anti-B e os do 

grupo B apresentam anticorpos anti-A. O grupo sanguíneo O é o mais comum, e as pessoas 

com este tipo sanguíneo têm anticorpos anti-A e anti-B. Por fim, o grupo AB, o menos usual, 

não possui qualquer tipo de anticorpos. O sistema Rhesus é o segundo mais importante 

sistema de grupos sanguíneos. O sangue pode ser, também, Rh+ ou Rh-.36,37 

 Os tipos de sangue classificados de acordo com o sistema ABO têm as 

seguintes especificidades e consequências nas transfusões: 
Tabela 3: Compatibilidades dos grupos sanguíneos (Retirado de The Royal Children’s Hospital 

Melbourne. Acessível em: www.rch.org.au) 

Tipo sanguíneo Pode doar a: Pode recebe de: 

A+ A+, AB+ A+, A-, O+, O- 

A- A+, A-, AB+, AB- A-, O- 

B+ B+, AB+ B+, B-, O+, O- 

B- B+, B-, AB+, AB- B-, O- 

AB+ AB+ Todos 

AB- AB+, AB- A-, B-, AB-, O- 

O+ A+, B+, AB+, O+ O+, O- 

O- Todos O- 
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 Nas transfusões de sangue deve ter-se cuidado com a compatibilidade entre o sangue 

do dador e o do recetor, pois se esta não existir irá ocorrer aglutinação dos glóbulos 

vermelhos, que lisam.  

1.4. Dador de Sangue 
 Os potenciais dadores deverão, sempre, encaminhar-se ao local da inscrição 

devidamente identificados e cumprir as seguintes condições: 

• Idade compreendida entre os 18 e 65 anos; 

• Ter hábitos de vida saudáveis; 

• Ter peso igual ou superior a 50kg; 

• Não estar em jejum nem no período da digestão; 

• Não ter recebido transfusões de sangue desde 1980.35 

 Os homens podem doar de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.35 

 A tensão arterial elevada pode interferir com a resposta à dádiva de sangue, portanto 

é aconselhável que no momento da dádiva de sangue os valores da tensão arterial estejam 

entre 100 e 180 mmHg na PAS e de 60 a 100 mmHg no caso da PAD.35 

 Para que tudo se desenrole da melhor forma é aconselhável ter alguns cuidados antes 

e após a dádiva: 

Tabela 4: Cuidados a ter antes e após a dádiva de sangue (Adaptada de IPST. Acessível em ipst.pt) 

Antes Depois 

Reforçar a hidratação, ingerindo água ou 

chá, no dia anterior e no próprio dia 
Hidratar 

Evitar grandes períodos de exposição solar Evitar grandes períodos de exposição solar 

Tomar sempre o pequeno-almoço  
Evitar a prática de exercício físico no dia da 

dádiva 

 
 Quem quiser fazer uma dádiva pode consultar os locais e datas de colheita de sangue 

em dador.pt. Já no local da colheita, a pessoa deve fazer-se acompanhar de um documento 

de identificação com fotografia e preencher um formulário. Em seguida, o indivíduo será 

avaliado por um profissional de saúde qualificado que irá determinar a sua elegibilidade para 

a dádiva de sangue, por meio de uma avaliação clínica e exame físico.35 

 Com o objetivo de incentivar a população a doar sangue existem algumas regalias 

para os dadores. Uma delas é a isenção do pagamento das taxas moderadoras, relativas à 

prestações de cuidados de saúde primários e hospitalares no âmbito do Serviço Nacional 
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de Saúde, que acontece se a pessoas tiver realizado mais de 30 dádivas na vida ou se tiver 

2 dádivas nos últimos 12 meses, estando incluídos os candidatos à dádiva impedidos 

temporária ou definitivamente de dar sangue por razões de ordem médica, desde que tenham 

efetuado 10 ou mais dádivas válidas.35 

1.5. Conclusão 
 
 Enfrentamos, hoje, um desafio que é incrementar a dádiva de sangue. Neste contexto, 

é importante tentar perceber a motivação dos dadores e trabalhar no sentido de divulgar a 

importância e os processos envolvidos na dádiva, de modo que a população se sinta mais à 

vontade e capaz doar sangue. 

 Um ponto negativo do projeto terá sido o facto da população frequentadora da FC ser 

mais envelhecida, o que dificulta que estes prestem atenção a informação mais escrita e 

pouco exposta.  

2. Tema 2: Rastreio de Saúde 

2.1. Enquadramento  

 À medida que as pessoas envelhecem, tornam-se mais suscetíveis a desenvolver 

problemas a nível cardiovascular (CV). No entanto, muito deste risco pode ser reduzido e 

prevenido, fazendo um controlo sobre os parâmetros CV e respetivos fatores de risco. 

 A realização de rastreios de saúde surge como uma forma de sensibilizar a população 

a adotar estilos de vida saudáveis e controlar os fatores de risco associados a determinadas 

patologias. 
 Enquanto assisti e participei de atendimentos aos utentes, apercebi-me que a maioria 

dos utentes assíduos da FC, principalmente idosos, estavam medicados com hipertensores, 

antidiabéticos, insulinas e/ou antidislipidémicos. Para além disso os serviços de medição da 

pressão arterial e testes bioquímicos (glicemia, CT, TG e ácido úrico) eram muito requisitados, 

o que me fez notar o crescente interesse, apesar de ainda abaixo do idealizado, por parte da 

população em conhecer e controlar os seus parâmetros. Em contrapartida, existem ainda 

muitas pessoas que não têm o conhecimento necessário sobre estas doenças silenciosas e, 

que, portanto, não têm os devidos cuidados com o controlo dos parâmetros, nem com a 

correta toma da medicação e medidas não farmacológicas aconselhadas. Por este motivo e, 

como profissional de saúde e estagiária na FC, foi-me facultada a oportunidade de realizar 

um rastreio gratuito, para que os utentes da farmácia pudessem determinar os valores da 

pressão arterial e glicemia, bem como, o seu peso, altura e IMC, tendo um acompanhamento 

relacionado com medidas não farmacológicas a adotar e respostas a questões variadas. O 

rastreio decorreu entre as 9 e as 12 horas do dia 18 de Julho de 2019 (quinta-feira), no interior 

da farmácia e a divulgação foi feita no Facebook e nos espaços da FC através de um cartaz 
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concebido por mim (anexo 4). No dia do rastreio fiz a entrega de panfletos sobre a hipertensão 

arterial e a diabetes mellitus (anexo 5), com as informações mais relevantes sobre cada uma 

das doenças. 

2.2. Doenças Cardiovasculares  

 As doenças cardiovasculares (DCV) são definidas como distúrbios do coração e vasos 

sanguíneos, e incluem doença coronária, doença cerebrovascular, doença cardíaca 

reumática, entre outras. Segundo a OMS, quatro em cada cinco mortes por DCV são devidas 

a ataques cardíacos e derrames e, 17,9 milhões de pessoas (31%) morrem a cada ano por 

DCV. Indivíduos em risco de DCV podem demonstrar aumento da pressão arterial, glicose e 

lipídios, bem como sobrepeso e obesidade. Todos estes parâmetros podem ser facilmente 

medidos em instalações de cuidados primários. Os fatores de risco CV podem ser divididos 

em dois tipos, os modificáveis e os não modificáveis:39 

Tabela 5: Fatores de risco cardiovascular modificáveis e não modificáveis (Adaptada de Cardiovascular 

Diseases. Acessível em: www.who.int) 

Fatores de risco modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Níveis elevados de açúcar no sangue Idade 
Hipercolesterolemia Sexo 
Hipertrigliceridemia Fatores genéticos/histórico familiar 
Hipertensão arterial  

Excesso de peso e obesidade 
Fumar 
Consumo de bebidas alcoólicas 
Sedentarismo 

 Conforme descrito no Global Burden of Disease, em 2016, em Portugal, 

aproximadamente 41% dos anos totais de vida saudável perdidos por morte prematura 

poderia ter sido evitado se fossem eliminados os principais fatores de risco modificáveis. 

Sabe-se, também, que as doenças cardiovasculares foram, em 2015, responsáveis por 29,7% 

das mortes em Portugal.40 

2.3. Hipertensão Arterial  
 
 A hipertensão, também conhecida como pressão sanguínea elevada, é uma condição 

na qual os vasos sanguíneos sofrem uma pressão persistentemente elevada pela passagem 

do sangue. Cada vez que o coração bate, bombeia sangue para os vasos, sendo gerada 

pressão sanguínea, força criada pelo sangue empurrando as paredes dos vasos sanguíneos. 
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Essa pressão é o resultado de duas forças: a Pressão Arterial Sistólica (PAS), que ocorre 

quando as bombas de sangue saem do coração e entram nas artérias; e a Pressão Arterial 

Diastólica (PAD), que é criada quando o coração repousa entre os batimentos cardíacos.41 

 A pressão arterial é um dos parâmetros mais importantes de se rastrear porque, 

normalmente, a pressão arterial elevada não apresenta sintomas, mas, apesar disso, provoca 

alterações no nosso organismo que posteriormente se manifestarão. A HTA pode, então, 

conduzir a complicações, como danos nas artérias, que levam ao seu estreitamento, que, por 

sua vez, pode causar aneurismas; danos no músculo cardíaco, como doença coronária, 

angina do peito, arritmias, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca; danos ao no cérebro, 

como ataque isquémico transitório e acidente vascular cerebral (AVC); prejuízo para os rins, 

problemas nos olhos, como retinopatias ou danos no nervo ótico; e disfunção sexual.42 Assim, 

o rastreio serve para avaliar a prevalência da hipertensão arterial, tentar consciencializar a 

população para o controlo e tratamento adequados e permitir uma deteção precoce da 

doença. 

 Considera-se que 37% dos AVC e 18% dos enfartes do miocárdio (EM), a nível 

mundial, são resultado da HTA.43 A HTA é um dos fatores de risco cardiovascular, que afeta 

36% dos portugueses entre os 25 e os 74 anos. É mais prevalente nos homens do que nas 

mulheres e aumenta com a idade, afetando mais de 71% dos portugueses na faixa etária dos 

65-74 anos. Dos 36% de portugueses com HTA, estima-se que só 50% tenha conhecimento 

que tem este problema de saúde, e, destes, 25% estão medicados, porém, apenas 11% tem 

os valores da pressão arterial controlados. Estes valores comprovam que existe a 

necessidade de uma mais eficiente vigia e controlo da HTA, enquanto principal fator de risco 

para o aparecimento de DCV, pois a percentagem da população que tem HTA e não está 

medicada nem tens os parâmetros controladas é bastante alta.40  

 

Figura 1: Prevalência de hipertensão a nível nacional e por grupo etário (Retirado de Ministério da 
Saúde (2018), Retrato da Saúde, Portugal. Acessível em www.sns.gov.pt)   
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 Um dos motivos pelo qual os utentes devem, também, fazer medições frequentes é a 

existência do chamado “efeito da bata branca”. Acontece muitas vezes que a pessoa vai ao 

médico e os valores apurados da tensão arterial se encontram elevados. E, também, 

frequentemente, os utentes consideram que se poderá tratar de uma elevação devido a 

estarem no consultório médico, o efeito referido anteriormente, e, então descuidam-se perante 

este problema de saúde. Porém, apenas se pode considerar “efeito da bata branca” se se 

verificarem valores normais em medições frequentes na farmácia ou em casa.  

 De modo, a fazer uma correta avaliação da presença ou não de HTA e fazer um bom 

aconselhamento baseei-me na tabela 6, onde constam os critérios de classificação. 
Tabela 6: Classificação da pressão arterial (Adaptado de Direção Geral de Saúde. Norma nº. 020/2011 
de 28/09/2011 - Hipertensão Arterial: definição e classificação; 1-6. Acessível em dgs.pt) 

 
Pressão arterial 
sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 
diastólica (mmHg) Classificação 

< 120 < 80 Ótima 
120-129 80-84 Normal 
130-139 85-89 Normal-Alta 
140-159 90-99 Hipertensão Grau I 
160-179 100-109 Hipertensão Grau II 
³ 180 ³ 110 Hipertensão Grau III 

³ 140 < 90 Hipertensão Sistólica 
Isolada 

 
2.4. Diabetes Mellitus  
 A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica em que há níveis elevados de 

açúcar no sangue, porque as células b-pancreáticas não produzem insulina suficiente ou 

porque as células não respondem à insulina produzida. Alguns dos sintomas clínicos são 

poliúria (micção frequente), polidipsia (sede excessiva) e polifagia (aumento da fome). Pode 

classificar-se a Diabetes em três tipos:  

• diabetes tipo 1 (DM1), que é o resultado da destruição das células b-pancreáticas 

(maioritariamente por processo autoimune) e, portanto, não há produção de insulina. Os 

doentes são dependentes de insulina e ocorre principalmente em crianças e jovens; 

• diabetes tipo 2 (DM2), em que as células beta não respondem à insulina (resistência à 

insulina) e pode coexistir com a situação de dependência total ou parcial da insulina. É, 

normalmente, diagnosticada em adultos, corresponde à globalidade dos casos de 

diabetes e está comumente associada à obesidade e excesso de peso; 

• diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez.45 

 Existem, ainda, outros tipos específicos de diabetes que correspondem a 

circunstâncias em que esta patologia resulta de um processo etiopatogénico identificado, 
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como defeitos genéticos da célula ß, defeitos genéticos na acção da insulina, doenças do 

pâncreas exócrino, endocrinopatias diversas e/ou diabetes induzida por químicos ou 

fármacos.45 

 O diagnóstico da diabetes é feito baseando-se nos seguintes critérios e valores para 

plasma venoso: 

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl;  

• Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl;  

• Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g 

de glicose;  

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.45 

 As infeções fúngicas genitais aparecem frequentemente nestes doentes. Porém, as 

manifestações clínicas mais graves são cetoacidose ou estado hiperosmolar não cetónico que 

pode levar à desidratação, coma e, na ausência de tratamento efetivo, à morte. No entanto, 

no DM2, os sintomas, geralmente, não são graves ou podem, mesmo, estar ausentes, pois a 

hiperglicemia não é grave o suficiente para provocar sintomas percetíveis. Como resultado, 

na ausência de testes bioquímicos, a hiperglicemia suficiente para causar alterações 

patológicas e funcionais pode estar presente por um longo período antes de o diagnóstico ser 

feito, podendo resultar na presença de complicações macro e microvasculares. As 

complicações são um problema particular no DM2 associado a maiores taxas de mortalidade, 

mais complicações e fatores de risco cardiovascular desfavoráveis quando comparado ao 

DM1. Muitos são os fatores que aumentam o risco de desenvolver DM2, incluindo idade, 

obesidade, sedentarismo, hipertensão e diabetes gestacional anterior.46,47 

 O número de pessoas com diabetes está constantemente a aumentar, com a OMS a 

estimar que havia 422 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo em 2014. A 

prevalência em adultos aumentou de 4,7%, em 1980, para 8,5%, em 2014. Além disso, a 

International Diabetes Federation (IDF) estima que 1,1 milhão de crianças e adolescentes 

entre os 14 e os 19 anos tenham DM1. Sem qualquer intervenção para combater o aumento 

da diabetes, haverá pelo menos 629 milhões de pessoas a viver com diabetes até 2045.47 Em 

Portugal, a diabetes afeta 10% da população entre os 25 e os 74 anos, sendo que 23,8% são 

homens entre os 65 e 74 anos.40 

 Estamos perante um problema de saúde global, que evoluiu em associação com as 

rápidas mudanças culturais, económicas e sociais; o envelhecimento das populações; a 

urbanização crescente e não planeada; as mudanças na dieta, como o aumento do consumo 

de alimentos altamente processados e bebidas açucaradas; a obesidade e a redução 

atividade física. Por tudo isto, devem adotar-se estilos de vida saudáveis, como a prática de 
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exercício físico, que estimula a génese de insulina, que, por sua vez, facilita o transporte de 

glicose para as células, contribuindo para concentração mais reduzida desta no sangue48. 

2.5. Peso, Altura e IMC 
 O excesso de peso e a obesidade são um dos fatores de risco que mais contribuem 

para o incremento das doenças crónicas da população portuguesa, sendo que 5,9 milhões de 

pessoas apresentam excesso de peso. 	

	 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o excesso de peso e a obesidade 

são a acumulação anormal ou excessiva de gordura que pode prejudicar a saúde.49 

 A causa fundamental da obesidade e do excesso de peso é um desequilíbrio 

energético entre as calorias consumidas e as gastas. Este problema resulta de um aumento 

da ingestão de alimentos ricos em energia e gordura, aliados a uma redução da atividade 

física, devido à vida mais sedentária que a população leva. Contudo, o excesso de peso e a 

obesidade são evitáveis. Para tal, as pessoas devem limitar a ingestão de calorias, 

principalmente açucares, aumentar o consumo de frutas e legumes, e praticar atividade física 

regular (150 minutos por semana)49. 

 O IMC é utilizado para avaliar e diagnosticar o excesso ou falta de peso. É definido 

como o peso da pessoa, em quilogramas, dividido pelo quadrado da sua altura, em metros 

(Kg/m2).50 No entanto, o IMC não tem em conta diferenças étnicas na estrutura ou musculatura 

esquelética. O tamanho da armação corporal varia muito de acordo com a raça e etnia.  

Tabela 7: Classificação segundo o IMC (Retirado de Direcção-Geral da Saúde. Circular Normativa 
nº.03/DGCG de 17/03/2005 - Programa Nacional de Combate à Obesidade. Acessível em: www.dgs.pt) 

Baixo peso <18,5 
Normal 18,5 – 24,9 

Pré obesidade/ 
excesso de peso 25 – 29,9 

Obesidade 

≥ 30,0 
Grau I 30,0 – 34,9 
Grau II 35,0 – 39,9 
Grau III ≥ 40,0 

 

 Segundo a OMS, em 2016, existiam mais de 1,9 biliões (39%) de adultos com excesso 

de peso e, desses, 650 milhões (13%) eram obesos, em todo o mundo. O estudo revelou que 

13% da população mundial era, neste ano, obesa e que, a prevalência da obesidade triplicou 

entre 1975 e 2016.49 Prevê-se que estes números aumentem, e, em 2025, 2,7 biliões de 

adultos padeçam de excesso de peso e mais de 1 bilião tenha obesidade. Em Portugal, 57,5% 

dos indivíduos têm excesso de peso e 20,8% são obesos. Na faixa etária dos 5 e os 19 anos, 

as taxas de excesso de peso e obesidade são de 32,4% 10,4%, respetivamente51. Estamos 
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perante uma situação preocupante em termos de saúde pública, pelo que o nosso país e cada 

um de nós deve tomar medidas para contrariar esta tendência. 

2.6. Resultados 
 Participaram no rastreio 37 utentes, sendo que nem todos os parâmetros foram 

avaliados em todos os utentes, ou por opção destes ou por inviabilização dos testes 

(glicemia). Mais de 75% dos participantes têm idades compreendidas entre os 50 e os 80 

anos (gráfico 1, anexo 6). O público foi maioritariamente feminino (57%), como se pode ver 

no gráfico 2 do anexo 6. 

 A pressão arterial foi determinada em 37 utentes, recorrendo a um tensiómetro da 

marca Pic® cedido pela FC. Pela análise estatística (gráfico 3, anexo 6) apercebi-me que 

mais de metade (89%) da população apresentava uma pressão arterial dentro dos valores 

considerados normais (ótima, normal e normal-alta), o que pode ser explicado pelo facto da 

maioria das pessoas avaliadas tomarem anti-hipertensores (54%) (gráfico 4, anexo 6), o que 

reflete uma boa adesão à terapêutica. No entanto, 10.8% apresentava hipertensão sistólica 

isolada. Além disso, é de referir que, um dos utentes com valores dentro da categoria normal-

alta ia iniciar a toma de medicação anti-hipertensora naquele dia. 

 Foram 16 os utentes que fizeram a determinação da glicemia, tendo um deles feito a 

medição duas horas após refeição, pelo que os valores de referência usados para a avaliação 

e aconselhamento foram diferentes dos utilizados nos restantes utentes – 154 mg/dL, 

correspondendo a pré-diabetes. Dos examinados, 12.5 % (gráfico 5, anexo 6) apresentaram 

valores consistentes com a classificação de diabetes e 56.3% têm valores de glicemia 

considerados normais. Dos 37 participantes 35% encontrava-se medicado para a diabetes 

(gráfico 6, anexo 6). Dos utentes nos quais se fez a determinação da glicemia no decorrer 

do rastreio 18.8% estava devidamente medicado e com os valores de glicemia controlados. 

Uma elevada percentagem (42.9%) (gráfico 7, anexo 6) dos utentes com valores acima dos 

110 mg/dL não se encontrava medicado, o que demonstra a importância da aplicação de 

medidas não farmacológicos de modo a evitar o início da toma de medicamentos, como 

antidiabéticos ou mesmo insulinas. Todos os utentes em que se determinaram valores de 

glicemia superiores a 126 mg/dL tomavam medicação para o problema, o que levanta 

algumas questões relativamente à eficácia das doses e medicamentos em causa e/ou da 

correta toma da medicação, bem como dos hábitos alimentares, da prática de exercício físico 

e de outros fatores que possam estar a influenciar. 

 Como se pode constatar no gráfico 8 do anexo 6, mais de metade dos utentes 

(78,6%) em que se conseguiu determinar o IMC, apresentavam excesso de peso ou 

obesidade. Houve quatro pessoas que apesar de se pesarem não foram contabilizadas nas 
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estatísticas pois optaram por não tirar o valor da altura, impossibilitando a determinação do 

IMC. 

2.7. Conclusão  
 Projetos deste género contribuem para uma aproximação da farmácia aos seus 

utentes, demonstrando a importância do papel do farmacêutico no acompanhamento e 

monitorização da saúde dos seus utentes.  

 Este rastreio teve um impacto positivo junto dos utentes e permitiu-me, também, a 

análise de diferentes parâmetros e proporcionar um aconselhamento farmacêutico 

personalizado. Durante o rastreio apercebi-me que as pessoas tinham, em geral, 

conhecimento dos valores de referência e se preocupavam em tê-los controlados, e, também, 

que havia cuidado em fazer a medicação de forma correta, apesar de nem sempre se verificar. 

Existem algumas dúvidas em termos dos hábitos de alimentação saudáveis a adotar ou não 

os praticam, principalmente no caso dos diabéticos. Uma solução passaria por incentivar 

estes utentes a visitar um nutricionista de modo a se esclarecem sobre os índices glicémicos 

dos alimentos e quais devem comer em maior e menor quantidades.  

 Relativamente ao tópico referido anteriormente, a OMS recomenda a ingestão de pelo 

menos 400 gramas de frutas e vegetais por dia, consumindo no máximo 5g de sal por dia, 

limitando a ingestão dietética de açúcar e gordura a 10% e 30%, respetivamente, do consumo 

total de energia, e balanceando o consumo total de energia com gasto de energia. Também, 

a prática de exercício físico regular está associada a uma redução da incidência de doenças 

cardiovasculares e da mortalidade. A OMS recomenda que os adultos realizem pelo menos 

150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana, pelo menos 

75 minutos de atividade aeróbica de intensidade vigorosa ou uma combinação de atividades 

moderadas e vigorosas. Em idosos com 65 anos ou mais, é aconselhada a participação em 

atividades de fortalecimento muscular pelo menos dois dias por semana, enquanto que, para 

crianças e adolescentes, recomendam-se pelo menos 60 minutos de intensidade moderada 

a vigorosa por dia. 

3. Tema 3: Perigos e Cuidados na Automedicação 

3.1. Enquadramento 
 Em 2017, a esperança média de vida era, em Portugal, 81.3 anos, que está de acordo 

com a tendência dos países desenvolvidos, as pessoas vivem mais anos.53 Também se 

verificou um aumento do índice de dependência de idosos (relação entre a população idosa 

e a população em idade ativa, definida como o quociente entre o número de pessoas com 65 

anos ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 

anos52) nos últimos anos (figura 2). As estatísticas dizem que, em 2016, os homens tinham 

7.7 anos de vida saudáveis aos 65 anos e as mulheres apenas 6.4.53 Isto significa que os 
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portugueses apesar de viverem mais, vivem com mais co-morbilidades durantes os últimos 

anos de vida. Este contexto demográfico marcado pelo envelhecimento da população tem 

reflexos no estado da nossa saúde, com relevo para o aumento significativo das doenças 

crónicas e para um elevado número de pessoas portadoras de múltiplas patologias e, 

portanto, automedicadas. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2: Índice de dependência de idosos, evolução 2010-2017 (Retirado de Associação Portuguesa 
da Indústria Farmacêutica. A Indústria Farmacêutica em Números. 2017. Acessível em: apifarma.pt)  
 
 A automedicação é um fenómeno global e contribui fortemente para a resistência dos 

patogénios humanos aos antibióticos. As consequências adversas de tais práticas devem 

sempre ser enfatizadas para a comunidade, bem como medidas para contrariá-las. 

O uso irracional e desenfreado de medicamentos, sem orientação médica, pode resultar em 

maior probabilidade de terapia inadequada, incorreta ou indevida, falta de diagnóstico, atrasos 

no tratamento adequado, resistência a patogénios e aumento da morbidade.  

 O mercado dos MNSRM tem evoluído ao longo dos tempos (figura 3). Estes 

medicamentos são dos mais procurados pela população em termos de automedicação, para 

tratamento de dores de cabeça, estados febris, gripes e constipações, dores musculares, 

onicomicoses, entre outros.  

 
 

 

 

 

Figura 3: Evolução do mercado dos MNSRM. (Retirado de Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica. A Indústria Farmacêutica em Números. 2017. Acessível em: apifarma.pt)  

 A automedicação é uma prática cada vez mais comum, que se pode justificar pela 

maior facilidade de acesso e maior quantidade de informação disponível. Trata-se de um 

problema de saúde pública, pois pode conduzir ao agravamento do problema de saúde inicial 

e/ou levar ao aparecimento de outros, portanto, deve limitar-se o uso de MNSRM a situações 

clínicas bem definidas e de acordo com as especificações estabelecidas para esses 
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medicamentos.54 Assim, o farmacêutico tem uma tarefa indispensável no controlo da 

automedicação e na prevenção de problemas a esta associados, cabendo-lhe a ele avaliar 

cuidadosamente cada caso e proceder à dispensa ou não de algum medicamento. Durante a 

minha experiência na FC apurei que uma das principais causas de automedicação é a 

associação dos sintomas atuais aos de uma experiência passada para a qual o médico 

prescreveu um medicamento, porém, devemos educar as pessoas para o facto de que 

sintomas idênticos nem sempre correspondem à mesma patologia. 

 Por tudo isto, decidi ter um papel mais ativo na prevenção da automedicação 

irresponsável. Desenvolvi, então, uma apresentação powerpoint (anexo 7), que me serviu de 

suporte a uma ação de consciencialização sobre os perigos e cuidados a ter na prática da 

automedicação (anexo 8). Esta ação realizou-se na Associação Humanitária de Rio Côvo 

(Rio Côvo Santa Eugénia, Barcelos), no dia 25 de Julho, pelas 14 horas.  

3.2. Automedicação 
 Segundo o Despacho nº.17690/2007 de 10 de agosto, automedicação é a “utilização 

de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.”. Este Despacho inclui 

um total de 66 situações passíveis de automedicação, como sendo a constipação, gripe, 

tosse, dor de garganta, rinite alérgica, indigestão, obstipação, vómitos, diarreia, queimadura 

solar, verrugas, dores moderadas (cabeça ou musculares) e alguns problemas de pele.55  
Porém a definição mais generalista de automedicação engloba também os MSRM, sendo 

considerado o ato independente de prevenção, diagnóstico e tratamento das próprias 

doenças sem aconselhamento profissional.  

 Cada vez mais as pessoas procuram produtos de autocuidado para resolver os seus 

problemas comuns de saúde. Fazem-no por ser mais fácil, pelo menor custo, pela melhor 

eficiência de tempo ou por não sentirem que a situação seja relevante ao ponto de marcar 

uma consulta com um profissional de saúde. Paralelamente ao maior interesse dos 

consumidores está a explosão da informação em saúde, possibilitada pelos avanços 

tecnológicos que melhoram o acesso à informação, fornecendo as ferramentas ideais para o 

consumidor assumir um papel ativo no que diz respeito aos seus cuidados de saúde. Na 

figura 4 pode ver-se a distribuição dos cinco grupos terapêuticos mais utilizados em 

automedicação53. 
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Figura 4: Cinco grupos terapêuticos mais utilizados em automedicação em 2017 (Retirado de 

Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. A Indústria Farmacêutica em Números. 2017. 

Acessível em: apifarma.pt) 

 Foi realizado um estudo transversal acerca da “Prevalência da Automedicação na 

População Urbana Portuguesa” que teve como objetivo determinar a prevalência da 

automedicação nas cidades de Lisboa e Porto, respetivamente em 11 e 15 farmácias, no 

período de Novembro de 1995 a Setembro de 1996. De todos os 8055 medicamentos 

dispensados nas farmácias no período em que decoreu o estudo, 1341 foram dispensados 

em situação de automedicação. Deste número 670 (50.0%) foram dispensados com 

aconselhamento farmacêutico, 30,1% foram solicitados ao farmacêutico por iniciativa do 

utente, 18,3% por sugestão de familiares ou amigos e 1,4% por indicação do enfermeiro. Este 

estudo mostra que há, ainda, muito trabalho a fazer no sentido de educar as pessoas para a 

prática de uma automedicação responsável.56 

 Os resultados de um outro estudo revelaram uma prevalência da automedicação em 

áreas rurais (21,5%) ligeiramente inferior à verificada na população urbana. Este resultado 

não é surpreendente, considerando a maior iliteracia da amostra rural em relação à urbana 

(17,6% versus 7,5%) e atendendo ao maior nível de escolaridade como um preditor da 

automedicação.57 

 O recurso à automedicação pode mascarar doenças graves, com o consequente 

atraso no diagnóstico ou prejuízo no seguimento médico de situações potencialmente graves. 

Sendo a utilização inadequada dos medicamentos por parte de alguns doentes, 

nomeadamente, doentes idosos ou com défices cognitivos significativos uma possibilidade 

corrente.58 Assim, como potenciais riscos a nível individual associados à automedicação 

temos:  
• Autodiagnóstico incorreto;  

• Falha na procura imediata de aconselhamento médico adequado;  

• Escolha incorreta da terapia;  
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• Desconhecimento dos riscos farmacológicos especiais, contraindicações, interações, 

advertências, precauções e reações adversas;  

• Efeitos adversos raros, mas graves;  

• Toma da mesma substância ativa em diferentes formulações, mas com designações 

diferentes, o que pode resultar em sobredosagem;  

• Falha em relatar a automedicação atual ao médico prescritor (duplicação da medicação 

ou interações prejudiciais);  

• Via de administração incorreta;  

• Dosagem inadequada ou excessiva;  

• Uso excessivamente prolongado;  

• Risco de dependência e abuso;  

• Interação com alimentos e outros medicamentos;  
• Armazenamento em condições incorretas ou além da vida útil recomendada.59 

 No decorrer da automedicação, o utente deve consultar o médico ou o farmacêutico 

se os sintomas persistirem ou se agravarem, se existir dor aguda ou rações adversas a 

medicamentos e, também, se o utente tiver outras doenças ou for polimedicado. 

 A falta de adesão terapêutica é um problema grave em tratamentos agudos e crónicos 

e reflete uma descrição pouco compreendida ou incompleta dos objetivos do tratamento. Por 

isso, é de grande importância que os pacientes estejam bem informados para evitar o uso 

incorreto da sua medicação. Para tal, devem ser dadas todas as instruções de uso (dose, 

frequência da toma, curso do tratamento e como fazer a toma). 

3.3. Conclusão 

 Participaram 23 pessoas, tratando-se quase na totalidade com baixos níveis de 

escolaridade. Quando questionadas e após explicação do que era a automedicação, todos os 

participantes consideraram já ter praticado automedicação, de modo frequente, 

principalmente em situações de gripe/constipação, dores ósseas e musculares, e problemas 

em dormir.  

 Considero que esta ação de divulgação e consciencialização que fiz junto da 

população idosa da minha freguesia teve um impacto muito positivo. Os participantes, apesar 

de algumas dificuldades na comunicação causada pela idade, foram muito participativos, o 

que fomentou o diálogo e esclarecimento de muitas dúvidas da parte deles. Fiquei muito 

satisfeita com a bom disposição e interesse com que fui recebida. Para terminar, é de referir 

que notei um grande interesse dos idosos em estar informados sobre a sua medicação e 

problemas de saúde e, que para que a comunicação seja eficaz é importantíssimo recorrer a 

exemplos práticos para que eles percebam as situações concretas em que podem ou não 
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automedicar-se. Penso ter sido feliz na transmissão da mensagem e ter prestado um bom 

esclarecimento à população. 
 Com a evolução do mundo, há, cada vez mais, a necessidade de consciencializar as 

pessoas para terem práticas seguras no que à sua saúde diz respeito. O melhor conhecimento 

e compreensão sobre a automedicação podem resultar no uso racional dos medicamentos. 

Os farmacêuticos desempenham um papel valioso na identificação, solução e prevenção de 

problemas associados a medicamentos com o objetivo de alcançar os melhores resultados 

para os pacientes. Os farmacêuticos comunitários têm a oportunidade e a responsabilidade 

de promover o uso seguro, apropriado, efetivo e económico de todos os medicamentos, 

especialmente em situações de automedicação, devendo orientar os pacientes para o médico 

antes de tomar qualquer medicamento por decisão própria.  

 No seguimento e segundo a OMS, nas Diretrizes para a avaliação regulatória de 

medicamentos para uso em automedicação, de 2000, é “amplamente aceite que a 

automedicação tem um lugar importante no sistema de saúde. O reconhecimento da 

responsabilidade dos indivíduos pela sua saúde e a consciencialização de que o atendimento 

profissional a doenças menores é muitas vezes desnecessário contribuiu para essa visão. 

Melhorias no conhecimento geral das pessoas, nível de educação e estado socioeconómico 

em muitos países formam uma base razoável para a automedicação bem sucedida.”. 
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Conclusão 
 
  O estágio curricular possibilita a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, como forma de nos preparar para o desempenho da profissão. Ele mostrou-

se um desafio muito enriquecedor para o meu desenvolvimento enquanto profissional e 

pessoa. 

 No meu estágio fiz, maioritariamente, trabalho de back-office, o que me permitiu 

conhecer os produtos disponíveis na farmácia, associar nomes científicos a nomes comerciais 

e aprender sobre a logística de funcionamento de uma farmácia. O facto de o meu período de 

estágio ser curto impossibilitou-me da realização atendimentos ao público de forma 

autónoma. Porém, o acompanhamento em momentos de aconselhamento farmacêutico, por 

parte das farmacêuticas mais experientes, permitiu-me aprender sobre os produtos e 

comunicação com o público. A passagem pela FC contribui com ferramentas preciosas para 

o meu futuro, pelo que estou grata à equipa que me acompanhou. 

 O Farmacêutico surge com um papel de extrema importância, não só a nível do circuito 

do medicamento, como na manutenção e garantia de um bom serviço ao utente. Na farmácia 

comunitária cabe ao profissional de saúde promover iniciativas para acompanhamento e 

educação do utente e promoção de medidas de prevenção e de saúde. Como local onde os 

utentes recorrem em primeira instância, é imprescindível que o farmacêutico crie uma relação 

de confiança com a população. Neste sentido, concluo, que a minha formação não termina 

com este estágio, sendo, pelo contrário, o início de uma jornada de constante aprendizagem 

e descoberta. Tenho, ainda, imenso a aprender. 
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Anexos  

Anexo 1 – Fachada exterior da Farmácia Central 
 

 
 
Anexo 2 – Zona de atendimento ao público 
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Anexo 3 – Panfleto sobre o Dia Mundial do Dador de Sangue 

 

 

Anexo 4 – Cartaz de divulgação do rastreio 

 

14 de Junho
O sangue é um composto de células responsável por levar oxigénio a 

cada parte do nosso corpo, defender o nosso organismo contra infeções 
e participar na coagulação. Ele é vital e, quando uma pessoa precisa de 
uma transfusão de sangue ela precisa de um dador. A quantidade de 
sangue retirada não afeta a saúde do dador porque a recuperação é 

imediatamente após a doação.

· sentir-me bem, com saúde
· ter entre 18 e 64 anos
· Apresentar documento oficial com foto
· Ter mais de 50 kg

· Não deve ir em jejum, alimente-se
· Não ingira bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores 
· Faça repouso mínimo de 6 horas na noite anterior
· Não fume nas 2 horas antes da doação

· Mulheres grávidas ou a amamentar
· Pessoas com DST’s (doenças sexualmente transmissíveis) –
HIV, sífilis, hepatite
· Novo parceiro sexual à menos de 12 meses

O QUE PRECISO PARA DAR SANGUE?

O QUE DEVO FAZER NO DIA DA DOAÇÃO?

QUEM NÃO PODE DOAR?

DOE SANGUE, doe vida
Sa

ra
 C

ar
va

lh
o
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Anexo 5 – Panfleto sobre HTA e Diabetes Mellitus (frente e verso) 
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Anexo 6 - Análise estatística dos dados obtidos no rastreio  

Tabela 8: Dados da população participante no rastreio 

Utente Idade Sexo Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 
(kg/cm) 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

Diabetes 
(g/dL) 

Medicação 
HTA 

Medicação 
DM 

1 57 F    137 84 181 S S 
2 60 M    137 86 226 S S 
3 32 F    111 69 109 N N 
4 76 M    123 82 110 N N 
5 54 F    123 82 114 N N 
6 61 M    129 78  S S 
7 24 F    111 58 96 N N 
8 27 F 77,2 160 30,1 109 66 97 N N 
9 67 M    120 87 85 N S 
10 68 F 63,4 154 26,6 126 57  S N 
11 47 M 70 170 24,2 100 62  N N 
12 80 F 77,6 158 31,2 118 74 99 N N 
13 63 F 86,2 170 29,8 142 86  S, COMEÇA HOJE N 
14 55 F 85,2 154 29,4 120 60  S N 
15 56 M 86,3 171 29,4 115 64  N N 
16 69 M 66.8 163 25,2 98 65  N N 
17 77 F 72 160 28,1 118 65  S N 
18 70 M    163 76  S S 
19 83 F 80.4 153 34,2 152 78 102 N S 
20 78 F 76.3 152 32,9 177 85  S N 
21 63 M 89.2   131 86  S S 
22 65 F 72,2   119 79  S S 
23 59 F    114 76  S S 
24 67 M    119 74 77 S N 
25 58 F 70,8   134 68  S N 
26 72 M    115 71 84 N N 
27 41 F    128 72 154 (2h) S S 
28 50 M    110 72 85 N N 
29 66 F    136 83 97 N S 
30 73 F 75,1 168 26,6 120 71  N N 
31 64 F 66,6   128 72 86 S S 
32 64 M    136 80  S N 
33 42 F 50,3 1,45 23,8 105 76  S N 
34 78 F 48 1,5 21,3 95 61  N N 
35 28 M    134 78  N N 
36 77 M    132 70  S N 
37 61 M    127 67  S S 

Legenda:  

PAS: Pressão Arterial Sistólica  
PAD: Pressão Arterial Diastólica  
F: Feminino  
M: Masculino 
IMC: Índice de Massa Corporal 
S: Sim 
N: Não 
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Gráfico 1: Representação dos grupos etários (n=37) 

 
 
Gráfico 2: Distribuição dos géneros da população (n=37) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3: Classificação da Pressão Arterial dos utentes (n=37) 
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Gráfico 4: Representação da população medicada para HTA (n=37) 

 

Gráfico 5: Classificação da Diabetes dos utentes (n=16) 

 

Gráfico 6: Representação da população medicada para a Diabetes (n=37) 
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Gráfico 7: Representação da medicação dos utentes com Pré-diabetes e Diabetes (n=7) 

 

Gráfico 8: Representação dos valores de IMC dos utentes (n=14) 
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Anexo 7 - Slides da apresentação “Perigos e Cuidados a ter com a Automedicação” 
realizada no Centro Humanitário de Rio Covo 
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Anexo 8 – Foto da ação de sensibilização sobre a automedicação 
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Resume  
Taking into account everything we have learned throughout the course, we thought that 

Erasmus in hospital pharmacy would be a great experience, first of all because it’s an area we 

don’t have a lot of contact in faculty and then because allow us to get in touch with a different 

reality and perspective of health cares between European countries, so we started searching 

for places in some hospital and the chance to do it in Barlickiego Hospital came up. Even 

though, nobody from our university had done internship there we knew some portuguese 

students who did Erasmus in Poland and there was a really good feedback, so we were very 

positive about this new experience.  

The internship works as integration in the world of work, in terms of practical learning, 

technical-cultural, scientific and interpersonal relationships. The internship promotes 

opportunities for practical experience in real work situations, in this way we are provided a 

better preparation for professionals as we face the challenges of a career, and it is a great 

opportunity to get to know the routine of everyday life. Furthermore, living by ourselves na 

doing the internship in a foreign country proved to be an enriching experience that has allowed 

us not only to get a clear, comprehensive and current view of what pharmaceutical practice is, 

at the hospital level, but also to acquire tools that will certainly be valuable in my future as a 

professional. 

This report deals with the organization of the drug circuit, its management, dispensing 

and distribution in the care services. It covers all activities in charge of the pharmacy, as well 

as the role of hospital pharmacists, who are responsible for the validation of medical 

prescriptions, the monitoring of dispensing and distribution of medicines.  
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1. City of Lodz in Poland 
 Poland is a country located in central Europe, at a geographic crossroads that links the 

forested lands of northwestern Europe to the sea lanes of Atlantic Ocean and fertile plains of 

Eurasian frontier. It has a long Baltic coast and borders Belarus, the Czech Republic, Germany, 

Lithuania, Russia, Slovakia and Ukraine.1 Its total area is 312,683 km², making it the 68th 

largest country in the world. Its population has about 38 million inhabitants2.  

 The city of Lodz is located in the heart of Poland at a crossing point of many important 

European routes and it’s the 3rd biggest city of all country. At the beginning of the 20th century, 

Lodz was influenced by four cultures, with Polish, Jewish, German and Russian inhabitants 

contributing to the rich and diverse cultural background of the city. The local architecture and 

history attract a great number of tourists, because the history of Lodz is linked to the rapid 19th 

century development of the textile industry when the place was called the city of factory 

chimneys and the Promised Land.3 

2. Health System  
 In Poland, the Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) is a state institution that finances 

health care benefits from contributions paid by people insured in the NFZ (the insured indiviuals 

pay contributions to the NFZ, and in return for that they are entitled to free healthcare). 

According to Article 68 of the Polish Constitution everyone has a right to have access to health 

care. Citizens are granted equal access to the publicly funded healthcare system. In particular, 

the government is obliged to provide free health care to young children, pregnant women, 

disabled people, to the elderly and all citizens from European Union (EU) with health care 

system. Municipalities are responsible for primary health services (POZ). National Institutes of 

Health and university clinics provide health services at national level.4 Access to health care is 

restricted in some areas due to the uneven geographic distribution of hospitals. Currently, the 

number of small private hospitals that provide services funded with public funds under the 

contract with the NFZ, has increased. 

 Health expenses in Poland are one of the lowest in the EU. Health expenditure in 2015 

was € 1.259 per capita or 6.3% of GDP, compared to an EU average of € 2.781 or 9.9%.4 

 Population health and health inequalities in Poland are associated with a number of 

factors that determine health, including living and working conditions of the population, the 

physical environment in which people live and behavioral risk factors. It is estimated that over 

one third (36%) of Poland's total health burden in 2015 (measured in disability-adjusted life 

years) can be attributed to behavioral risk factors such as smoking, excessive alcohol 

consumption, inadequate diet and low physical activity. Cardiovascular disease and lung 

cancer are the most serious causes of mortality.4 
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 In 2015, life expectancy at birth in Poland was 77.5 years. Although this number has 

increased by 3.7 years since 2000, it is still three years below the EU average. There are major 

differences in this respect because women's life expectancy is eight years longer than men's 

life expectancy. Higher educated people live on average almost 10 years longer than those 

who did not graduate from high school.4 

3. Barlicki Hospital 
The health system in Poland is free for all citizens and is subsidize by a public fund called 

Narodowy Fundusz Zdrowia, fed by the fees paid by citizens to the state. Thus, all citizens 

have equal access to health care.5 

The Medical University of Lodz has established three teaching hospitals, which allow the 

clinical training of its students and research: 

• Norbert Barlicki Memorial Teaching Hospital No. 1 of the Medical University of Lodz 

(Figure 1); 

• Military Medical Academy Memorial Teaching Hospital of the Medical University of 

Lodz; and 

• Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Building of the Barlicki Hospital 6 
 
In spring of 1930, Norbert Barlicki University Teaching Hospital No. 1 in Lodz opened 

its doors to public. The opening of Norbert Barlicki University Teaching Hospital No. 1 in Lodz 

happened in spring of 1930 and after the end of the Second World War, in March 1945, the 

hospital beds were handed over for clinical use to the forming Faculty of Medicine of the 

University of Lodz. With the formation of the Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmacy, in 

1945, the hospital officially became a clinical base for the Faculty of Medicine.5 

Currently, the institution has a multidisciplinary character, consisting of 17 departments 

(351 beds and 33 dialysis stands). Ambulatory services are provided in 23 outpatient clinics, 
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and specialist diagnostic services are performed in three diagnostic departments with state-of-

the-art medical equipment. The Hospital conducts wide-ranging research on the mechanisms 

of diseases and modern diagnostic and treatment methods and also performs highly 

specialized medical procedures in Neurosurgery, Neurology, Pulmonology, Allergology, 

Laryngology, Gastrology, Ophthalmology, General Surgery, Cervical and Maxillary 

Transplantology, Anaesthesiology and Intensive Therapy.5 

Although 3 hospitals belong to the group of teaching hospital of Medical University of 

Lodz, this internship took place only at the premises of Barlicki Hospital. However, there were 

two visits to the pharmaceutical services of other hospitals: Central Hospital and Szpital W 

Tomarszowie Maz. In this way, we were allowed to gain a better perception about the different 

activities that are performed by the pharmaceutical teams in Poland. 

It is with great gratitude that we recognize the excellent opportunity that has been given 

us, to be able to carry out three months of professional training in a hospital with professionals 

so competent and kind. 

3.1. The Pharmacy 
 In Barlicki Hospital the pharmacy department is responsible for the provision, 

organization and control of medications throughout the hospital. The pharmacy is open 5 days 

a week, from 8 a.m. to 3 p.m., always trying to provide a quality, safe, efficient and cost-

effective service.   

 The pharmacy is divided in two parts (Figure 2), specifically two floors. On “floor 0” is 

the local where are the pharmacists doing the administrative work, receiving requests of 

medicines from different departments of the hospital. The “floor -1” acts as a second 

warehouse where the largest medicines are stored. 
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Figure 2: Plan of pharmacy facilities, two floors (made by us) 

3.2. The Pharmacy Staff 
 The hospital pharmacy team is composed by 3 pharmacists, 2 techniques and 2 

helpers:  

• Zdzislawa Cwińska: headmaster of hospital pharmacy (Sef Farmacie), responsible 

for most of the bureaucracy involved, such as ordering and receiving materials and 

medicines; 
• Damian Piekielny: has specialization in clinical pharmacy and is the second 

headmaster. He was our tutor during de internship period; 

• Anna Jarocka: master’s in pharmacy, responsible for receiving medicines, requests 

from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another diary 

activities; 
• Beata Wozska: technique of pharmacy, responsible for receiving medicines, requests 

from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another diary 

activities; 

• Dorota Kołodziejska: technique of pharmacy, responsible for receiving medicines, 

requests from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another 

diary activities; 

• Elzbieta Joźwik: responsible for cleaning 
• Helena Filipczak: responsible for cleaning 

3.3. The Pharmacy Work 
The pharmacy was responsible for providing medication both to different departments 

and special patients, like patients with multiple sclerosis and cancer, of which there is a custom 
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file at the pharmacy with full information on the patient's: name, drug, it quantity, date of 

withdrawal and pharmacist's dispenser and patient rubrics.  

The pharmacy is in constant communication with other hospital services through a 

computer system Eskulap so that drug and material requests reach the pharmacy quickly and 

automatically. 

The dispensing process involves the sending of the list by each department, at the 

beginning of the day, of the requested medication through the Eskulap computer system.  

Narcotic and psychotropic medicines should come in a separate prescription from other 

medications, with a maximum of one per prescription. Then all medication is evaluated by the 

pharmaceutical team and all necessary adjustments are made. Finally, the list is printed, and 

all medicines are placed in the container for each department, which is then collected by a 

nurse from that same department. In case of narcotics and psychotropics must be a doctor or 

nurse’s chief collecting the drugs. Most of the medication is kept in appropriate shelves while 

some of them may need to be kept in the fridges. There is also a specific isolated place for 

controlled drugs (list A).  

I learnt that when a medication is too expensive for the hospital, it needs approval from 

the hospital's financial department, and it has a special prescription.  

At this level we had the opportunity to contact with various drugs used in Portugal, 

which we recognized by the active substance, but we have also been in contact with other 

active substances which we were not familiarized with. 

In the reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative review 

is always made (number of packages, serial number, expiration date, verify that the packaging 

is intact) so traceability can be made in cases that side effects are reported. 

The functions of this pharmacy were: 

• Outpatient distribution of drugs to the public, including chronic medication and to patients 

in the first cycle of therapy, recovering within 30 days of discharge; 

• Preparation, reception and systematization of orders; 

• Pharmacovigilance of adverse drug reactions (ADR); 

• Storage and provisioning of medical devices; 

• Preparation of parenteral nutrition bags; 

• Preparation of galenic formulations; and 

• Supply of drugs to hospital services. 

 The activities performed throughout the internship were designed by the team in order 

to cover as many activities as possible, in order to amplify the range of knowledge, technique 

and experience. 
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3.3.1. Orders to suppliers  
 Stock management is one of the most important tasks in pharmacy and hospital 

management, as whether or not a product is available at any given time may condition the 

proper functioning of hospital services. 

 The orders to the suppliers were made by email, having previously consulted the 

product listings in the pharmacy, as well as the entries and exits records. 

3.3.2. Receiving orders 
 On 9th February, the European Falsified Medicine Directive (FMD) (2011/62 / EU) 

entered into force. The Counterfeit Medicines Directive - Directive 2011/62 establishes 

measures for the protection of the supply chain for the entry of counterfeit medicines in order 

to achieve a higher level of safety and traceability requirements for medicinal product packages 

circulating on the European market. The implementation of the Directive introduces a number 

of new requirements, including the application of harmonized safety features to highlight 

potential packaging infringement and a unique identifier. The tamper prevention device is the 

safety device that allows checking whether a medicine package has been tampered with. And 

the unique identifier is the security device that enables the authenticity to be verified and the 

identification of an individual package of a medicine and consists of the following elements: 

• Product Code; 

• serial number; 

• Lot; 

• expiration date; 

• Registration Number.7 

 Firstly, the pharmacist places the medicines on a table and verifies that the serial 

number, expiring data and quantities are in accordance with the invoice accompanying the 

order and its purchase order, sent by email to the suppliers. If everything is in compliance, this 

invoice is arranged along with the purchase order for later insertion into Eskulap computer 

system. Order entry into hospital software can be done manually or digitally, depending on the 

provider concerned, with their quantity, expiration date, serial number and price for all 

products. But first, if some medicines had a QR code, it was necessary to pass all packages 

through a scan system in order to be automatically entered in the system to avoid counterfeit 

packaging. After this registration, the products are ready to be stored. 

3.3.3. Storage 
Proper storage is critical to good pharmacy management. Products must be stored in 

accordance with their characteristics, under conditions which guarantee the preservation of 

their quality, safety and efficacy. Certain products require priority in their storage, such as heat-

sensitive products and narcotic drugs and psychotropic substances.  
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The drugs were organized alphabetically by trade name, in which solutions were stored 

on shelves, pills in drawers, List A drugs in a lockable cabinet, appliances and surplus in a 

pantry (“Magazine”) and the rest in the refrigerator. All pharmacy storage complies with the 

First Expired, First Out (FEFO) principle, ensuring that products with a shorter shelf life are the 

first to sell out. This avoids unnecessary stock losses and costs. 

3.3.4. Preparation of galenic formulations 
Often medicines on the market cannot respond to situations, so you have to resort to 

the manipulation of certain drugs. 

During the internship we had the opportunity to prepare two types of manipulated 

preparations: an ointment and capsules. 

The ointment was for ocular use with specific prescription for fungal infections, it was 

free, and the patients could pick it up at the pharmacy, whereas the preparation was valid for 

7 days. It was prepared in an aseptic environment and composed of amphotericin and semi-

solid paraffin, and finally stored in a refrigerator. The capsules were composed of sodium 

bicarbonate powder used in patients with kidney problems to alkalize the blood. 

Preparations with an orange label were for external use and white label for internal use. 

3.3.5. Control of medicines on clinic from other departments 
The hospital pharmacy was responsible for regularly monitoring medicines stored in 

other departments. Thus, together with the person responsible for the respective department, 

the medicines are checked if they are in good storage, expiration date and temperature 

conditions. There is a thermometer in every room and the temperature is recorded daily.  

With regard to psychotropics and narcotics, the amount of medicines is always kept on 

file, that is seen at the time of inspection. They must be in separate place, closed with key.  

There are specific rules of use such as:  

• adrenaline can only be used up to 6 months after removal from refrigerator; 

• Natrium Cloratum can only be open 24 hours, so it must have a label with indication of 

when it was opened in the package; 

• Lactulosum is only valid for 6 months after opening; 

• eye drops can only stay open for 30 days; 

• disinfectants must be closed with protection tip and date of opening. 

3.3.6. Outcoming patients 
 One of the tasks to be done at the hospital pharmacy was to attend to patients who 

were only coming on specific medication for multiple sclerosis or erythropoietin-related kidney 

problems. To this end, these patients should be accompanied by the medical prescription that, 

at the time of dispensation, was checked by the list of patients and their medications, by doctor, 
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present in the pharmacy. When dispensing both patient and pharmacist sign a document 

confirming the lifting of the medication. The drugs dispensed in these cases are free to the 

patient and are mostly interferon beta 1 (Rebif®) and 1B (Betaferon®), glatiramer acetate 

(Copaxone®), dimethyl fumarate (Tecfidera®), natalizumab (Tysabri®), teriflunomide 

(Aubagio®) and Erythropoietin alfa. 

3.4. Pharmacovigilance 
 Pharmacovigilance is an integral part of pharmacist activity at the hospital level. To 

promote continuous improvement in the safety of drug use. It comprises a series of activities 

aimed at the continuous assessment of all information related to drug safety, ensuring, for all 

medicines on the market, a favorable risk / benefit ratio for the population. Drug safety data 

are obtained from different sources: spontaneous reports of suspected adverse reactions, 

studies performed, scientific literature, reports sent by pharmaceutical companies, among 

others. 

 ADRs are an important source of information for pharmacovigilance activities, as they 

allow the detection of possible warning signs related to the use of all medicines available in 

the national territory. Pharmacovigilance involves the entire community at different levels and 

reporting can be done not only by the health professional but also by citizens. 

4. Nu-Med - Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Tomaszów Mazowiecki 

 The hospital is divided in different sections and we just visited the Oncology and 

Radiotherapy Ward. There we went to the pharmacy and cytotoxic administration rooms to the 

outpatients and inpatients. Is in the pharmacy that the cytostatic medicines are prepared. The 

process involves several steps.  

 The pharmacy is divided into three areas: an area where the cytostatic medicines are 

diluted according to the prescription, a place with shelves and refrigerators containing 

medications used to prepare them and a dressing room. The main room, where the medicines 

are diluted, is equipped with a vertical laminar flow chamber with HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance) filters. The whole procedure is done inside a hood, with sterilized 

material and with a mask for protection.  
 To prepare the cytostatic medicines are necessary different professionals, correctly 

equipped and that change the schedule in order to minimize the time of exposure to the 

medicines. And to ensure operator protection and the sterility of the final product, a correct 

selection and use of personal protective equipment is required. Personal protective equipment 

includes gloves, boots or overshoes, gowns or coveralls, head coverings, masks and 

protective eyewear. These devices are used to protect staff during the preparation of cytostatic 

drugs. The dilution of the cytostatic is done in different types of solution: sodium chloride 
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solution, glucose solution, ringer solution, among others. The solvent vials have two openings 

which are sealed, one of them is where the active substance is introduced with a syringe, and 

the other is where the solution leaves, when administered in the patient, thus reducing the 

possibility of contamination. These solutions may have different volumes and concentrations 

and they are indicated in the prescription. It is always necessary to calculate the quantity of 

active substance to dissolve. After dilution, the vials are identified with labels printed with 

medication name, dose, patient identification number, patient’s name, doctor’s name, and 

placed in sealed bags dispensed in a window that contacts the dispensing room. The nurses 

and auxiliaries collect the bags and send them to the respective departments.  

5. SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny – Uniwersyteckie Centrum Pediatrii 
 We travel to this hospital to observe the production of cytostatic drugs. This hospital 

had a smaller and simpler pharmacy, where the procedures were performed in a more 

rudimentary way (but same steps as described in point 4.), because not all processes were 

computerized. 

 Unlike Tomaszów Mazowiecki Hospital, this hospital was devoted solely to oncology 

pediatrics.  
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Conclusion 
 This internship allowed us a first contact with the dynamics of a hospital pharmacy, 

from the moment of acquisition until the distribution of the different medicines.  

 At the end of the internship, the present feeling is extremely gratifying, as we were able 

to develop practical and social skills in a country that was new for us, but which also has many 

similarities in the pharmaceutical profession compared to Portugal. We faced some difficulties, 

of which I highlight the particular challenge that was the language barrier. But at the hospital 

there was always a team effort to speak English when we were present. 

 This internship has allowed us to develop skills that will surely make us better and able 

to face the future. With the skills acquired in Barlicki Hospital, we are today more future 

qualified professionals. We can only thank the mobility program for the opportunity. 
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