
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
 
 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

Farmácia do Marco 
 

  janeiro a abril de 2019 

 
 
 

Juliana Maria Ferraz Guedes 
 

Orientador: Dr. Luís Pedro da Silva Santos Rocha 
 
Tutor FFUP: Prof. Doutora Maria Irene de Oliveira Monteiro Jesus 

 
 
 
 
 
 
 

setembro 2019 



  

i 

 

 

Declaração de Integridade 
 

 
Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro curso ou 

unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores (afirmações, ideias, 

pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente 

indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 25 de setembro de 2019 

 

Juliana Maria Ferraz Guedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ii 

 

Agradecimentos 
 
     Se me dissessem, nos meus 18 anos, que iria estar a formar-me como mestre em ciências 

farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, talvez não acreditasse. O 

caminho foi duro e longo, mas tal tornou este relatório ainda mais desejado. Acredito que somos fruto 

das pessoas que nos rodeiam. Acredito que só sou, porque todos à minha volta são. E acredito que o 

que sou é a soma de todos os que se cruzam comigo. Por isso, não poderia começar de outra forma 

sem ser por agradecer! 

 À Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, aos seus docentes e funcionários, por 

todos os dias trabalharem em prol dos alunos e por não descurarem da exigência e rigor necessários 

para formar profissionais de saúde de qualidade. 

 À minha orientadora, Professora Doutora Maria Irene Jesus, por toda a disponibilidade, 

prontidão e acompanhamento. Obrigada ainda por todo o apoio e dedicação. Serei eternamente grata. 

 Ao Dr. Luís Rocha, diretor técnico da Farmácia do Marco e meu orientador, pela 

oportunidade incrível de trabalhar com uma equipa tão especial e por toda a preocupação, 

ensinamentos e lições.  À Dra. Carla Botelho por todas as conversas e por toda a paciência e segurança 

que me deu no balcão de atendimento. Obrigada por priorizar a minha aprendizagem em todos os 

momentos e agir sempre com calma e paciência. À Marisa, por ser um conforto e uma segurança extra 

dentro e fora da farmácia! Obrigada por tudo!  

 À Carlinha, pelo jeito descontraído e pelo trabalho bem feito. Obrigada por me mostrares 

que cada um pode ser bom no que faz à sua maneira! À Isabel por toda a boa disposição e alegria, e 

pela contagiosa frase “Obrigada, tudo de bom e até à próxima”! À Sarinha, pelas aleatoriedades que 

tanto me faziam rir e por me incluir sempre. À D.Fernandinha, por todas as histórias e os maiores 

“Bom dia” que se ouviam naquela farmácia. 

 À Sandra, à Sofia e à Márcia. Obrigada por me mostrarem todos os dias que é possível ser-

se família e amigo em contexto de trabalho e por nunca me deixarem sozinha. Serei eternamente grata 

pela oportunidade de ter trabalhado convosco, mas acima de tudo pelo privilégio que foi conhecer-

vos. Vocês tornam o meu mundo mais bonito! 

 Aos meus pais, irmão, avó e restante família, por acreditarem em mim mais do que eu 

acredito em mim mesma! Obrigada pelo apoio, amor, carinho incondicional e por me apoiarem em 

todas as decisões. Agradeço todos os dias a sorte que tenho em ter uma família assim. 

 Aos meus amigos da faculdade, os dias sem vocês não eram a mesma coisa e o meu 

percurso certamente também não! Agradecerei eternamente à FFUP a maravilhosa oportunidade de 

vos ter colocado no meu caminho.  

 Aos Sementes, à Filipa, aos meus amigos da vida e das missões, pelo amor, pelos abraços 

e por me relembrarem sempre que basta acreditar para conseguirmos tudo! Obrigada por me 

relembrarem sempre a missão que tenho no mundo para que nunca desistisse. Estamos juntos! 

 Ao Jorge… a ti, sempre pequeno! 

 



  

iii 

 

Resumo 
 
             A atividade farmacêutica estende-se por diversos setores dentro dos quais se insere a farmácia 

comunitária. Nesta última é requerido ao farmacêutico promover a saúde pública, aconselhar e aplicar 

os conhecimentos adquiridos até então, para o correto uso dos medicamentos, tendo sempre como foco 

central e principal, o utente. 

              O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), incide num ensino de excelência 

e contempla um vasto leque de áreas que promovem a formação de profissionais de saúde capazes, 

autónomos e com conhecimento para o exercer desta profissão de elevada importância. 

 Para a conclusão dos cinco anos deste ciclo, surge um período de estágio curricular em 

farmácia comunitária, para que os estudantes adquiram - e ainda com um vínculo à faculdade para que 

haja o maior apoio possível – conhecimentos e habilidades para o exercer da atividade profissional. 

Assim sendo, cada um é incluído numa equipa de uma farmácia, para assim ser possível um contacto 

com todo o tipo de trabalho e que se vejam aplicados os conceitos até então aprendidos. 

Além desta dualidade entre aplicação e ganho de conhecimentos, surge ainda a oportunidade 

de estabelecer um real contacto com os utentes, de elevada importância e a parte mais desejada pela 

maioria dos estudantes. 

 Este relatório representa assim uma descrição do meu estágio decorrido num período de três 

meses, na Farmácia do Marco, sob orientação e o olhar atento do orientador Dr. Luís Rocha. Tal 

oportunidade foi crucial para a minha formação não só enquanto futura profissional de saúde, como 

também como pessoa. 

 O relatório encontra-se dividido em duas partes: uma primeira onde descrevo as atividades 

inerentes ao farmacêutico enquanto membro de uma equipa em farmácia comunitária; e uma segunda 

onde abordo os projetos por mim desenvolvidos durante o mesmo período. Hipertensão Arterial, 

Diabetes Mellitus e Dispositivos Inalatórios foram os temas eleitos com o intuito de, por um lado, 

aumentar os meus conhecimentos e aplicar os mesmos em prol da comunidade e, por outro lado, 

oferecer mais serviços e ajuda à comunidade, visto serem estas as principais patologias dos utentes 

fidelizados com a farmácia (os quais com quem conseguimos efetivamente acompanhar todo o 

percurso). 

 Para além dos projetos são também referidas outras atividades elaboradas a solo ou em 

conjunto com os restantes membros da equipa, sempre com o intuito de fazer da Farmácia do Marco 

uma farmácia apelativa, comunicativa e centrada nos utentes. 
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1)Introdução 
 
 O exercer da atividade farmacêutica numa farmácia comunitária é sem dúvida, a face deste 

grupo de profissionais de saúde mais visível aos olhos da população. Como tal, a responsabilidade 

inerente à profissão vê-se desta forma acrescida pelo contacto permanente com aqueles que nos 

procuram para pedir ajuda, conselhos, esclarecer dúvidas: os utentes. 

 A conclusão dos cinco anos de estudos no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

dá-se com o estágio profissionalizante em farmácia comunitária, estágio esse que me proporcionou 

vivenciar pela primeira vez tudo o que até então aprendi: um aplicar de conhecimentos adquiridos 

sempre em prol dos utentes, do seu bem-estar e da correta informação e uso dos medicamentos.  

O estágio permitiu-me dar o passo em frente necessário para a introdução no mercado de 

trabalho. Permitiu-me estabelecer uma ponte entre o ser estudante e ser profissional de saúde. 

Permitiu-me “ganhar asas”, mas com o apoio daqueles que me viram e fizeram crescer e aprender 

durante todo o processo na faculdade. 

 O mesmo, e sendo uma unidade curricular correspondente a 30 créditos, decorreu ao longo 

de três meses, na Farmácia do Marco (FM), no Marco de Canaveses, sendo o presente relatório uma 

descrição não só do espaço em si, como também da equipa, do trabalho por todos realizado e das 

atividades desenvolvidas. 

O Dr. Luís Rocha, diretor técnico e proprietário da FM, assumiu a orientação e acompanhou-

me na íntegra. Desde o primeiro contacto que foi assumido por ambas as partes um compromisso de 

trabalho mútuo, dedicação e abertura.  

Foi no horário das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 que todos os dias aprendi não só 

mais e melhor sobre todos os ramos presentes na farmácia, como também sobre como estar, agir e 

estabelecer contacto e ligações.  

Na tabela 1 é possível observar o panorama das atividades realizadas. 

Tabela 1- Atividades desenvolvidas no estágio 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril 

Receção e ambientação     

Receção de 

encomendas 

    

Serviços Farmacêuticos     

Atendimento ao balcão     

Projeto I     

Projeto II     

Projeto III     

       Outras atividades     

Formações     
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2) Farmácia do Marco 
 

A Farmácia do Marco, enquanto ela mesma, não se trata apenas de mais uma farmácia, e em 

nada pode ser comparada com as demais da mesma cidade. Trata-se de um espaço amplo, mas tal não 

a impede de ser ao mesmo tempo um espaço acolhedor, de cuidado e de partilha. Neste edifício, e 

muito graças à intervenção e pensamento do Dr. Luís Rocha e da restante equipa, nada ficou ou fica 

por pensar: desde as cores neutras e calmas que envolvem todo o espaço, aos balcões altos que 

permitem um maior conforto e contacto utente-farmacêutico, às montras temáticas que tanto trabalho 

e dedicação requerem, terminando na música de fundo que todos os dias é meticulosamente escolhida. 

Na vertente farmacêutica, os cuidados farmacêuticos são e continuarão a ser a primeira linha 

de trabalho e de preocupação por parte de toda a equipa, em cada utente é recebido com o maior 

cuidado e disponibilidade – garantindo de igual forma a melhor receção e tentando sempre cultivar 

uma relação próxima de confiança e proximidade. 

2.1) Localização e Horário de Funcionamento 
 

 A Farmácia do Marco situa-se na rua Amália Rodrigues nº133, em Marco de Canaveses. 

Trata-se de uma localização privilegiada, pelo facto de se encontrar não só no centro da cidade, como 

também de ser rodeada de múltiplo e diverso comércio, o que eleva a densidade, fluxo e afluência 

populacional.  

O compromisso para com os utentes é elevado e, por isso mesmo, a farmácia encontra-se 

aberta e sem interrupções das 08h30 às 22h00, de segunda a domingo, incluindo feriados. A mesma 

realiza ainda turnos de serviço estipulados pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), juntamente 

com a Administração Regional de Saúde (ARS). Quando tal acontece, o horário de funcionamento e 

atendimento é de 24 horas, estando aberta toda a noite, e retomando no dia seguinte o regime normal. 

Para uma maior segurança para o farmacêutico destacado em serviço, o mesmo é chamado através de 

uma campainha, e o atendimento realiza-se de forma separada, sem contacto físico, através de um 

postigo.  

2.2) Recursos Humanos 
 

A equipa da FM é constituída por excelentes profissionais que todos os dias se dedicam em 

conseguir mais e melhor para os utentes. Cada um deles é diferente mas único, e acrescenta ao todo, 

uma parte imprescindível que faz do grupo forte, coeso e diverso. Com estes, o bom ambiente laboral 

é constante, o que por um lado facilita o trabalho e, por outro, transmite a mesma sensação para os 

utentes. Ao todo, a equipa técnica é constituída por: 

• Dr. Luís Rocha – Diretor Técnico (DT) 

• Dra. Carla Botelho – Farmacêutica substituta 

• Dra. Carla Guedes – Farmacêutica substituta 

• Dra Sandra Moreira - Administrativa 
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• Márcia Queirós – Técnica Auxiliar de Farmácia 

• Carla Tomás – Enfermeira/ Técnica Auxiliar de Farmácia 

• Carla Ferreira – Técnica Auxiliar de Farmácia  

• Dra. Ana Sofia Ribeiro - Farmacêutica 

• Dra. Sara Pinto – Farmacêutica 

 

2.3) Instalações e Equipamentos 
 

Uma farmácia comunitária deve obedecer a determinas regras e restrições de forma a 

promover sempre um trabalho de e com qualidade. Para tal, e segundo as Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF), um espaço deste género deve garantir a segurança e boa conservação dos seus produtos, bem 

como a privacidade e segurança dos seus utentes e dos seus profissionais de saúde. [1] 

2.3.1) Espaço Exterior 

 
O espaço exterior (anexo I) da FM é marcado essencialmente por elementos dedicados não só 

à sinalização, como também à identificação da farmácia de forma geral e individual. Assim sendo, é 

possível observar-se elementos característicos gerais, tais como, a cruz luminosa verde; mas também 

elementos de informação personalizada, como o nome e logotipo da farmácia e nome do diretor 

técnico. 

Além disso, a farmácia é ainda marcada por 3 grandes montras em vidro, o que permite por 

um lado, uma boa visibilidade dos utentes para dentro/fora da farmácia criando a sensação de liberdade 

e, por outro, dar asas à imaginação dos membros da equipa, que tanto trabalho e dedicação colocam 

em cada montra que realizam, com o intuito sempre de fazer com que o utente não veja apenas a 

farmácia como um local somente ligado à dispensa de medicamentos. 

Numa vertente mais recente, é ainda possível destacar, numa das laterais da farmácia, uma 

máquina de dispensa automática 24 horas (anexo II). 

2.3.2) Espaço Interior 

 
Tal como anteriormente referido, a FM é uma farmácia moderna e ampla, sendo constituída 

por diversas zonas divididas pelos dois pisos.  

O primeiro piso à primeira vista sugere ser um local de armazenamento de excesso de stock. 

Contudo, e ao percorrer o espaço percebe-se que nele se incluem outros espaços que, embora mais 

reservados, são de elevada importância como é o caso do laboratório e a zona de administração. (anexo 

III) 

No espaço dedicado ao armazenamento, e porque se considera a organização um ponto-chave 

para o sucesso do trabalho e da própria fluidez do mesmo, os produtos encontram-se divididos por 

secções e segundo o sistema de FEFO- First expired, first out. Assim sendo, as áreas dividem-se por: 

puericultura – onde se subdividem alimentação láctea e não láctea, fraldas e toalhitas e produtos 



  

4 

 

dermatológicos; dermocosmética; e medicamentos armazenados me gavetas, com a nomeação do 

produto nas mesmas para um mais rápido e fácil acesso. (anexo IV) 

 Aquando da descida das escadas e chegada ao rés-do-chão, é possível a perceção de uma 

divisão do espaço: uma zona exposta ao público e outra de acesso e uso do pessoal da FM. Nesta 

última encontram-se novamente espaços de armazenamento, desta vez não só apenas de produtos, 

como também de material necessário ao quotidiano; um escritório; uma casa de banho; uma zona por 

e para os profissionais; o robot de dispensa de medicamentos e a zona de receção de encomendas.  

Por sua vez, na zona exposta ao público, a delimitar a área quase total de todo o espaço, 

encontram-se as prateleiras para a colocação de produtos expostos, divididos por seções no que 

concerne ao seu destino final de uso. Para além destes, existem também expositores amovíveis e 

gôndolas, os quais veem os seus produtos alterados, mediante a época decorrente – nomeadamente 

épocas que implicam rotações maiores de determinado tipo de produto.  

É igualmente nesta zona que se encontra a zona de atendimento ao público, atualmente 

constituída por 5 balcões, estrategicamente posicionados, para um melhor aproveitamento de espaço 

e uma zona de espera mais livre. Os balcões encontram-se todos marcados com o número do mesmo, 

- visto que na FM recorremos ao uso de senhas para o atendimento- e na totalidade encontram-se 

equipados com todas as tecnologias e aparelhos necessários para um trabalho fluido. Num espaço 

próximo aos balcões de forma a proporcionar sempre um melhor acompanhamento e seguimento do 

utente, encontra-se também uma máquina de leitura de pressão arterial (PA) automática. (anexo V) 

Para facilitar a logística de um dia-a-dia de trabalho, atrás dos balcões encontram-se armários 

apenas compostos por gavetas, onde todos os dias são repostos os produtos “Over the counters” (OTC), 

ou seja, os produtos que têm maior rotação e são frequentemente requisitados. Trata-se, mais uma vez, 

de uma forma de eliminar desperdício de tempo dedicado ao doente, tendo um acesso tão simples e 

rápido. 

É ainda possível observar dois gabinetes do lado direito da porta principal. Tais servem para 

prestação de serviços farmacêuticos, tais como, determinação da glicemia, medição da PA, entre 

outros; para uso em caso de necessidade de uma conversa particular e/ou privada requerida pelo utente; 

para as consultas semanais de nutrição; para reuniões com entidades externas, delegados 

farmacêuticos; para formações aos profissionais de saúde. Atualmente, e numa visão mais recente, 

uma das salas permite ainda o acesso interno à máquina automática para reposição do stock. 

Apresenta ainda uma zona infantil, o que a distingue das demais farmácias da região, 

composta por um escorrega, diversos jogos interativos, mesas para colorir, entre outros. (anexo VI) 

 

2.4) Sistema Informático 
 
 O sistema informático (SI) usado nesta farmácia é o SIFARMA 2000®, desenvolvido pela 

Glintt, que permite uma panóplia de funcionalidades que facilitam em grande escala o trabalho 

realizado pelos seus operadores.  
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 Ao trabalhar com este SI é possível perceber não só a sua importância, como também a 

segurança que este oferece a todos os profissionais de saúde a vários níveis: ao nível da gestão, permite 

um conhecimento real dos níveis de stocks dos diversos produtos, bem como o local exato onde se 

encontra os mesmos, o número de vendas, o estado da encomenda, entre outros; ao nível do 

atendimento, permite um acesso ao histórico do paciente (muitas vezes crucial para a satisfação do 

mesmo) e permite ainda de forma rápida ter acesso não só a uma base científica como também, a 

possíveis problemas relacionados com os medicamentos (PRM) de diversos tipos, o que se torna de 

elevada ajuda para um melhor aconselhamento e controlo farmacêutico. [2] 

2.5) Comunicação e Divulgação/Marketing 
 
 A comunicação dentro da equipa e equipa-utentes é privilegiada na FM.  

 Na comunicação interna, e para que todos os envolvidos estejam sempre ocorrentes da 

situação presente à data, é feita uma comunicação pessoa-pessoa ou, em caso de impossibilidade, são 

deixadas anotações num quadro de acesso vedado à equipa. Além disso, a FM é uma farmácia que se 

baseia na filosofia Kaizen – Hoje melhor do que ontem; amanhã melhor do que hoje- e, como tal, 

ocorrem reuniões com toda a equipa presente para que sejam discutidos os pontos positivos e 

negativos, os objetivos alcançados e por cumprir, problemas resolvidos e a enfrentar, de uma forma 

muito aberta para que todos se inteirem da real situação e possam dar o seu contributo pessoal para o 

constante crescimento e melhoria. 

 No que concerne à comunicação com os utentes, esta é realizada em cada atendimento de uma 

forma direta, cuidada e atenta. Contudo, e dada a cada vez maior importância das redes sociais, a FM 

possui igualmente uma página no Facebook e, mais recentemente no Instagram, onde conta com cerca 

de 4300 seguidores. Por estas vias comunica campanhas, promoções, anuncia rastreios e/ou outros 

tipos de atividades. Além disso, ainda dispõe de pequenos panfletos com comunicações de interesse 

para os utentes, os quais são distribuídos aquando do atendimento. 

2.6) Utentes da FC 
 
 Por se tratar de uma farmácia central, os utentes que se dirigem à FM são atípicos, diversos e 

distintos, o que é um constante desafio, mas também oferece uma certa satisfação para a equipa. Se 

por um lado temos utentes fidelizados e que aclamam só conseguirem ser atendidos neste local, por 

outro temos utentes casuais, fruto da conveniência, sobretudo de uma faixa etária mais nova. 

Além disso, o nosso leque de utentes não se baseia apenas em residentes próximos, visto que 

em algumas freguesias do Marco de Canaveses não existe a presença física de uma farmácia, o que 

leva a uma afluência à cidade, na grande maioria ao centro.  

O número de atendimentos depende de igual forma da época do mês, do dia da semana e de 

outras atividades decorrentes na cidade, sendo por isso difícil o estabelecimento de uma média diária. 
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3) Gestão em Farmácia Comunitária 
 

 Depois da crise que atingiu o país e que levou ao pedido de ajuda externa, Portugal viu nascer 

de novo 110 farmácias (continente e ilhas). Contudo, em 2018 (e apenas 8 anos depois) iniciou-se 

novamente o sentido decrescente do setor e cerca de 165 fecharam. [3] 

Segundo dados do primeiro trimestre de 2019 da ANF, cerca de 679 farmácias de Portugal 

enfrentam processos de penhora ou de insolvência, não havendo qualquer tipo de garantir que estas 

consigam sobreviver. Este valor representa cerca de 23% do setor, sendo o distrito de Santarém o mais 

afetado com cerca de 30% das suas farmácias em risco de encerrar serviços. [4] 

Posto isto, é de fácil perceção a importância de uma gestão de qualidade, atenta e capacitada. 

Para tal, as farmácias e os seus DT caminham num sentido de maior consciencialização das 

dificuldades, dos cuidados e precauções a seguir, sempre no sentido de rentabilizar o seu negócio sem 

desvalorizar a componente ética que a profissão exige. 

3.1) Gestão de stocks 
 

Garantir uma boa gestão de stocks é crucial para o bom funcionamento da farmácia em geral.  

 Uma gestão adequada permite à farmácia, por um lado possuir stocks elevados de um produto 

sem qualquer rotatividade e, por outro lado, elevar stocks de produtos com muita procura para que, 

desta forma, todos os utentes adquiram o medicamento que precisam quando necessitam. Permite 

ainda um adequado controlo dos níveis de produtos esgotados/rateados ou em vias de rotura de stock 

para que, sempre que possível, não se falhe com quem deposita a sua confiança no estabelecimento e 

nas suas pessoas. 

Este é sem dúvida um dos tópicos mais trabalhos pelo DT, que para além dele próprio realizar 

uma análise cuidada, também na distribuição de tarefas nomeia sempre um profissional de saúde (PS) 

da equipa para ficar inteiramente responsável por tal controlo. 

O olhar atento aos stocks permite perceber que é um parâmetro facilmente influenciado por 

diversos fatores intrínsecos e extrínsecos à área, nomeadamente pelas prescrições médicas, pela época 

sazonal decorrente e promoções/descontos dos próprios laboratórios/armazenistas. 

Na FM, e de forma a garantir que os stocks informáticos são iguais (ou no mínimo muito 

semelhantes) aos reais, todos os produtos são sujeitos a leitura e inserção no SI, quer aquando da 

entrada, quer aquando da saída.  

Além disso, se as operações forem realizadas com o maior brio e rigor possível, e possível 

não haver rutura de stock por esquecimento e/ou engano. Isto porque se os dados forem reais, o SI 

gera uma encomenda automática quando determinado produto atinge o stock mínimo estipulado, o 

que permite a farmácia não ter falha de produto (a não ser que se trate de um esgotado). Posteriormente, 

esta encomenda e verificada pelo PS responsável, selecionando o fornecedor que apresenta mais 

benefícios, seguindo posteriormente o pedido. 
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Este e um tópico de elevada importância para o DT que responsabiliza todos os dias um 

membro para efetuar a encomenda e, conseguintemente, de verificar a necessidade de alterar ou não 

os stocks. Para além deste controlo informático, a FM possui ainda um controlo do stock físico mensal, 

através da delegação de verificação de validades e de número de produtos presentes na farmácia para 

acerto de stocks. 

Durante o meu estágio foi-me possibilitada a aprendizagem dos dois tipos de controlo. 

3.2) Encomendas 
 

3.2.1) Realização de encomendas 

 
Antes da realização de uma encomenda, é necessário perceber e decidir a quem se fará a 

mesma. Normalmente, os fornecedores de uma farmácia são distribuidores grossistas e/ou 

laboratórios, que fazem chegar o seu produto ao destino final de uma forma direta ou através de um 

armazenista. A escolha do fornecedor é influenciada por diversos aspetos, nomeadamente, gama de 

produtos, rapidez de resposta, assiduidade e pontualidade, número de rotas diárias e os próprios 

descontos. Tendo isto em conta, os principais distribuidores grossistas da FM são: Alliance 

Healthcare® e Plural ®. 

 De uma forma geral as encomendas são diárias, realizadas em duas alturas distintas do dia 

(antes do almoço e final da tarde), e baseadas no processo automático de verificação de stocks do 

próprio SI. Posteriormente são delineados que produtos serão encomendados a cada um dos 

fornecedores mediante as condições do próprio dia (inclui o passo de verificação de stocks 

anteriormente referido). 

Contudo, esta não é a única forma de realização de um pedido de encomenda uma vez que, 

por exemplo, numa situação de mais urgência o pedido é feito por telefone, enquanto durante o 

atendimento podemos gerar uma encomenda instantânea ou por via verde. Normalmente, as 

encomendas instantâneas são realizadas quando há necessidade de um produto com brevidade, produto 

esse disponível no fornecedor, mas indisponível na farmácia. Por sua vez, as encomendas por via verde 

são destinadas a produtos normalmente esgotados, sendo que existe um limite máximo de unidades 

imposto pelo laboratório e pelo fornecedor grossista. 

Para além da normalidade referida anteriormente, acresce ainda a encomenda de produtos de 

dermocosmetica, de puericultura, de produtos sazonais e de suplementos alimentares. Como se trata 

de um produto material distinto dos medicamentos, também o tipo de encomenda o é: geralmente o 

pedido é efetuado por telefone ou através de reuniões com os próprios delegados de informação 

médica. O facto de serem quantidades elevadas e o pedido feito de uma forma direta, as condições 

comerciais são favoráveis à farmácia. 
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3.2.2) Receção de encomendas/marcação de preços 

 
A receção das encomendas inicia-se aquando da chegada do distribuidor à farmácia, 

nomeadamente através da verificação da inexistência de erros de transporte e confirmação de que os 

produtos efetivamente pertencem à farmácia. 

 Normalmente os produtos encontram-se em contentores próprios (“banheiras”) ou, em casos 

de produtos sazonais ou de determinadas marcas, em caixas de papel. Apesar do aspeto externo ser 

diferente, ambos requerem sempre uma fatura/guia de remessa de todos os produtos enviados, e è feito 

logo desde o início o controlo do número de caixas presentes, para verificar que se encontram no local 

todas as unidades requisitadas. Este documento apresenta sempre: 

- Número de fatura 

- Identidade do fornecedor 

- Identidade e quantidade do produto (pedido e efetivamente enviado), bem como o Código 

Nacional do Produto (CNP) 

- Numero total de unidades (muito importante para conseguirmos realizar um melhor 

controlo) 

- Valor total a faturar 

- Imposto de Valor Acrescentado (IVA) 

- Preço de venda ao Armazenista (PVA) 

- Preço de venda à Farmácia (PVF) 

- Preço de venda ao Publico (PVP) 

- Descontos 

Tal acontece para a maioria dos medicamentos, com exceção dos psicotrópicos e 

estupefacientes que, dada a sua natureza e o fim a que se destinam, surgem embalados e separados dos 

restantes produtos, normalmente com o rótulo “Produto Controlado” e possuem uma documentação 

específica (a qual deve ser arquivada por um período mínimo de 3 anos). 

Antes da organização de documentação e iniciação da introdução das encomendas no SI, são 

separados de imediato e colocados no frigorífico os produtos que exigem frio, para desta forma 

garantirmos sempre o bom estado de conservação e qualidade do produto. 

 Uma vez concluídas todas as etapas iniciais, recorre-se novamente ao Sifarma 2000® para a 

receção propriamente dita. Para tal, e num separador específico, é-nos mostrada a lista de encomendas 

pedidas com o respetivo número e fornecedor, sendo que devemos selecionar a que se encontra na 

farmácia ou, em caso de mais do que uma na mesma fatura, primeiramente agrupar e posteriormente 

rececionar. Concluído este passo, segue-se a introdução do número de fatura e dos produtos de forma 

individual com auxílio do leitor óptico (ou, em caso de erro, com a inserção do CNP). 

 A atenção e cuidado neste processo são de elevada importância para o bom funcionamento de 

toda a farmácia. De uma forma geral, é sempre necessário verificar a data de validade (DV) de cada 

produto, para comparar com a data que o sistema assume como a mais curta no espaço, e constatar se 

é necessário ajustar as saídas daquele medicamento face aos restantes. Por outro lado, e nos 
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Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), é necessário sempre controlar se o PVP que surge 

no Sifarma 2000® se encontra de atualizado e de acordo com o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) – 

em caso negativo, e caso exista ainda embalagens com o PIC antigo, as novas são armazenadas com 

indicação da situação ocorrente; por outro lado, se não existirem mais unidades daquele produto, o 

PVP é atualizado de acordo com o mais recente. 

 Para os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), e uma vez que os mesmos 

não têm nem associado nem estipulado um preço de venda, é preciso proceder à marcação do mesmo. 

O preço é decidido com base essencialmente no PVF, nas condições oferecidas e na própria margem 

para a farmácia – nestes casos, imprime-se uma etiqueta caso os produtos estejam acessíveis ao 

público, sem que a mesma encubra qualquer tipo de informação relevante. 

 Os medicamentos com embalagem danificada ou com o prazo de validade muito próximo da 

data, são devolvidos e acompanhados com a devida justificação, sendo que caso seja aceite, a farmácia 

recebe uma nota de crédito no valor dos mesmos. Existe ainda a possibilidade de encontrarmos 

produtos faturados mas não enviados, em que se recorre à plataforma digital do distribuidor para 

informar qual o produto e em que quantidade não rececionado – neste caso o distribuidor envia o 

produto em falta no dia seguinte ou emite uma nota de crédito.  

 Aquando da inserção no SI, é necessária atenção às informações do mesmo, uma vez que 

produtos com o stock negativo e numeral a vermelho, são produtos pagos pelo utente e que devem ser 

imediatamente separados e confirmada a sua receção.  

 No final da operação e verificado se o número de unidades e o valor total da fatura estão 

corretos, o documento é assinado pelo operador e guardado, para posteriormente ser utilizado na 

gestão e administração da farmácia. 

3.3) Armazenamento 
 
 O armazenamento dos produtos é essencial para que o trabalho da farmácia ocorra da melhor 

forma possível, permitindo uma maior fluidez, conhecimento prévio da localização exata dos artigos, 

e de certa forma, transmitir confiança ao utente que nos encara como profissionais com conhecimento 

claro. 

 A FM organiza os seus produtos de forma prática, mas também racional, para que apenas 

estejam acessíveis ao público MNSRM – para que lhes seja dada a possibilidade de observar, apreciar, 

testar e questionar.  

No robot encontram-se MSRM e alguns MNSRM sugestivos de um aconselhamento e 

indicação, ambos com rotação significativa. Os produtos com mais saída encontram-se armazenados 

pertos dos balcões para um mais fácil e rápido acesso.  

 Os medicamentos e produtos que estejam em excesso face ao espaço destinado aos mesmos, 

são levados para o armazém onde são guardados pela designação (nome comercial, princípio ativo, 

laboratório e concentração da substância ativa).  
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 De notar que quer os MSRM quer os MNSRM são armazenados segundo o princípio de 

FEFO, para serem vendidos primariamente face a outros com datas de validade mais longas. Com o 

controlo mensal das validades e aquando da aproximação da data final, os produtos são retirados e 

guardados num local destinado a este fim. 

Na FM existem ainda 2 frigoríficos para que os medicamentos que necessitam de uma 

conservação entre os 2° e os 8 °C, sejam armazenados nas condições propícias à manutenção da sua 

integridade e qualidade. 

 

3.4) Controlo dos prazos de validade 
 
 Não é possível a dispensa de um produto com prazo de validade (PV) expirado, uma vez que 

se trata de um perigo para a saúde de pública, sendo o mesmo mencionado nas Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF). [5] 

Assim sendo, e de forma a impedir que tal aconteça e que a segurança e satisfação do utente 

sejam mantidas, há necessidade de um controlo estreito e rigoroso deste parâmetro e como tal, a FM 

promove um duplo controlo a este nível. 

Primeiramente ocorre uma verificação diária, em cada produto rececionado na farmácia, 

aquando da receção da encomenda. Posteriormente, e tratando-se de uma tarefa delegada a um 

elemento da equipa, existe um controlo mensal dos produtos, sendo verificados os PV (e os stocks) de 

forma singular. 

Em caso de aproximação do PV, o produto é retirado e armazenado em zonas específicas: 

caso haja uma margem de tempo suficiente para o produto ser vendido e utilizado em segurança, o 

produto é colocado num armário junto aos balcões para serem primeiramente escoados; caso não seja 

possível a sua dispensa, são retirados da zona de atendimento para um segundo local para 

posteriormente serem enviados ao fornecedor ou efetuada a sua quebra. 

 

3.5) Devoluções 
 
 Existem algumas situações que podem culminar com a devolução dos produtos, 

nomeadamente: embalagem danificadas; aproximação do PV; medicamentos pedidos por engano ou 

aquando do envio sem qualquer tipo de pedido e, por fim, na presença de uma circular de suspensão 

de comercialização de um determinado produto emitida pelo INFARMED. 

 Novamente o SI facilita o trabalho de todos os membros da equipa, ao possuir um separador 

que permite a gestão de devoluções. Para tal é preciso identificar o distribuidor, o número da fatura, o 

produto a devolver bem como a quantidade e, com especial relevo, o motivo da devolução. 

 Uma vez realizado o processo anteriormente descrito e verificada a veracidade das 

informações, são emitidas três vias, as quais devem ser carimbadas, datadas e assinadas pelo operador 

da nota de devolução - com especial importância para o original e duplicado que seguem com o 

transportador. 
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 Na farmácia permanece arquivado o triplicado que contém o carimbo e assinatura do 

representante do distribuidor, até à data em que a nota de crédito é emitida ou envio de um novo 

produto e assim dá-se como regularizado o processo. 

 Pelo tempo despendido na zona de receção de encomendas contactei com todo o tipo de 

devoluções e fui capaz de realizar este processo de forma autónoma. 

4) Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 
  
 O farmacêutico comunitário apresenta um papel fundamental em diversas áreas tais como, 

gestão da terapêutica, deteção precoce de doenças, indicação de medidas não farmacológicas e a 

administração e dispensa de medicação. Nesta última, tem ainda o dever de aconselhar sobre o correto 

uso dos medicamentos, quer sujeitos quer não sujeitos a receita médica, visto que a grande diferença 

entre este profissional e os demais de outras carreiras é, sem dúvida, a área e o conhecimento do 

medicamento. [7] 

 Para que a dispensa dos medicamentos deve ser controlada e adequada, o Regime Jurídico 

das Farmácias de Oficina indica que, no caso dos MSRM apenas aquando da apresentação de receita 

médica é que o medicamento pode sair do espaço da farmácia. Este documento não é necessário em 

caso de MNSRM ou de outros produtos de saúde. [8] 

 

 

4.1) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
 
 O “Estatuto do Medicamento” descreve receita médica (RM) como documento onde estão 

prescritos um ou mais medicamentos, pelo médico ou, em casos previstos por uma legislação 

especial, médicos dentistas ou odontologista. 

 Neste mesmo estatuto, no artigo 114, indica ainda que para um medicamento ser sujeito a RM 

é necessário preencher uma das seguintes situações: caso possa constituir um risco para a saúde do 

doente aquando utilizado sem vigilância médica ou, aquando de uso em maior frequência ou 

quantidade face às indicadas para a terapêutica ou usados para outros fins; se na sua composição 

contêm substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e/ou reações adversas 

sejam de indispensável aprofundamento; a via parentérica seja o meio de administração do 

medicamento. [9] 

4.1.1) Prescrição médica 

 
 Portugal rege-se pelas “Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde” 

para garantir a uniformidade e, mais uma vez, manter o foco na promoção de segurança e saúde dos 

utentes. Tais normas indicam que a prescrição médica deve ser efetuada segundo a Denominação 

Comum Internacional (DCI), para desta forma existir uma centralização face à escolha farmacológica. 

[25] 
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 Numa farmácia comunitária, as prescrições atualmente podem surgir materializadas, em 

papel, podendo ser eletrónicas ou manuais; ou então não terem qualquer tipo de suporte físico, como 

é o caso de envio por correio eletrónico ou SMS. [23] 

 As receitas materializadas eletrónicas, são prescrições com validade de 30 dias com exceção 

para tratamentos de longa duração, que apresenta uma validade de 6 meses. Surgem em papel, 

impressas e uniformizadas pela sua realização num software próprio. 

 Por outro lado, as receitas materializadas manuais, têm de ser mais controladas e cumprir 

especificações para serem consideradas válida. Receitas rasuradas, com caligrafias/canetas diferentes, 

escritas a lápis, não podem ser aceites ou consideradas válidas. Além disso, é obrigatória a presença 

de determinados aspetos face ao médico, ao utente e à medicação, nomeadamente: vinheta de 

identificação do médico e a assinatura do mesmo; identificação do local; identificação da especialidade 

médica; nome e número de utente e referência a regimes de comparticipação; substância ativa; 

dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens e referência à quantidade desejada em cada 

uma; identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos 

(caso se verifique para o doente) e data de prescrição. Existe ainda outro cuidado a ter aquando da 

leitura e verificação da receita, uma vez que estas não podem ter mais do que quatro produtos 

diferentes ou, por outro lado, não mais do que duas unidades do mesmo medicamento. 

 Há cada vez mais uma diminuição do uso deste tipo de prescrições face às eletrónicas. Tal 

tem como objetivos facilitar o trabalho dos diversos profissionais de saúde, diminuir a taxa de erros 

associados e assim conseguir uma melhoria na prestação de serviços e promoção da saúde pública. 

Assim sendo são apenas prescritas em situações específicas, a qual deve estar devidamente assinalada, 

nomeadamente: falência informática; prescrição ao domicílio; prescrição máxima de 40 receitas por 

mês ou inadaptação do prescritor. 

 As receitas sem papel, são acedidas com recurso ao uso de equipamentos eletrónicos do 

utente, uma vez que lhes é enviada a prescrição, tal como referido anteriormente, via e-mail ou SMS. 

Em ambos os casos encontram-se mencionados os dados imprescindíveis para o acesso e para a 

dispensa dos medicamentos (tal como ocorre na receita eletrónica), nomeadamente: número de receita, 

código de dispensa e código de opção. [24] 

             Apesar deste tipo de receitas terem um fundo ecológico de louvar e, ao mesmo tempo, 

permitirem ao utente ter acesso aos medicamentos em qualquer lugar e a qualquer hora, no decorrer 

dos três meses fui-me apercebendo que alguns utentes preferem ler no papel quais os medicamentos 

prescritos e em que quantidades. Assim sendo, na FM procedemos à impressão de um talão com 

indicação de todas as informações, para uma melhor satisfação do utente. 

 

4.1.2) Validação, Conferência e Verificação do Receituário 

 
 A validação, conferência e verificação do receituário, inicia-se logo após a receção da 

prescrição médica aquando do atendimento. Este processo, tal como muitos outros, é distinto para 
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receitas manuais e eletrónicas, mas cabe ao farmacêutico verificar e garantir que há sempre uma 

conformidade com os requisitos legais (explicados anteriormente), para se proceder à dispensa. 

 Após leitura do código da receita e introdução do código de acesso, a prescrição médica surge 

de forma descriminada. Cada linha corresponde a um Código Nacional de Prescrição Eletrónica 

Médica (CNPEM), que permite visualizar todos os medicamentos que fazem parte do mesmo grupo, 

podem ser genéricos ou de marca. Sobre o utente recai a escolha de qual marca prefere e, após 

indicação e seleção do mesmo, no SI surge uma nova verificação de produtos, realizada de forma 

singular, o que permite um maior controlo e rigor, evitando erros humanos. 

 A receita é dispensada de imediato salvo se o utente possuir um regime de comparticipação 

complementar adicional, em que é necessário o cartão comprovativo e o seu anexo junto a uma cópia 

da receita. 

 No caso da receita manual, os produtos são inseridos pelo operador, e no final é impresso no 

verso da receita o registo da dispensa, no qual consta a especificação do medicamento, o PVP, a 

quantia paga pelo utente e a quantidade que fica ao encargo do estado. O documento deve ser assinado 

pelo utente e pelo farmacêutico/profissional de saúde, tendo igualmente de ser carimbada a data da 

dispensa. 

 

4.1.3) Sistemas de saúde, subsistemas e comparticipações 

 
  A comparticipação de grande parte dos MSRM dispensadas é feita por vários sistemas e 

subsistemas de saúde, quer públicos, quer privados, sendo o objetivo destes o estabelecimento de uma 

maior e melhor equidade no valor dos medicamentos.  

 O principal sistema de saúde em Portugal é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), podendo este 

ser complementado com outras empresas, como por exemplo, a EDP – Energias de Portugal; SAMS 

– Sindicato dos Bancários do Norte; ou companhias de seguro, como é o caso da Fidelidade. Para este, 

o estado é responsável pelo pagamento de uma determinada percentagem sobre o PVP, sendo o 

restante pago pelo utente. A percentagem paga/comparticipação varia e depende do escalão: escalão 

A a percentagem é de 90%; B é de 69%; C é de 37%; enquanto que D é de 15%. 

 Existem ainda regimes especiais de comparticipações, que surgem identificados nas receitas 

com letras diferentes e distintas dos restantes: letra R ou letra O.  

No caso da letra R, sugere que o utente é pensionista, cujo rendimento anual não excede em 

14 vezes o salário mínimo nacional. Para estes casos são feitos acréscimos percentuais aos escalões 

anteriores: 5% no caso do escalão A e 15% para os restantes três escalões. 

No caso de surgir a letra O, a comparticipação é especial para medicamentos que tratem 

patologias como por exemplo, artrite reumatoide; doença de Alzheimer; infertilidade; entre outras. 

[21] [22] 

 



  

14 

 

4.1.4) Faturação 

 
 Para a realização da separação das faturas, é necessário organizar lotes de no máximo 30 

receitas do mesmo plano. Este procedimento é realizado ao longo do mês, havendo um profissional de 

saúde – geralmente farmacêutico – responsável pelo mesmo. Posteriormente, no final do mês, é 

efetuado o fecho de cada um dos lotes, imprimido para tal o verbete, um documento no qual consta o 

resumo dos mesmos e informações sobre PVP, valor pago pelo utente e o valor comparticipado pela 

entidade responsável específica. 

 Em seguida, a responsável administrativa procede ao fecho da faturação, emitindo uma fatura 

por cada organismo em quadruplicado, na qual constam informações sobre a identidade da farmácia, 

o organismo de comparticipação, a importância a pagar pela entidade, entre outros, sendo o documento 

sempre assinado pelo DT (ou, em caso de impossibilidade, pelo seu representante). 

 O envio das receitas do Sistema Nacional de Saúde, seguem via Correios de Portugal - CTT, 

até ao Centro de Conferência de Faturas, até ao dia 5 do mês seguinte, enquanto que os restantes 

seguem para a ANF até ao dia 6.  

 De realçar ainda que podem ser detetadas falhas, principalmente no que diz respeito às receitas 

manuais, que regressam à farmácia para correção. No caso do erro existir nas receitas eletrónicas, 

perde-se o valor da comparticipação sem possibilidade de correção, contudo esta situação é muito rara, 

não a tendo experienciado durante todo o período de estágio. 

4.1.5) Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 
 Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias de extrema importância uma vez que, se 

usadas de forma correta, as suas propriedades oferecem benefícios terapêuticos a um vasto leque de 

doenças. Contudo, uma vez que a sua ação ocorre ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), estes 

podem apresentar efeitos secundários graves, causando na maioria dos casos dependência, que por sua 

vez promove um consumo cada vez mais excessivo. 

 Assim sendo, e para evitar que situações negativas e desnecessárias ocorram, esta classe de 

medicamentos encontra-se sujeita a um controlo rigoroso e diferente desde o momento em que é 

prescrito até à sua dispensa na farmácia. [20] 

 Mais uma vez o processo é facilitado pelo próprio SI, emite automaticamente um pedido de 

informações sobre o doente e/ou sobre quem levanta o medicamento, logo após a inserção dos dados 

da receita. É necessário o preenchimento de informações como: morada, cartão de cidadão e data de 

nascimento; no caso do levantamento ser feito pelo próprio; e acresce ainda o nome aos dados 

anteriores, no caso de não ser o próprio a dirigir-se à farmácia. Permanece de igual forma gravado não 

só o número de receita como também o médico prescritor. Aquando da finalização do atendimento, 

para além da normal fatura para entrega ao utente, é ainda emitido um talão que é guardado na 

farmácia. 

 As saídas desta classe de medicamentos são enviadas no final do mês ao INFARMED. 

Contudo, este é um procedimento elaborado pela administrativa e com o qual não tive contacto. 
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4.2) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
 
 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), segundo o artigo 3º do D.L. 

209/94, de 6 de Agosto, são referidos como todo medicamento que não preenche qualquer das 

condições exigidas para os MSRM, referidas no tópico anterior. [19] 

 Como o próprio nome indica, estes não necessitam de RM para que a sua dispensa seja 

possível o que não quer dizer que não possam vir mencionados nas mesmas. Contudo, nestes casos, 

geralmente não existe uma comparticipação por parte do estado, e podem ou não possuir PIC, sendo 

que no caso negativo é a farmácia que estipula o preço. Existem ainda MNSRM de venda exclusiva 

na farmácia, e outros que podem ser comercializados em locais providos de autorização para tal, sendo 

que a dispensa é sempre efetuada por profissionais de saúde com habilitações para tal. 

 

4.2.1) Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico 

 
 A automedicação caracteriza-se pelo uso ou ingestão de medicamentos sem prescrição média 

devia, e sem acompanhamento de um profissional adequado e qualificado. O utente, através do seu 

conhecimento pessoal, por iniciativa própria, decide qual o fármaco eleito e em qual posologia, 

constituindo por isso um risco para a saúde pública. [17] [18] 

 Posto isto, uma abordagem cuidada e um bom aconselhamento, surgem como um mecanismo 

para que este processo se torne, no mínimo, mais seguro e adequado. Os farmacêuticos surgem assim 

como peça-chave neste problema, devendo sempre entender o motivo da requisição do utente, perceber 

se realmente se trata de um problema facilmente resolúvel com MNSRM e, em caso afirmativo, 

aconselhar a melhor solução.  

 Assim sendo, é facilmente percetível a importância da relação entre utente-profissional de 

saúde, para ser possível uma conversa aberta, com recetibilidade por parte do utente. 

 Durante o estágio foi-me possível contactar com diversos utentes que recorriam à farmácia 

em primeiro lugar, para um aconselhamento mais aprofundado e detalhado de possíveis afeções 

menores, nomeadamente, perturbações de sono, afeções da pele, cansaço e fadiga e alergias. Com o 

decorrer dos três meses, e com um acompanhamento mais próximo durante os primeiros atendimentos 

ao público, aprendi o que questionar e o que interpretar das respostas, para posteriormente ser capaz 

de realizar um aconselhamento eficaz de forma autónoma. 

 

4.3) Medicamentos e produtos manipulados 
 

 Os medicamentos manipulados (MM), podem ser classificados em dois tipos: 

• “Fórmulas Magistrais” se preparado segundo uma receita específica para o doente 

• “Preparações Oficinais”, se preparado segundo indicações de Farmacopeia ou Formulário.  
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        Contudo, independentemente da tipologia, qualquer MM deve seguir os requisitos descritos 

na Portaria nº 594/2004, de 2 de junho. [16] 

  Durante o meu estágio não presenciei a preparação de nenhum MM, uma vez que a FM 

pertence a um grupo e a tarefa encontra-se delegada a outra farmácia. Ainda assim, manipulados são 

requisitados na FM que procede ao pedido e entrega ao utente dos mesmos aquando da sua chegada 

ao nosso armazém.  

 

4.4) Medicamentos e produtos veterinários 
 

 Define-se como medicamento de uso veterinário (MUV), uma substância ou mistura de 

substâncias, que sejam capazes de tratar ou prevenir uma doença ou a sua sintomatologia num animal. 

[15] 

 Na FM, existe um especial cuidado para com os animais, embora não seja a área mais 

explorada no que concerne à quantidade de produtos disponíveis. Ainda assim, é possível encontrar 

desparasitantes, anticoncecionais, produtos de limpeza, entre outros.  

 A maior receita em MUV corresponde à venda de desparasitantes, contudo, durante o período 

do estágio facilmente obtive a perceção da necessidade e urgência de conhecimento nesta área, visto 

que utentes recorriam ao serviço sem noções claras da gravidade do uso de alguns 

produtos/medicamentos para o animal.  

 

4.5) Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 
 
 Segundo o artigo 2º do decreto-Lei n.º 296/98, Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

(PCHC) são definidos com uma substância ou preparação, destinada a ser utilizada nas diversas partes 

superficiais do corpo humano, que tenham como alteração do aspeto, proteger e ou manter o bom 

estado, corrigir odores corporais, limpar e perfumar. “ [14] 

 O que destaca a FM (e todas as farmácias) face a outras superfícies comerciais que vendam 

este tipo de produtos, é o facto de nas primeiras existir um conhecimento mais aprofundado e, 

consequentemente, um aconselhamento mais detalhado, baseado em informações científicas e 

personalizado. Assim sendo, a procura por estes produtos é cada vez maior, principalmente de cariz 

dermocosmético, estando fortemente associadas a utentes com patologias dermatológicas ou, então, 

com uma preocupação maior em relação a determinada parte do corpo. 

 A FM tenta, dentro das suas possibilidade, cobrir as diferentes marcas de produtos, de forma 

a garantir sempre o melhor serviço aos utentes. Assim sendo, no que diz respeito à dermocosmética e 

com destaque para produtos para o rosto e corpo, possui produtos Caudalie®, Vichy®, Avène®, 

Bioderma®, Galénic®, Lierac®, Isdin®, Uriage®, La Roche Posay®; por sua vez, para produtos de 

cuidado capilar surge novamente a Vichy®, e marcas como Phyto®, René Furterer®, Klorane® e 

Ducray®.. 
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 No que concerne à saúde oral, marcas como Elgydium®, Bexident® e Paradontax® 

apresentam um maior relevo e receita, contudo a FM disponibiliza outras marcas. 

 Aquando do meu estágio foi possível perceber que estes produtos são importantes para a 

farmácia, por um lado, porque complementam os atendimentos, e por outro, porque representam mais 

valor e unidades dispensadas . Tratou-se de um setor que exigiu algum estudo do mercado da minha 

parte, visto a enorme diversidade do mesmo. 

4.6) Suplementos alimentares e Nutrição Específica 
 
Os suplementos alimentares são classificados como géneros alimentícios, sendo fontes 

concentradas de nutrientes ou de outras substâncias. Destinam-se, como o próprio nome indica, a 

suplementar/complementar o regime alimentar contudo, não devem ser utilizados como substitutos de 

um alimentação normal, variada e equilibrada.  

Apesar do seu benefício e ajuda na melhoria da saúde física e/ou mental dos utentes, não são 

considerados medicamentos e, como tal, não podem nunca ter associada a menção de uso para 

tratamento ou profilaxia de uma determinada doença, quer no rótulo, quer na publicidade do mesmo.  

A sua comercialização apenas é aceite, se forem respeitados todos os parâmetros descritos no 

Decreto-Lei n.º 136/2003. [13] 

Face ao marketing televisivo e não só, cada vez mais os utentes dirigem-se à farmácia com 

um produto em mente. Contudo, os suplementos podem conter substâncias que interferem com 

medicamentos e que, podem agravar a condição de um utente, cabe assim ao farmacêutico fornecer as 

informações necessárias ao seu correto uso e alertar para possíveis situações nefastas. 

A FM oferece uma variada escolha deste tipo de produtos. Tal como alguns medicamentos, 

também os suplementos alimentares se apresentam como produtos maioritariamente sazonais, no que 

concerne à sua procura na farmácia: em época escolar e de provas de conhecimento, surge uma procura 

elevada de suplementos para melhoria de função cognitiva/ tónicos cerebrais; enquanto que com a 

aproximação do verão, a procura por suplementos dietéticos é maior. 

 Esta foi uma área na farmácia à qual dediquei uma atenção especial, dada a existência de 

muitos produtos e muitas formas farmacêuticas com a mesma finalidade. Assim, e para um melhor 

aconselhamento ao utente, contei com a ajuda dos elementos da equipa para me orientarem neste 

setor e esclarecerem todas as dúvidas. 

4.7) Produtos de Puericultura 
 
 A puericultura corresponde a uma área da pediatria, que se centra na prevenção de doenças e 

na promoção de saúde, atuando sempre no sentido de manter a criança saudável de forma a garantir o 

seu desenvolvimento e crescimento adequado. [10] 

 Na FM o espaço de puericultura é amplo e repleto de diversas opções e marcas de forma a 

satisfazer as necessidades de cada bebé/criança: Aptamil®, Nestlé® e Nutriben® no caso das papas 
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(lácteas e não lácteas) e leites; Uriage®, Mustela®, Bioderma®, Chicco ®e ISDIN® no caso de 

higiene, amamentação e outros produtos relacionados. 

 

4.8) Dispositivos médicos 
 
 Os dispositivos médicos (DM) são definidos como aparelhos, instrumentos, equipamentos, 

softwares, materiais ou artigos utilizados isoladamente (ou não), para fins de diagnóstico ou 

terapêutica. [11] São destinados a serem utilizados quer por profissionais de saúde, quer pelos próprios 

doentes/utentes, com finalidades semelhantes aos medicamentos, como por exemplo, prevenir, 

diagnosticar, monitorizar, tratar ou diminuir a sintomatologia e a velocidade de propagação de uma 

doença. Contudo, o efeito pretendido deve ser atingido por outros meios que não medicamentos, como 

é o caso de meios metabólicos, imunológicos e farmacológicos. [11][12] 

 Na FM a panóplia de DM é vasta, contemplando desde pensos, frascos de colheitas, fraldas 

para incontinência, preservativos e material ortopédico, a diversos aparelhos de medições (controlo de 

glicemia, colesterol, entre outros).  

5) Serviços farmacêuticos 
 
 Uma farmácia não deve nem pode limitar-se apenas à venda de medicamentos e produtos de 

saúde. Cada vez mais os utentes recorrem a estes espaços como primeira opção para diversos tipos de 

serviços e problemas, dos quais fazem parte os serviços farmacêuticos. 

 Consciente de tal, a FM contém uma sala destinada à promoção e prestação dos mesmos de 

forma a contribuir sempre para o bem-estar e saúde do doente.   

5.1) Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 
  
 A minha participação neste tipo de determinações, tal como em todas as outras áreas, foi 

gradual. Inicialmente fazia o acompanhamento das farmacêuticas ao serviço, para aprender a manusear 

os dispositivos e também, para me inteirar das melhores abordagens para com os utentes. 

 Posteriormente, e após realização de rastreios autonomamente, foi-me possibilitado quer o 

acompanhamento, quer a realização de testes de acompanhamento e controlo da evolução de doença 

ou, por outro lado, determinação de um possível parâmetro de diagnóstico com encaminhamento para 

o médico se necessário. 

5.1.1) Testes bioquímicos rápidos 

 
 Os testes bioquímicos rápidos são requisitados com alguma regularidade na FM, sendo 

determinados parâmetros mais procurados do que outros.  

 É disponibilizada uma diversidade dos mesmos nomeadamente, medição da pressão arterial 

com auxilio de um medidor de pressão digital de braço, com o mesmo custo associado que a máquina 
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automática; medição da glicémia com auxílio de um aparelho específico e adequadas tiras e, por fim, 

avaliação do perfil lipídico através da determinação do colesterol total e dos triglicerídeos, onde se 

recorre ao mesmo aparelho mas com parametirização distinta para cada tipo de tira.  

 

5.1.2) Determinação da Pressão Arterial 

 
 Este é o serviço mais requisitado pelos utentes da FM, na grande maioria por não se 

encontrarem bem no momento ou então, por necessidade de fazer um controlo mais rigoroso deste 

parâmetro face à sua estreita associação a várias patologias. Assim sendo, trata-se de um serviço que 

requer especial atenção do farmacêutico, visto poder a necessidade de intervir, esclarecer e ajudar.  

 Na FM para além do medidor de pressão digital de braço existente na sala destinada à 

elaboração destes testes, existe também um tensiómetro no espaço de atendimento ao público (como 

referido anteriormente na descrição do espaço interior).  

  

5.1.3) Medição de peso, altura e índice de massa corporal 

 
 A medição de peso, altura e índice de massa corporal (IMC), mais comum numa faixa etária 

mais jovem, é possível com o auxílio de um aparelho situado junto ao tensiómetro. Por vezes é ainda 

requisitado um acompanhamento para interpretação dos resultados. 

 

5.1.4) Teste de gravidez 

 
 O teste de gravidez é muito marcante na vida de uma mulher, de um casal e de uma família, 

por isso mesmo, cada vez menos é requisitada a realização deste teste na farmácia. Contudo, após 

explicação do funcionamento, algumas utentes mostram interesse em obter o resultado no local, sendo 

devidamente acompanhadas com um profissional de saúde. 

 O resultado é entregue à utente garantindo sempre o sigilo profissional e, em caso de cariz 

positivo, são fornecidos dados e medidas a adotar e referido sempre o reencaminhamento para o 

médico.  

 

5.2) Administração de injetáveis 
 
               A administração de injetáveis na FM é requisitada com bastante frequência, sendo por vezes 

o local eleito pelos utentes para realizar um determinado tratamento limitado de curto a médio prazo. 

              O serviço é realizado por duas farmacêuticas detentoras do curso necessário para este fim e 

pela enfermeira. Uma vez que não possui habilitações para tal, não me foi possível prestar este tipo de 

serviço contudo, considero o mesmo de grande importância não só para a farmácia, como também 

para uma diminuição do fluxo nas unidades de saúde (centros de saúde). 
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6) Formações 
 
 Face não só a uma constante entrada no mercado de novos produtos, como também a uma 

atualização e melhoria da formulação de produtos pré-existentes, é essencial para que o 

acompanhamento ao utente seja baseado no real conhecimento, que os profissionais de saúde se 

mantenham atualizados e que acompanhem o estado e evolução do mercado. 

 Assim sendo, a participação nas diversas formações é de elevada importância, uma vez que 

permite não só a obtenção de conhecimento teórico e científico especializado em determinadas 

vertentes, como também contacto com outros profissionais de saúde de diversas áreas e, 

consequentemente, trocas de experiências que permitem um crescimento constante. 

 A FM está presente em formações externas ao espaço próprio, mas são em grande número as 

que são apenas para os membros da farmácia.  

Durante o estágio estive presente nos diversos tipos de formações, nomeadamente a nível de 

puericultura a Halibut ®; a nível de gripes, constipações e alívio da sintomatologia das mesmas – 

com menção de produtos como Tantum Grip®, Sinefrina®; a nível dermacosmético num congresso 

de dermatologia; alívio de dores musculares - Voltaren®; entre outros. 

 As formações foram de uma forma geral a nível interno: Perrigo 05/02; Elgydium® 28/02; 

Medinfar 15/04; tendo estando presente (a nível externo), no DermaCongresso em Serralves 

(Bioderma®) 23/03.  

 

7) Valormed 
 
 A Valormed é uma associação sem fins lucrativos que defende que “Um medicamento fora 

de uso, tem mais vida do que imagina”.  

 Resultante da colaboração da indústria farmacêutica, dos distribuidores e das próprias 

farmácias, surge com o papel de gerir os resíduos, medicamentos sem utilidade e/ou embalagens 

vazias, contribuindo assim para uma diminuição do risco negativo para saúde pública, realizando um 

tratamento adequado dos mesmos.  

 Intervindo em todo o país através dos múltiplos contentores espalhados pelas farmácias, a 

Valormed alimenta-se dos medicamentos que os utentes entregam nas farmácias, sendo por isso o 

papel de consciencialização deveras importante. 

 Uma vez lotados, os contentores são selados e pesados, e entregue à transportadora 

responsável pelo percurso até ao centro de triagem. Uma vez no centro, depende da natureza do 

produto o seu destino final: reciclagem (plástico, cartão,…) ou incineração dos resíduos. [6] 

 Na FM estão disponíveis vários contentores de recolha, sendo em grande número a adesão 

dos utentes e a preocupação com o destino final dos mesmos. 
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8) Outras atividades Realizadas 
 
 A Farmácia do Marco apresenta, tal como descrito no ponto 2.3.1, três grandes montras em 

vidro. A energia e motivação da equipa para que este estabelecimento seja distinto e diferente dos 

restantes levam a que as montras sejam personalizadas, feitas maioritariamente à mão, e com alusão 

não a produtos ou marcas, mas sim a épocas do ano, festividades, entre outras. 

 Durante o meu estágio tive o prazer de auxiliar na produção de três montras distintas, todas 

elas com acessórios e decorações maioritariamente feitos à mão, inspiradas na primavera e, no caso 

da montra de fevereiro, no mês dos gatos. (anexo VII) 

Para além disto, também realizei um pequeno folheto informativo, de formato já comum na 

farmácia, que usualmente servem para dar a conhecer as melhores promoções. Contudo, e numa 

época de alergias e com ocorrências em grande escala de casos relacionados com as mesmas, este 

tipo de meio de comunicação foi utilizado por mim, para dar a conhecer medicas não farmacológicas, 

o que fazer, quem procurar, entre outros. (anexo VIII) 

 

 

2ª Parte – Projetos desenvolvidos 

Projeto 1: Hipertensão Arterial 
 

1) Definição e enquadramento em Portugal 
 

O facto de o sangue necessitar de banhar todos os tecidos e células do organismo, faz com que, 

durante a sua circulação exerça pressão sobre as artérias (nomeadamente nas paredes das mesmas) – 

ao qual se dá o nome de pressão arterial.  

Apesar de se tratar de um processo intrínseco e imprescindível aos seres vivos, existem fatores de 

natureza genética ou não, que podem levar a que essa pressão exercida seja superior ao normal, 

havendo um excesso de sobrecarga nas paredes dos vasos. Nestes casos, estamos perante um cenário 

de hipertensão arterial (HTA). 

Segundo a Federação Portuguesa de Cardiologia, em Portugal, numa população de cerca de 11 

milhões de pessoas, 2 milhões são hipertensos, sendo que apenas 50% têm conhecimento da sua 

condição, e dos mesmos, apenas 25% efetua a medicação necessária. Como resultado dos dados 

anteriores, no nosso país, apenas 11% dos doentes hipertensos estão efetivamente controlados.  

Uma vez que a hipertensão arterial não apresenta uma sintomatologia muito específica ou, por 

outro lado, física e visível a olho nu, - o que geralmente gera um alerta maior para o utente-, faz com 

que a população a desvalorize. É precisamente por isto que os valores anteriores são tão elevados, e 

tal torna a HTA um dos principais fatores de risco do aparecimento das doenças cardiovasculares 

(DCV). Isto ocorre devido ao esforço que o coração exerce para bombear o sangue que se encontra 

sobre uma pressão acima do normal. Este esforço pode conduzir a um aumento da massa muscular 
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deste órgão, o que origina uma hipertrofia – que por sua vez, e a médio-longo prazo pode originar 

insuficiência cardíaca, angina de peito, arritmia cardíaca, entre outros. [28] 

As DCV, por sua vez, apresentam dados preocupantes e valores de mortalidade demasiado 

elevados. Estudos de 2015, indicam que as doenças cérebro-cardiovasculares fizeram várias vítimas 

sendo que 29,7% das mortes no país, foram causadas pelas mesmas. Além disso, dados de 2018 

apontam para uma população cada vez mais envelhecida, sendo que 21% dos portugueses têm acima 

de 65 anos, enquanto que apenas 14% apresenta uma idade inferior a 15 anos. Uma população mais 

envelhecida é sugestiva de um crescente aumento de incidência deste tipo de doenças. [27] 

 

2) Avaliação/ Medição 
 
Uma vez que se trata de um parâmetro modificável e fortemente influenciado não só pelo estado 

psicológico da pessoa, como também pelo cansaço e esforço físico prévio, recomenda-se que haja um 

relaxamento e compasso de espera para a realização da avaliação, de forma a obter resultados fiáveis.  

Posto isto, a medição deve ser realizada sem qualquer tipo de pressa e o utente deve estar sentado 

e relaxado. Além destas medidas deve garantir-se que o mesmo não fumou ou ingeriu qualquer tipo 

de estimulantes. No caso desta avaliação se tratar rotineira para despiste de complicação maior, deve 

ser realizada sempre no mesmo membro no qual foram detetados os valores de PA mais elevados 

aquando da primeira vez.[29] 

A medição da pressão arterial apresenta dois valores, correspondentes a fases de contração ou 

relaxamento do miocárdio. Assim sendo, o valor mais elevado/máxima, diz respeito à pressão exercida 

pelo sangue nas paredes das artérias, aquando da contração do coração para que ocorra o bombeamento 

do sangue – pressão arterial sistólica; por outro lado, o valor inferior/ mínima, indica a pressão exercida 

pelo sangue, mas quando o coração está relaxado – pressão arterial diastólica. [28] 

 

3) Resultados e interpretação 
 

A hipertensão arterial, mediante os valores apresentados, pode ser classificada em três diferentes 

graus: grau 1 – HTA ligeira; grau 2 – HTA moderada e, grau 3 – HTA grave. Contudo, para que o 

diagnóstico seja confirmado, são necessárias novas repetições (pelo menos duas vezes), em 

consultório e com no mínimo uma semana de diferença entre as mesmas.   

Segunda norma da DGS, os resultados são indicadores de HTA quando “(...) em avaliação de 

consultório, como a elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão 

arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual 

ou superior a 90 mmHg (...)”  

Os valores encontram-se delineados no algoritmo clínico/árvore decisão seguinte (figura 1). 
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Figura 1 – Árvore decisão pressão arterial [29] 

4) Fatores de risco 
 

São diversos os fatores considerados de risco, ou seja, que podem proporcionar HTA, sendo os 

mesmos classificados em modificáveis ou não modificáveis. Os primeiros dizem respeito a hábitos, 

costumes e ações que podemos alterar/modificar, como é o caso do consumo do tabaco, dislipidemia, 

consumo excessivo de sal e inatividade física; por sua vez, os segundos surgem como inalteráveis, 

dizendo respeito à idade, sexo e história clínica pessoal e familiar. [30] 

 

4.1) Não modificáveis 

 

4.1.1) Idade 

 
  A PA está inteiramente relacionada com a pressão exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos. 

Estes últimos veem a sua elasticidade diminuída ao longo dos anos, sendo que a PA tende a aumentar 

com a idade – estima-se que cerca de 2/3 da população com uma idade superior a 65 anos é hipertensa. 

[30] 
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 4.1.2) Etnia 

 
 Estudos indicam que, apesar da PA poder surgir em qualquer tipo de indivíduo, está mais 

associada a aparecimento precoce e grave em pessoas de raça negra. [30] 

 

 4.1.3) Sexo 

  
 A frequência desta condição nos diferentes sexos, parece estar relacionada com a idade dos 

mesmos. Assim sendo, os homens acima dos 45 anos apresentam um índice maior de HTA; enquanto 

que mulheres acima dos 65 anos ou pós-menopausa, tendem a desenvolver um aumento da PA. [30] 

 

 4.1.4) Hereditariedade 

 
 Pessoas com história familiar de HTA apresentam predisposição para também eles 

desenvolverem a mesma patologia. Contudo, se a base da história clínica se prender em hábitos e estilo 

de vida pouco saudáveis gerais e familiares, existe a possibilidade de modificar, combater e prevenir 

a condição. [30] 

 

4.2) Modificáveis  

 

4.2.1) Obesidade 

 
 Indivíduos com um IMC superior a 30 são classificados como portadores de obesidade. Esta 

condição proporciona normalmente valores de colesterol e triglicerídeos muito elevados, e 

consequentemente um risco muito elevado de HTA. Como se trata de um valor inteiramente ligado 

com o peso da pessoa, uma diminuição do mesmo diminui este risco. [30] 

 

 4.2.2) Álcool  

  
 O consumo de álcool em excesso pode influenciar o aumento da PA. Assim sendo, a sua 

ingestão deve ser moderada, não devendo ultrapassar duas vezes por dia no caso dos homens (3,3 dl) 

e de apenas uma vez por dia (1,65 dl) no caso das mulheres. [30] 

 

 4.2.3) Tabagismo 

  
 Apesar de ser comumente associado a problemas respiratórios, o consumo excessivo e crónico 

do tabaco constitui também uma causa importante de doenças cardiovasculares. A cessação tabágica 

traz assim benefícios no que diz respeito à HTA (e não só). [30] 
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 4.2.4) Consumo excessivo de sal 
  

 É de conhecimento público que um consumo excessivo de sal é um importante fator de risco 

de aumento da PA. Tal acontece porque o aumento do teor de sódio promove uma retenção excessiva 

de água, levando ao desenvolvimento ascendente da pressão. Como tal, e com o objetivo de diminuir 

a incidência deste tipo de patologias, a OMS estabeleceu um valor recomendado por dia de menos de 

5 gramas – valor que Portugal ultrapassa em dobro a média mundial. [30] 

 

 4.2.5) Sedentarismo 

 
 O sedentarismo e inatividade física, estão inteiramente relacionados com um aumento do 

peso, e consequentemente aumento do IMC e obesidade. Assim sendo, uma vida ativa e um estilo de 

vida saudável influenciam de forma bastante positiva a diminuição do risco de surgimento de HTA. 

[30] 

 

 4.2.6) Stress  

 Apesar de não existir uma relação direta entre stress e risco de HTA, essa relação existe entre 

o primeiro e os diversos hábitos e estilos de vida não saudáveis. Resumindo, uma diminuição dos 

níveis de stress, predispõe para uma diminuição de diversos fatores de riscos modificáveis, e 

consequentemente diminuição do risco de HTA. [30] 

 

4) Projeto desenvolvido 
 

No mês de abril ocorreu na FM um rastreio de PA (figura 2) gratuito e à disposição de todos os 

utentes da mesma. Durante o dia e aquando do atendimento, era explicado a cada um e de forma 

individual em que consistia o rastreio e fornecida a oportunidade de participar. Posteriormente, no 

decorrer da avaliação foram esclarecidas todas as dúvidas e fornecidos os aconselhamentos 

necessários face a cada caso e à interpretação do mesmo. 

Com o objetivo de entender por um lado quais as principais dificuldades no entendimento da 

patologia e, por outro, avaliar os conhecimentos sobre os fatores de risco, realizei um questionário 

(anexo IX) individualmente, para fornecer não só a melhor ajuda possível, como também para me 

preparar para na vida profissional focar nas temáticas mais importantes e/ou menos conhecidas. De 

forma a complementar as informações dadas no local, foi por mim igualmente elaborado um panfleto 

(anexo X), para que a leitura pudesse ser realizada com mais calma e visualizada com mais detalhe. 
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Figura 2 – Rastreio de Hipertensão Arterial na Farmácia do Marco 

 

5.1) Resultados obtidos no questionário 

 
 O rastreio foi efetuado a 32 utentes da FM, sendo que 65% foram indivíduos do sexo feminino 

e apenas 35% do sexo masculino. De forma a alcançar uma maior adesão e calma por parte dos 

mesmos, o questionário foi realizado apenas de forma oral, com posterior registro das respostas dadas, 

visto que o público participante apresentava na grande maioria uma idade superior a 60 anos. 

 De uma forma geral, os valores de PA encontravam-se normalizados e, apenas 5% 

apresentava outras patologias associadas (nomeadamente diabetes). De realçar ainda que da amostra 

total, apenas um dos utentes referiu ter cuidado com a quantidade de sal.  

 O facto de ser uma amostra com uma idade relativamente avançada, levou a uma adaptação 

face às informações do sedentarismo e prática de atividade física, de acordo com as possibilidades de 

movimentação, força, entre outras. 

 Relativamente aos valores de PA acima do normal, apenas um utente referiu não possuir HTA, 

apresentando valores de 173/84 mmHg, queixando-se de tonturas e dores de cabeça com frequência – 

após informações de medidas não farmacológicas a adotar, o utente foi aconselhado a dirigir-se ao 

médico, de forma a controlar o parâmetro mais rigorosamente. Dos restantes utentes com HTA, foram 

detetados dois PRM’s associados essencialmente à toma inadequada dos medicamentos.  

 Alguns utentes apresentavam valores ligeiramente levados, e quando questionados, referiram 

nunca ter possuído problemas de PA. Assim sendo, e para não haver facilitismo em relação a um 

parâmetro que influencia negativamente doenças perigosas e fatais, os utentes foram aconselhados a 

regressar no dia seguinte, para de forma mais calma efetuarmos novamente a medição. Felizmente 

todos regressaram e os valores encontravam-se normalizados. 
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5. 2) Conclusões 

 
Apesar da equipa da FM apresentar alguns elementos relativamente recentes, a grande maioria 

consiste em profissionais de saúde com vínculos antigos. Assim sendo, foi inicialmente difícil a 

aceitação dos utentes face a um elemento estranho e que, sabem à partida, que é recente no mundo do 

trabalho. Posto isto, este projeto foi o principal e primeiro momento de contacto entre mim e os utentes, 

sem outros elementos e sem dúvida me ajudou a ganhar a confiança deles.  

Na vertente mais científica e direcionada para a saúde, a atividade foi muito bem recebida e 

apoiada por todos os utentes, embora apenas alguns se mostraram com disponibilidade para 

efetivamente aguardar e realizar as medições necessárias. O facto de se tratar de uma amostra de uma 

faixa etária aproximada à terceira idade, mostrou ser benéfico em relação aos seus conhecimentos: na 

grande maioria, os utentes mostravam conhecimentos sobre práticas a não adotar e revelaram ser 

advertidos pelos médicos de família com regularidade. 

Ainda assim, a deteção de um utente com valores realmente preocupantes e não medicado, e outros 

dois utentes com PRM’s mostraram a elevada importância de ações como esta.  

 

Projeto 2: Diabetes Mellitus 
 

1) Definição e enquadramento  
 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica, que quando não controlada leva a hiperglicemia, ou 

seja, valores elevados de glicose no sangue. Tal acontece por dois possíveis motivos, ambos 

relacionados com a insulina – hormona produzida pelas células β, nos ilhéus de Langerhans 

pancreáticos e que regula os níveis de “açúcar” no sangue: por um lado o pâncreas pode não produzir 

uma quantidade de insulina suficiente ou, por outro lado, o corpo não consegue usar de forma eficiente 

a insulina produzida.  

A doença é caracterizada por dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2 (mais comummente abordados e 

conhecidos pela população em geral), a diabetes gestacional e dois estádios intermédios, a tolerância 

diminuída à glicose e anomalia da glicemia em jejum. Estes últimos tratam-se de alterações da 

homeostasia da glicose e podem ser revertidos. [31] 

A Federação Internacional da Diabetes (IDF) indica a Diabetes Mellitus como uma das doenças 

crónicas com extensão ampla em todo o mundo. A mesma companhia, prevê ainda um aumento de 

54% do número de portadores da doença, estando previsto para 2030 que cerca de 438 milhões de 

pessoas, estejam afetadas. Para além das limitações que a própria diabetes acarreta, esta é ainda 

responsável pela morte de aproximadamente 3,8 milhões de pessoas por ano direta ou indiretamente. 

A gravidade da doença torna-se ainda mais evidente quando a OMS informa que em 2014, quase 9% 

dos adultos com mais de 18 anos eram diabéticos e que em 2012 e 2016 os números de mortes 

associados foram de 2,2 milhões e 1,6 milhões respetivamente. [31,32] 
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1.1) Diabetes tipo 1 

 
Este tipo de diabetes, por ser caracterizado pela insuficiente produção de insulina requer de 

forma obrigatória, a administração diária de insulina. Exatamente por este motivo antigamente era 

conhecido como diabetes insulinodependente ou juvenil (por ser mais comum em crianças e jovens). 

 O défice de produção desta hormona deve-se ao facto de ser de cariz autoimune, havendo a 

destruição das células β por parte do próprio organismo, estando os genes HLA-DR3, HLA-DR4 

fortemente associados à portabilidade da patologia.  

 Os sintomas incluem poliúria (elevada excreção de urina), polidipsia (muita sede), fome 

constante, perda de peso inexplicável, alterações da visão e constante fadiga. [31,33] 

1.2) Diabetes tipo 2 

 
A diabetes tipo 2 (não insulinodependente ou adulta), caracteriza-se pelo oposto da anterior: 

existe produção de insulina, contudo, o corpo não é capaz de a utilizar de forma eficiente e eficaz. É 

o tipo que afeta a maioria da população portadora da doença a nível mundial, e está fortemente 

associada a obesidade e sedentarismo. [31] 

Como não se trata de uma anomalia das células produtoras, quando o pâncreas “recebe a 

informação” de que os valores de glicose no sangue se encontram demasiado elevados, ele responde 

ao estimular as células β para a produção de mais quantidade de hormona. Com o tempo, a resistência 

à insulina por parte do indivíduo piora, e o pâncreas permanece continuamente com a produção extra, 

até que ocorre a sua “exaustão”. [34] 

 

1.3) Diabetes gestacional 

 
Como o próprio nome indica, trata-se de um estado de hiperglicemia detetado apenas pela 

primeira vez no decurso da gravidez. Foi apenas em 2013 que a OMS declarou a “Diabetes 

Gestacional” como um subtipo de intolerância à glicose, apresentando as mulheres grávidas valores 

glicémicos entre os valores normais durante a gravidez e o limite da população em geral (não grávida).  

Importante ainda enfatizar a gravidade da Diabetes na Gravidez que, apesar de ser igualmente 

diagnosticada no decurso da gestação, pode inferir uma diabetes prévia embora não diagnosticada. Tal 

implica um controlo estreito e com recurso a terapia, para rastrear malformações fetais e outras 

complicações. [35] 

Assim sendo, mulheres portadoras de diabetes gestacional, apresentam um risco mais elevado 

de complicações não só durante a gravidez como também no parto, muito superior. Além disso, quer 

a mãe, quer o filho, apresentam um risco grande de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. [31] 
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1.4) Tolerância Diminuída à Glicose e Anomalia da Glicemia em Jejum  

 
Ambos os estados são indicadores de condições intermédias, ou seja, apresentam valores entre 

a normalidade e a diabetes. Embora possa evoluir para diabetes tipo 2 (e, com um risco e probabilidade 

elevada de ocorrer) se não controlados, a possibilidade de reverter a situação e evitá-la existe. Assim, 

os doentes devem ser sempre alertados para a gravidade da patologia e deve ser fornecida toda a 

informação e medidas necessárias a adotar. [31] 

 

2) Complicações graves associadas  
 

A Diabetes Mellitus é uma doença capaz de afetar todas as partes do corpo, sendo capaz de 

originar complicações graves e, caso não controladas, potencialmente fatais. Tais alterações podem 

ocorrer a nível micro ou macrovascular. [34] 

 2.1) Aterosclerose 

 
Acumulação de gordura nas paredes das artérias, alterando o normal fluxo sanguíneo para todos 

os órgãos. Prejudicam essencialmente o coração, o cérebro e as pernas, podendo estar na raiz de 

Acidentes Vasculares Cerebrais e Enfarte Agudo do Miocárdio. [34, 36] 

 2.2) Retinopatia 

 
 Os vasos sanguíneos na retina podem ser danificados pelo elevado teor de açúcar no sangue, 

o que pode resultar num bloqueio do fluxo sanguíneo e originar uma hemorragia. Estas situações 

podem danificar a capacidade de visualização da retina e, se não tratada, pode levar mesmo à cegueira. 

[34] 

 2.3) Neuropatia 

 
 A neuropatia mais comum em doentes com diabetes é a neuropatia periférica, ou seja, em 

primeiro lugar ocorre o dano nos nervos das pernas, causando não só dor como dormência nos pés. Se 

não tratado, pode avançar de forma progressiva atingindo as mãos e, por vezes, os nervos que 

controlam a digestão, função sexual e micção. [34] 

 

 2.4) Nefropatia 

 
A nefropatia consiste num dado renal, nomeadamente a nível dos vasos, que provoca a perda 

de proteínas na urina. É uma condição potencialmente agravada pelo nível de glicose elevados no 

sangue e promove hipertensão arterial. [34] 
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 2.5) Problemas nos pés/Pé diabético 

 
 Portadores da diabetes carecem de um controlo e cuidado com os pés elevados porque é 

comum o surgimento de feridas e bolhas. Tal ocorre porque, por um lado a neuropatia periférica causa 

dormência na zona e o doente não sente qualquer dor ou irritação, podendo ocorrer a formação de uma 

úlcera (que pode infecionar); por outro lado, a circulação sanguínea pode encontrar-se diminuída o 

que promove uma cicatrização lenta. Quando não tratadas, as feridas e úlceras simples podem 

aumentar de tamanho e infecionar, sendo que aquando da ineficácia de um tratamento, pode ocorrer a 

necessidade de amputação. [34] 

 

3) Prevenção e diagnóstico 
 

O Observatório Anual da Diabetes estima que, em 2015 a prevalência da diabetes na população 

com idades entre os 20 e os 79 anos foi de 13,3%. Contudo, este valor viu-se aumentado em quase 2 

pontos percentuais pelo envelhecimento da população. Da população com a doença, cerca de 44% não 

tinha o diagnostico realizado. 

Os dados anteriores são alarmantes, mas ainda mais grave se torna quando existe a indicação de 

uma relação entre um elevado IMC e a diabetes de 90% (49,2% para excesso de peso e 39,6% para 

obesidade). Assim, e visto a gravidade da patologia como anteriormente descrito, há uma necessidade 

cada vez maior de apostar na prevenção da mesma, e combater este (e outros) fatores de risco. [37] 

Posto isto, a OMS enumera uma panóplia de sugestões como medidas a adorar para prevenção da 

Diabetes Tipo 2, nomeadamente uma alimentação saudável e equilibrada, combate ao sedentarismo e 

mais atividade física, e cessão dos hábitos tabágicos (ou pelo menos redução). [31] 

A DGS indica na sua Norma 002/2011 que para ser feito um diagnóstico afirmativo da 

portabilidade da doença é necessário ter por base diversos parâmetros e valores para o plasma venoso, 

nomeadamente:  

• “População geral 

a) Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à 

glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 2. 

• Dois estádios intermédios (com alteração da homeostasia da glicose) 

       a) Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥ 110 e ≤126 

mg/dl (ou ≥ 6,1 e ≤ 7,0 mmol/l); 
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b) Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e 

≤ 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e ≤11,1 mmol/l).” [36] 

 Já no Decreto Regulamentar nº 21/2008, de 2 de Dezembro da DGS, pode ler-se que o diagnóstico 

de Diabetes Gestacional é feito em duas fases distintas, apresentando valores distintos para as 

diferentes alturas. Assim, todas as mulheres são sujeitas a uma avaliação na primeira consulta pré-

natal – valores na tabela 2 -; Prova de Tolerância à Glicose Oral entre as 24 e 28 semanas de gestação 

(com exceção das grávidas já com diagnóstico de diabetes) – valores na tabela 3- e, todas as grávidas 

diagnosticadas devem realizar até à sexta semana após o parto uma Reclassificação Pós-Parto – valores 

na tabela 4. [38] 

 

 

Tabela 2 – Valores de referência Pré-Natal [38] 

Glicemia Plasmática em Jejum Classificação  

≤92 mg/dl (5,1 mmol/L) Normal 

≥92 mg/dl (5,1mmol/L) < 126 mg/dl 

(7mmol/L) 

Diabetes Gestacional 

≥ 126 mg/dl (7mmol/L) / > 200 mg/dl 

ocasional (11,1mmol/L) / HbA1c ≥ 6,5% 

Tratar com Diabetes Prévia (Provavelmente) 

 

 

 

Tabela 3 – Valores de referência para diagnóstico na prova de PTGO entre 24-28 semanas [38] 

Hora Glicemia plasmática 

0 ≥92 mg/dl (5,1 mmol/L) 

1 ≥ 180 mg/dl (10,0 mmol/L) 

2 ≥ 153 mg/dl (8,5 mmol/L) 
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Tabela 4 – Valores de referência pós-parto [38] 

Classificação Jejum  2 horas após 

Normal < 110 mg/dl (6,1 mmol/L) e < 140 mg/dl (7,8 mmol/L) 

AGJ ≥ 110 mg/dl (6,1 mmol/L) e 

< 126 mg/dl (7 mmol/L) 

e < 140 mg/dl (7,8 mmol/L) 

TDG < 126 mg/dl (7 mmol/L) e ≥ 140 mg/dl (7,8 mmol/L) < 200 mg/dl 

(11,1 mmol/L) 

Diabetes 

Mellitus 

≥ 126 mg/dl (7 mmol/L) ou ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) 

 

      Dado que quase metade da população portuguesa com diabetes não se encontra ainda 

diagnosticada, a sua deteção precoce torna-se urgente para que se iniciem as terapias adequadas de 

forma a garantir uma preservação do organismo (de todas as partes que até à data não tenham sido 

afetadas). Assim, e sempre com o objetivo de melhorar a saúde pública e individual, a DGS indicou 

como parte das suas metas, não só a diminuição do desenvolvimento da diabetes em indivíduos de 

risco, como também um aumento do diagnóstico precoce. [36] 

 

4) Projeto desenvolvido 
 

À semelhança do “Projeto 1 – Hipertensão Arterial”, foi fornecido novamente um rastreio gratuito 

aos utentes da FM e à população de Marco de Canaveses – figura 3. Novamente foi indicado em cada 

atendimento anterior à data a possibilidade da realização do mesmo e esclarecidas todas as dúvidas, 

não só previamente como durante e posteriormente. 

As questões levantadas aos utentes (anexo XI) foram mais uma vez realizadas de uma forma 

ligeira e leve para que não houvesse a criação de uma situação de stress e prejudicial , visto que a 

população tida como amostra, pertencia novamente a uma faixa etária elevada.  

Elaborei ainda um panfleto (anexo XII) para entregar a cada um, com informação mais resumida 

e focando essencialmente nos cuidados a ter e nos fatores de risco, visto que a teoria da patologia é 

complexa e de interpretação não muito intuitiva. 
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Figura 3 – Rastreio da glicose em jejum na Farmácia do Marco 

 

4.1) Resultados obtidos no questionário 

 
        O rastreio teve uma adesão diferente do realizado para a HTA, tendo-se verificado um número 

elevado de pessoas com receio e medo da picada do aparelho. Parte das mesmas, mesmo após 

explicação do funcionamento, demonstração do aparelho, e tentativa de desmitificar o processo, 

continuaram a não colaborar e a preferir fazer o controlo em análises clínicas.  

        Ainda assim, foi efetuada a avaliação a 23 pessoas, maioritariamente homens, e em geral já com 

diagnóstico realizado, usando o rastreio como uma medida de controlo e de esclarecimento de medos 

e preocupações. 

        Cerca de 33% da amostra (7 pessoas) apresentavam valores de glicose acima de 126 mg/dL, 

contudo todos já realizavam tratamento com insulina, sendo que a maioria indicou não ter feito a 

medicação à hora devida. Assim, foram dadas as advertências necessárias e para as pessoas que 

indicavam fazer o tratamento corretamente, foi dada a indicação de encaminhamento ao médico para 

verificar e avaliar a necessidade de outra abordagem terapêutica ou alteração da posologia. 

        Ao contrário dos anteriores, uma utente apresentava um valor de 60 mg/dL, e quando questionada 

sobre possíveis sintomatologias associadas a hipoglicemia, afirmou não se sentir mal e não ingerir 

açúcar refinado, ou outros produtos com açúcares à exceção de fruta. Foram dados todos os alertas 

necessários para problemas associados a hipoglicemia e dadas alternativas ao açúcar refinado, 

nomeadamente produtos naturais e mais saudáveis. 
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. 4.2) Conclusões 

 
       Este rastreio não apresenta valores estatísticos muito significativos dada a pequena amostragem 

conseguida, contudo a grande maioria dos utentes apresentou alguma resistência à atividade 

promovida pela FM, pelo facto de terem de picar o dedo e de serem facilmente impressionáveis pelo 

sangue necessário extrair para o aparelho. 

 Ainda assim, e apesar de um número reduzido de participantes, acho importante o dado que 

cerca de 33% dos mesmos apresentava valores muito elevados, com possibilidade de complicações 

graves se não controlados – de frisar que parte dos mesmos indicaram realizar a terapêutica de forma 

correta e, mesmo assim, apresentaram níveis muito elevados.  

 Considerei assim este rastreio um sucesso, essencialmente pelas advertências e conselhos 

fornecidos quer por um lado, a doentes com possíveis complicações futuras graves, quer por outro 

lado, a uma utente em risco claro de hipoglicemia constante e/ou recorrente. 

 

Projeto 3 – Dispositivos inalatórios para doenças respiratórias 
 

 

1) Definição e enquadramento 
 

No que concerne ao tratamento de doenças do foro respiratório, a via inalatória é eleita como a 

melhor para administração dos fármacos necessários. Tal contribui em grande escala para uma 

melhoria na qualidade de vida dos portadores deste tipo de patologias crónicas, como é o caso de asma, 

bronquite e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Neste sentido, surgem assim os dispositivos 

inalatórios que têm como principal função e objetivo, a deposição do fármaco nas vias respiratórias 

inferiores para que seja possível a efetiva ação do fármaco. [39] 

Segundo a DGS, as doenças respiratórias crónicas são a terceira maior causa de morte em 

Portugal, sendo apenas “ultrapassadas” pelas doenças cardiovasculares e pelo cancro. Tal deve-se 

essencialmente não só a uma população cada vez mais envelhecida, com um aumento progressivo da 

esperança média de vida, como também ao aumento dos hábitos tabágicos. 

       A principal causa de mortalidade respiratória é a pneumonia, sendo responsável por cerca de 46% 

desses mesmos óbitos. A mortalidade por asma encontra-se atualmente controlada sem grandes 

variações desde 2007, enquanto que morte por bronquite, enfisema e outras doenças, têm sofrido um 

decréscimo bastante acentuado (cerca de 15% em 5 anos). [40] 

       Posto isto, há uma constante necessidade de novas abordagens terapêuticas que incluem novos 

fármacos e novos dispositivos inalatórios, para que haja o melhor ajuste possível aos utentes e permita 

uma melhoria da sua condição e também da adesão à terapêutica. Contudo, toda esta otimização exige 

uma constante atualização por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente dos farmacêuticos, 

para que a explicação da técnica seja correta e bem esclarecida, para desta forma atingir o sucesso 
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terapêutico. [39] Este conhecimento e dedicação ao estudo dos dispositivos antigos e recentes vê-se 

acrescida quando existem estudos realizados que indicam que cerca de 95% de pessoas “aleatórias” 

utilizadoras de inaladores, efetivamente erram aquando do seu manuseamento. [41] 

       

 

2) Classes de dispositivos inalatórios 
 

São diversos os tipos e formatos de dispositivos inalatórios disponíveis no mercado, sendo que a 

seleção de um deles é dependente não só do dispositivo em si, como também das características do 

doente. Assim é necessário promover uma avaliação, por exemplo da idade e da capacidade 

respiratória do utente, bem como a forma de utilização e custo do inalador. 

      Esta seleção baseada nas características (tabela 5) surge devido à vasta oferta destes dispositivos 

que os tornam tão distintos e específicos. [42] Atualmente existem os inaladores pMDI - Pressurized 

Metered Dose Inhaler, DPI - Dry Powder Inhaler e os nebulizadores (Respimat ®). [39] 

 

Tabela 5 – Seleção de dispositivo inalatório [42] 

 

O utente consegue fazer uma inalação: Dispositivo recomendado: 

Rápida e vigorosa DPI 

Lenta e profunda pMDI ou Respimat ® 

Ambas DPI; pMDI ou Respimat ® 

 

2.1) pMDI 

 
Este tipo de inaladores apresenta uma dose efetiva, e uma percentagem de depósito com variação 

entre os 8 e os 60%. Como o próprio nome indica, a matéria-prima é pressurizada havendo por isso a 

necessidade de realizar a inalação de forma simultânea à administração. Para além deste passo crítico, 

é ainda necessário advertir para a necessidade de uma agitação prévia. Ambas as situações constituem 

erros muito comuns no manuseamento do dispositivo. 

Importante ainda referir que se por um lado é possível utilizar uma câmara expansora para os 

utentes que revelem dificuldade na coordenação dos movimentos; por outro, esta é de caráter 

obrigatório para crianças até aos 6 anos de idade. [42,43] 

 

 2.1.1) Câmaras expansoras 

 
      Tal como mencionando anteriormente, o objetivo principal das câmaras expansoras é promover 

uma maior capacidade de coordenação entre a ativação do inalador e a inspiração. As mesmas, para 

além desta atividade facilitadora, são ainda importantes para uma redução da velocidade das partículas 

e redução da deposição orofaríngea. [44] 
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       2.2) DPI 

 
        Os DPI são dispositivos de pó seco e como tal, são necessários cuidados adicionais em relação 

à conservação dos mesmos, devido a problemas externos, como por exemplo, a humidade. Não exige 

a necessidade de coordenação ativação-inalação como nos anteriores, contudo apesar deste possível 

erro ser eliminado, outros surgem, como é o caso de inexistência de expiração prévia, inspiração não 

vigorosa e incapacidade de realizar apneia no final da inalação. 

         Importante ainda referir que o inalador não pode ser agitado ou inclinado após o carregamento 

da dose. Esta dose pode ser única - Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler® – ou de dose múltipla - 

Diskus®, Easyhaler®, Ellipta®, Genuair®, Noevolizer®, Spiromax®, Turbohaler®, Twisthaler®. 

[42] 

 

     2.3) Nebulizadores 

 
       O Respimat® surge como representante desta classe, também denominada externamente por Soft 

Mist Inhaler. Este dipositivo apresenta um aspeto físico muito semelhante a alguns dos dispositivos 

anteriores, contudo o fármaco é libertado na forma de nuvem, tendo o doente de ser chamado à atenção 

para que não haja contacto com os olhos sobre o risco de efeitos secundários moderados a graves. 

[45,46] 

        Tratam-se de inaladores de dose múltipla uma vez que duas inalações correspondem a apenas 

uma dose (ou seja, é sempre necessária mais do que uma libertação). [42]  

 

 

3) Projeto desenvolvido 
 

Durante o período despendido no balcão de atendimento, foi-me possível contactar com inúmeros 

utentes que, por um lado iriam iniciar a terapêutica com um inalador, ou por outro, já se encontravam 

a realizar a terapia, mas tinham inúmeras dúvidas. É um facto que estes dispositivos inalatórios 

suscitam múltiplas questões, dificuldades de manuseamento e de realização correta do método, 

principalmente quando se tratam de crianças e idosos (grande percentagem de utentes utilizadores dos 

mesmos na FM).  

Embora o estabelecimento possua alguns exemplares para demonstrações, as explicações tornam-

se difíceis quando os utentes percebem que há uma ligeira diferença no aspeto ou então quando não 

conseguem ver as mudanças físicas que abordamos– como por exemplo, alteração do número de dose; 

alteração de cor verde para vermelha (aquando da inalação), entre outras. 

Além disso, na FM alguns dos inaladores apresentavam mais rotação que outros e aqueles menos 

utilizados e menos comuns, suscitavam algumas dúvidas até para os profissionais de saúde. 

Surgiu assim a oportunidade de realização de uma brochura “Dispositivos Inalatórios” (anexo 

XIII) , com ilustrações de todos os funcionamentos dos dispositivos presentes ou não na FM, bem 
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como acompanhamento com notas importantes a referir e erros comuns a reportar ao utente para se 

evitarem erros na terapêutica. 

     A brochura teve desde o início um objetivo duplo: por um lado auxiliar os membros da equipa a 

explicar ao utente o funcionamento, levando-a consigo e tendo sempre as imagens como referência; 

por outro, permitir que a equipa se mantenha mais informada e com um acesso fácil à informação.   

 

3.1) Resultados  

 
      Este projeto foi apenas realizado em abril e aquando do término do meu estágio, não surgiu 

nenhum utente com dúvidas ou a atravessar a sua iniciação terapêutica. Assim sendo, não posso indicar 

resultados face a um dos objetivos da criação da brochura. 

        Contudo, em relação aos membros da equipa, todos ficaram agradados com a ideia e quando 

mostrado o produto final, numa espécie de formação/ explicação, indicaram ser de grande utilidade 

acima de tudo para, em caso de desconhecimento do produto, poderem rapidamente ter acesso à 

informação longe dos olhos do utente e, assim, nunca deixar que o mesmo se sinta inseguro. 

 

      3.2) Conclusões 

 
     Por todo o feedback recebido pela equipa e pelo potencial que acredito que a brochura criada tenha 

como auxiliador, posso concluir que o projeto foi um sucesso. Além disso, o facto da mesma não ser 

apenas momentânea (como foi o caso de cada um dos rastreios), fez com que a atenção e dedicação 

ao mesmo fosse elevada porque, provavelmente será utilizado a médio-longo prazo e será sempre uma 

marca deixada por uma estagiária da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, algo não muito 

comum na FM.  
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Anexo I – Espaço Exterior da Farmácia do Marco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Máquina de venda automática 
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Anexo III – Departamento administrativo 
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Anexo IV – Armazém
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Anexo V – Espaço de atendimento ao público 

 

Anexo VI – Espaço infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

46 

 

Anexo VII- Montras elaboradas manualmente 
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Anexo VIII – Folheto informativo – Alergias 
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Anexo IX – Questionário Hipertensão Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X – Panfleto Hipertensão Arterial 
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Anexo XI – Questionário Diabetes Mellitus 
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Anexo XII – Panfleto Diabetes Mellitus 
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Anexo XIII – Brochura “Dispositivos Inaladores” 
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1) Introduction 
 
     In the of the Pharmaceutical Sciences master’s degree, we students, have do opportunity of having 

the first real contact with the work environment through the internship. There for, and because this 

journey is so important for our development not only practical, but also scientific and clinic, I wanted 

to make sure that I picked up the best option for me and my future. 

     I always considered working outside Portugal, but I had never questioned doing part of my 

academic career outside my country. However, when I was told about the Erasmus program and how 

it would be good to do the internship in another European country, it seemed to me the perfect 

opportunity to understand how my life across borders would be.  

     Choosing Italy was one of the easiest choices to make. Italy is the country of culture, food and also 

of a language that did not speak and wanted to learn more. The Maggiore hospital was given to me as 

an option by the University of Bologna, so in reality I didn’t pick him up, but I think that I couldn’t 

choose any better myself. 

     In Maggiore hospital, I was able to have a close look to so many different roles and responsibilities 

of pharmaceutics that I couldn’t imagine. I made part of a great team, and every day was different, 

therefore I was constantly challenged to learn and do more. It was such a great time, and absolutely a 

great way to start my vision of hospital world. 

       

2) The “Ospedale Maggiore” 
 
    Ospedale Maggiore – appendix 1 - is the common name of Ospedale Maggiore Carlo Alberto 

Pizzardi and was founded in 1955. Although the fact that he is the second largest hospital in Bologna, 

is structure isn’t inside of the “halls” of the city, because during the World War Two the building was 

destroyed and then moved to a distant zone (also because that way it will be possible to build 

something bigger).  

     Is one of the hospitals of AUSL Bologna “azienda sanitaria locale”, which means that belongs to 

the group of Authority Local of Health in Bologna. The AUSL has in their composition more 8 

hospitals: Bellaria CA Pizzardi Hospital; Bentivoglio Hospital; Civil Hospital of Vergano; Porretta 

Hospital; S. Giovanni in Persiceto Hospital; Bazzano Hospital; Budrio Hospital and Loiano Simiano 

Hospital. [1] 

     There are three main buildings each one of them with 15 floors, but there are also minors buildings 

(which is the case of the one who’s pharmacy department is in). The hospital also has a heliport on the 

roof, that’s why he is so famous in emergency treatments.  

     Beside the vast number of departments and units, the Maggiore Hospital also has the biggest 

laboratory of all Italy. [2] 
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3) Pharmacy Department 
 

     The pharmacy department of the Maggiore hospital is, as mentioned above, in one of the smaller 

buildings and is present on two floors: on floor -1 is the internal pharmacy, where parenteral nutrition 

operates, the laboratory of galenic pharmacy, the medical devices department and “guardian” 

pharmacy. On floor 1, in turn, is the seat of direct dispensation. In addition to these locations, the 

hospital also has a warehouse that serves as a supplier of raw materials to pharmacy services. 

      The follow information is just an abstract of what is done in each department because my 

traineeship was only in Galenic Laboratory.  

 

 3.1) Parenteral Nutrition 
 
      This department – appendix 2 - depends entirely of the actual day orders. As expected, it is a 

service linked to neonates, especially premature, and / or adults with conditions that only allow this 

type of nutrition. These preparations are so important and rigorous, that the sterilization before 

entering the steric chamber is a huge step of the process. 

 

    3.1.1) Bags’ composition 
 

      As any parenteral nutrition, water, energy, amino acids, fatty acids, vitamins and minerals are 

required. Although there are standard values, there is always the verification of specific needs and 

adaptations, so there is a customization. It is also important to note that all concentrations requested 

and mentioned in the bag are met and effective even if part of the bag contents remain in the connection 

tubes - the calculations are already performed with this volume "waste". 

 

   3.1.2) My personal experience 

 
 

     The requests for parenteral nutrition arrived in the laboratory where I was every day. Therefor from 

day one I have been in touch with how it is designed and how all parameters are reviewed, calculated 

and rectified.     

      I was also able to view the preparation, but I was not allowed to have an active intervention. Still 

I find it a fascinating part of the hospital pharmacy and I have gained important knowledge about this 

sector. 
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 3.2) Galenic Laboratory 
 

       The "Farmacia Galenica” is an area composed by a laboratory – appendix 3 - and all the material 

necessary to perform the pharmaceutical forms required. This is also where that the “Farmacia di 

Guardia” places the orders, which are later elaborated, labeled and dispensed not only to our hospital 

but also to the other members of AUSL Bologna. 

       This department will be further approached since it was in here that I stayed for the 3 months. 

 

 3.3) Medical and diagnostic devices 
 

 
       The "Medical and Diagnostic Devices" sector is located next to the laboratory and is composed 

of offices for pharmacists, whose objectives are the study and introduction of new devices, as well as 

accidents with the medical and diagnostic in vitro devices from the hospital. 

 

 3.3.1) New devices 

 
    In unusual cases, a doctor can require pharmacists the use of a new medical device - Medical Device 

Sampling Request. 

    A new device is considered to be any device that is not covered by either the EUSIS software or the 

“New Sanitary Information System” (NSIS). Therefore, the pharmacist is responsible for confirming 

all the necessary documents for the validation of the device in question, as request to use medical 

device sampling, datasheet, EC’ certificate and the declaration of conformity. 

     Since this is a one-time use and a test for a specific patient, the order can only be made for small 

quantities, being the samples free (usually). 

      If the device has a positive answer after the test, the doctor who made the first request and who 

designed the experiment, may formally request the pharmacist to authorize the use of the device 

through a document called “Relazioni di esito”. The pharmacist begins his literature study and 

research, so he can have enough data to compose a research document for the request to be submitted. 

If accepted by the group of people responsible for the analysis at that time, the device is entered into 

EUSIS. 

 

 3.3.2) Devices’ Vigilance  

 
     Although the department is composed for more than one health professional, at Maggiore Hospital 

there is a pharmacist responsible for the vigilance of the devices, which means that he’s the one 

responsible for their defects and possible accidents. This is only possible with the association of this 

pharmacist with an engineer (usually) who has all the necessary knowledge of the electronic part. 



  

4 

 

     When something goes wrong, the pharmacist must fill out the " Rapporto di incidente o di mancato 

incidente da parte di operatori sanitari al Ministerio della Salute ", which describes the problem that 

has occurred. This document then goes to the Ministry of Health, which is responsible for analyzing 

it - it is also signed by all hospital staff present at the time of the accident. 

 

 3.4) “Farmacia di guardia” 
 
       In this pharmacy’ area there are many health professionals working, from pharmacists to 

pharmacy technicians. This is where applications are reviewed, verified and if accepted, delivered to 

the laboratory. For the request be accepted, the collaborators guarantee the document's compliance, 

from the place of prescription, place of sending, medication / active substance, duration of treatment, 

dosage, among others. 

       It is also this service that provides help to other professionals (most of all doctors and nurses) to 

clarify doubts, check the compatibility of certain pharmaceutical forms and the possibility of 

manufacturing a certain drug. 

 

 3.5) Direct dispensation 
 

     “Erogazione diretta” is where the actual contact with the patients is made. It’s in this department 

that medicines made by the galenic laboratory are delivered to their owners and where the pharmacists 

appear like a “community pharmacist” in a hospital setting. 

       Medicines produced by the industry are also distributed here since due to agreements with AUSL, 

this entity promotes the medicines’ payment, and patients only have to go to the Hospital Pharmacy 

to have access to them for free.      

      Inherent in the profession, in this place are also clarified doubts and explained the different and 

various paths and ways of treatments. 

 

            3.6) Warehouse  
 

        In this space are accumulated and organized by letters and numbers (representing the line and the 

space) all the stock of raw materials necessary for the good work not only of the hospital, but also the 

pharmacy. 

        The organization is designed so that anyone with access to the computer system can obtain 

information on the exact location of a particular drug, in a particular dose and pharmaceutical form. 

The space is huge, therefore is such and amazing help to have everything written and specified.    
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 3.6.1) My personal experience        

 
      I believe a good professional is the one who knows the place where he works. So early on, it was 

part of my goals to learn everything needed to do the preparations in a unique and autonomous way – 

sometimes that included going to the store. So, I learned not only how to use the computer system but 

also to recognize the location of the product and to check it out. 

      Also, during my period of stay an inventory was organized - a periodic resource used as a control 

method. Although I did not participate directly in it, I had the opportunity to rectify stocks and 

expirations together with another intern during free time and / or without urgent preparations at the 

Farmacia Galenica. 

4) Work developed in laboratory  
 

         My three months internship at the hospital was done at the laboratory - Galenica. Here I had the 

opportunity to be part of a very attentive and dedicated team of professionals, always willing to 

challenge and teach me. 

         Despite being a very important job and without a place for mistakes, it was challenging for me 

and allowed me to grow more as a pharmacist and, on the other hand, taught me to have confidence in 

myself and the academic path I had. 

         In “Farmacia Galenica” several requests are received from different pharmaceutical forms, 

which are prepared according to the date of leaving the hospital - as some of them have increased 

instability, thus reducing their shelf life. Each preparation has to be recorded in a book for this purpose 

and after that registration, the name is placed on the worksheet, the order sheet and the label itself. 

This is all done by the person who started the work itself. 

 

              4.1) Preparations  
 
     The preparations are diverse and there’s no single day equal to another. At Hospital Maggiore, I 

made a large number of requests, including: 

 

- Capsules (eg clobazam, thiamine, riboflavin, ...) 

- Solutions for internal and external use (eg captopril; among many others (internal); alcohol, acid 

(external)) 

- Suspensions (eg phenytoin, hydrocortisone) 

- Syrups and simple syrups as a vehicle (used for example in the preparation of midazolam solution 

used as a pre-anesthetic) 

- Kits preparations for specific pathologies (eg HIV Kit; Allergic Reaction Prophylaxis Kit) 

- Medicated papers (eg acetylsalicylic acid; clobazam; ...) 
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- Ointment (eg. Salicylic 5%)  

- Gel (eg lidocaine) 

- Creams (eg urea) 

 

      Usually the preparation instructions are already made and kept in a specific file. However, and 

essentially in the case of capsules – appendix 4 -, when the preparation of a concentration is not 

described, we make a new instruction sheet “cylinder test”. Due to the high number of capsules 

required, I was also able to perform this test and then prepare the pharmaceutical form in the dosage 

requested.  

 

 

      Note: The “cylinder test” consists of placing in this material the required weight of active substance 

to obtain the required concentration per capsule (remembering that it is plus 100, since we do 100 for 

once). Once the powder is placed, it is displayed what volume it occupies, and by the volume of the 

capsule that we want to use (already tabulated value), we fill until reaching the “mark” with starch as 

excipient. 

 

                  4.1.1) Instructions  

 
       In order to make the preparations correctly and to check the dosage and entire treatment required 

by the doctor, the instruction sheet is very important. Therefore, we must use it each time we start a 

new preparation (even when we already know what to do). 

        This sheet contains information such as: pharmaceutical form; method of preparation; 

conservation mode; suitable container; use; special cares; among others. 

 

               4.2) Registration 
 

         Each preparation is recorded at a specific location - appendix 5 - and to each one of them is given 

a unique number that will accompany the drug through the all process: since manufacturing till arrive 

to the patient (as it will appear on the label).  

        For the registration to be carried out correctly, it is necessary to indicate for that preparation 

number: the active substance; dosage of active substance; total number of confections; place to be 

sent; representative name of the patient (usually 4 letters); and at the end of all information, the 

professional responsible for production, needs to sign it. 
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              4.3) Work Paper 
 
         The “Work Paper” - appendix 6 - is also done by the operator on the computer and is the 

document that remains in the laboratory as a guarantee that it was done and the way it was done. 

       Therefore, this document contains: preparation number; date of preparation; place to be sent; 

“Name” of the patient; total number of confections; weight of each component; batch of each raw 

material; expiration date of all raw materials; number of containers used. Is also needed to appendix 

all the labels used. 

       Once again, the operator's signature is required and then the pharmacist controls the appearance; 

the way it was done; dose uniformity (if possible); among others. It is only after this acceptance that 

the drug can be effectively sent. 

 

              4.4) Labels 
 

       Labels are an important process that should be performed with the most care, especially because 

they contain important information not only for the patient, like special cares; conservation mode; 

expiration date; but also for healthcare professionals who rely on the information written on the labels 

as a facilitating mechanism for place and patient recognition. 

       They have information of patient; place to be sent; preparation number; expiration date; batch of 

substances used; indication of internal or external use; and indication of cautions. 

        Different preparations also have different labels. They are distinguished by color, especially 

because of the risk of wrong use. Thus, preparations for internal use are white - appendix 7-; and the 

external use drugs receive a yellow color - appendix 8. 

5) Formations 
 
       During my mobility period I was given the opportunity to attend a meeting about antibiotics and 

their misuse. The group was made up of doctors and pharmacists, and the debate was under the 

moderation of an expert on the subject. 

       Although they speak only Italian, being digitally supported has allowed me to understand most 

things and above all to realize that the crisis of misuse of these drugs does not only affect Portugal. 

6) Final Considerations 
 
 

       Although initially my internship plan included the participation in at least three distinct areas, this 

didn’t happen. However, although I stayed in the lab for three months and “worked” only in this 

department, this didn’t stop me from learning more and visualizing other jobs. Each location was 
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explained to me in detail and given the proximity between the departments I felt like consistently 

included.  

       These 90 days absolutely formed me as an human being and helped me to believe in my skills as 

a pharmacist. It was very gratifying for me to be able to do all kinds of work on my own and be 

perfectly capable.  

       I can never thank the people who work at “Ospedale Maggiore” enough for what they have done 

for me and above all for trusting my abilities even when I didn’t.  
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Appendix 3 – Galenic Laboratory  
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Appendix 6 – Work Paper 
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Appendix 7 – Label for internal use 

 

 

 

 

 

Appendix 8 – Label for external use 
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