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Resumo 

O estágio profissionalizante é um momento em que o estudante enfrenta a realidade do mercado 

de trabalho e as primeiras responsabilidades enquanto futuro farmacêutico e profissional de saúde. Este é 

o culminar de uma extensa formação e aprendizagem que permite colocar em prática o conhecimento 

adquirido ao longo dos nove semestres do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta fase é 

fulcral para o exercício da profissão, sendo que se inicia o contacto com o utente, onde o espírito crítico se 

desenvolve perante novas situações que surgem todos os dias e, no atendimento, o foco torna-se 

totalmente o utente. Deste modo, durante o estágio profissionalizante, o estudante tem a oportunidade de 

enriquecer o seu conhecimento, de agir e de enfrentar o desafio de realizar aconselhamento farmacêutico 

personalizado. 

Assim, surge o presente relatório que reflete a minha formação e constante aprendizagem nos 4 

meses de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária, no âmbito da unidade curricular de estágio. 

Este decorreu na Farmácia Filomena nos períodos de 21 de janeiro a 30 de abril e 1 de julho a 23 de julho 

de 2019. 

Na primeira parte do presente relatório são caracterizadas todas as atividades relacionadas com a 

profissão farmacêutica, por mim executadas ao longo do estágio. O atendimento ao utente, o farmacêutico 

como profissional de saúde, a preparação de manipulados e a execução de outras operações relativas a 

encomendas e controlo de prazos de validade serão temas abordados neste relatório, relatando a 

experiência da realidade do local de estágio, a Farmácia Filomena. 

Na segunda parte são apresentados, detalhadamente, os projetos por mim criados e desenvolvidos 

durante o estágio profissionalizante. Após análise da realidade da farmácia e do público-alvo conclui que 

deveria realizar, como primeiro projeto, um rastreio cardiovascular e, como segundo projeto, a “Semana da 

Saúde” onde é possível sensibilizar, alertar e aconselhar os utentes para diversas problemáticas, como 

hipertensão, colesterol, diabetes e perigos de exposição solar, que afetam o seu bem-estar e a sua 

qualidade de vida, culminando com uma “Caminhada pela sua Saúde”. 

Ao longo do presente relatório será percetível a razão da seleção dos projetos mencionados, a 

pertinência da sua aplicação dado o público-alvo da farmácia e a relevância dos temas para o exercício da 

profissão e desenvolvimento da relação profissional de saúde-utente. 
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Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) abrange uma panóplia de áreas 

profissionais, sendo a farmácia comunitária a que regista maior procura por parte de farmacêuticos em 

início de carreira 1 e a que contém maior percentagem de farmacêuticos a exercer a profissão. 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária é essencial para a formação do estudante 

enquanto futuro profissional de saúde responsável e consciente. É nesta área que há contacto direto com 

o utente e é percetível o papel ativo do farmacêutico através da dispensa de medicamentos com 

aconselhamento farmacêutico personalizado. Assim, é essencial perceber que há semelhanças em 

algumas situações que surgem, no entanto, cada utente é diferente e é necessário adaptarmo-nos. Existe 

uma relação de confiança do utente no farmacêutico, sendo da responsabilidade deste último alertar e 

sensibilizar para a adesão à terapêutica, promover a utilização correta do medicamento e hábitos mais 

saudáveis no quotidiano. No estágio somos incorporados numa equipa que nos auxilia no cumprimento 

das responsabilidades mencionadas anteriormente, permitindo um crescimento exponencial na aplicação 

dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do MICF. 

O meu estágio profissionalizante decorreu nos períodos de 21 de janeiro a 30 de abril e de 1 de 

julho a 23 de julho, na Farmácia Filomena (FF), em Vila Nova de Gaia, sob a orientação da diretora técnica, 

Drª. Paula Silva. O horário estipulado foi das 9h às 19h, com duas horas para pausa de almoço, de segunda 

a sexta-feira, sendo que, estive presente em alguns sábados. Assim, tive oportunidade de perceber a 

realidade da FF nos vários horários de funcionamento. Na tabela 1 são apresentadas, de uma forma 

abrangente e simplificada, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio.   

 

Atividades desenvolvidas 

Período 

Janeiro Fevereiro Março Abril Julho 

Receção e armazenamento de encomendas      

Reposição de stocks      

Controlo de prazos de validade      

Determinação de parâmetros bioquímicos      

Acompanhamento de atendimentos ao balcão      

Atendimento autónomo      

Realização de encomendas instantâneas e por telefone      

Projeto I: “Rastreio cardiovascular”      

Projeto II: “Semana da Saúde”      

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Filomena. 

Tabela 0-1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Filomena. 

Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Filomena. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA FILOMENA 

1. Estrutura e organização da Farmácia Filomena 

1.1. Localização e Público-alvo 

A Farmácia Filomena localiza-se na Praceta da Lagarteira, nº46, em Canelas no concelho de Vila 

Nova de Gaia e foi fundada em setembro de 1985. Esta encontra-se próxima da Unidade de Saúde Familiar 

de Canelas, de um laboratório de análises clínicas, de uma clínica dentária, de uma clínica veterinária, de 

uma ótica e da Associação de Solidariedade Humanitária de Canelas, da qual fazem parte um Centro de 

dia e uma Clínica de Fisiatria, e da Escola Básica e Secundária de Canelas. Para além disso, situa-se no 

centro da freguesia, um local com bastante movimentação e com zonas de lazer e restauração.  

Assim, a maioria dos utentes que frequentam a farmácia são residentes da freguesia e, na 

generalidade, são utentes fidelizados à FF pela confiança que desenvolveram nos profissionais de saúde 

presentes na mesma e nos serviços prestados. A FF abrange um público de faixas etárias e poder 

socioeconómico distintos, contudo, é de realçar que os idosos são a população com mais fluxo na farmácia. 

Este facto advém das características desta faixa que, por norma, são utentes polimedicados ou com 

doenças crónicas como hipertensão arterial (HTA), hipercolesterolemia e diabetes mellitus (DM) que 

procuram a dispensa habitual da sua medicação, o controlo dos parâmetros bioquímicos e esclarecimentos 

relativos à medicação e à(s) doença(s).  

1.2. Horário de funcionamento 

A FF funciona todos os dias úteis e aos sábados das 9h00 às 20h00 e encontra-se encerrada aos 

domingos e feriados cumprindo, assim, o estipulado na Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro. 

Adicionalmente, o horário encontra-se visível na porta da farmácia para que os utentes possam verificar 

sempre que necessário. A FF assegura também serviço permanente, desde a hora de encerramento de 

um dia até à hora de abertura do dia seguinte, de forma rotativa com outras farmácias, e coordenada pela 

Administração Regional de Saúde do Norte 2. No presente ano, 2019, estão estipulados 13 dias deste 

serviço no calendário. 

1.3. Recursos Humanos 

A equipa da FF é constituída pela proprietária e farmacêutica, Dr.ª Maria Filomena Silva, pela 

diretora técnica e farmacêutica, Dr.ª Paula Silva, por duas farmacêuticas, Dr.ª Joana Nogueira e Dr.ª Alda 

Cruz, e por dois técnicos de farmácia, Sr. Pedro Gomes e Sr. João Carlos Branco. Assim, é cumprido o 

estipulado no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, onde refere que “as farmácias dispõem, pelo 

menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico” e que “O diretor técnico pode ser coadjuvado por 

farmacêuticos, técnicos de farmácia e por pessoal devidamente habilitado, sob a sua direção e 

responsabilidade” 3. 

A FF é reconhecida como uma farmácia de excelência na relação profissional de saúde/utente, 

tendo sempre este último como foco. A equipa centra-se num aconselhamento personalizado e há 
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consciencialização de que cada utente é distinto e que existe sempre uma mensagem a transmitir em cada 

atendimento. A população acredita que a FF não é um local apenas de dispensa de medicamentos.  

Durante o estágio profissionalizante, toda a equipa foi essencial na minha integração e na 

minha evolução enquanto futura farmacêutica. Em todos os momentos se mostraram disponíveis e 

motivados para me esclarecer todas as questões que surgiam, tendo sido este espírito de equipa 

essencial na minha aprendizagem e aconselhamento ao utente. 

 

1.4. Caracterização e organização dos espaços físicos da farmácia  

No seu exterior, a FF é constituída por três montras envidraçadas onde consta a identificação da 

farmácia com iluminação. A porta de entrada encontra-se entre duas das montras, nas quais se encontram 

afixados materiais publicitários, os serviços prestados pela farmácia e a referência que a mesma se 

encontra aberta durante a hora do almoço. Numa outra encontram-se expostos alguns dispositivos médicos 

para venda. Na entrada da farmácia existe um passeio com uma rampa para permitir a entrada de utentes 

com mobilidade reduzida. Para além disso, na entrada encontra-se visível o horário de funcionamento da 

FF e, ainda, o posto de atendimento noturno, para os dias de serviço permanente (Anexo I). 

No interior da farmácia existem oito áreas distintas, a zona de atendimento ao público, um 

laboratório, dois gabinetes para a prestação de serviços, zona de receção de encomendas, sala de 

descanso/copa, armazém, escritório e duas casas de banho (Anexo II).  

Na zona de atendimento ao público existe uma pequena mesa com uma cadeira para que os 

utentes, principalmente os com mais dificuldades físicas, possam aguardar pelo seu atendimento com 

maior conforto. Nessa zona encontra-se, num local mais resguardado, uma balança de pagamento 

numerário automático, que determina o peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e percentagem de 

gordura corporal, em simultâneo. Existe, ainda nesta zona, um outro local resguardado dedicado às 

crianças, onde se encontra uma pequena mesa com vários lápis e desenhos. Esta zona é composta por 

cinco postos de atendimento equipados com um computador, uma impressora de recibos/faturas, um leitor 

ótico de código de barras, um terminal de multibanco e, numa pequena prateleira por baixo do balcão, não 

acessível aos utentes, encontram-se alguns Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) mais 

vendidos na farmácia. Nos balcões de atendimento está presente algum material publicitário e expostos 

alguns produtos em campanha promocional. Na zona de atendimento existem também dois expositores 

com produtos de perfumaria e outro de aparelhos e produtos de dentária. Em redor desta zona, atrás dos 

balcões existem expostos, no linear, suplementos alimentares, medicamentos de uso veterinário, produtos 

de dermocosmética, capilares, higiene oral, puericultura e maternidade, medicamentos homeopáticos, 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) organizados por indicação terapêutica e 

selecionados consoante a sazonalidade. Existem também gavetas deslizantes horizontais de acesso 

rápido com MSRM e MNSRM, organizados alfabeticamente por Denominação Comum Internacional (DCI), 

marca comercial e forma farmacêutica (comprimidos e cápsulas, xaropes, granulados). 
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No laboratório existe uma bancada com todos os equipamentos e instrumentos necessários à 

preparação de Medicamentos Manipulados (MM), em que as condições destes encontram-se de acordo 

com o estipulado na Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho 4. Contudo, na FF os MM são de pouca procura 

por parte dos utentes. Neste local são também realizadas preparações extemporâneas, como xaropes e 

suspensões orais. As matérias-primas encontram-se organizadas e devidamente rotuladas em armários. 

Para além disso, no laboratório encontram-se outros produtos armazenados em gavetas, como produtos 

de uso externo, de higiene oral, de uso oftálmico e auricular, pílulas, medicamentos vaginais, produtos para 

medição de parâmetros bioquímicos, adesivos, algodão, desinfetantes, soros e compressas. No sistema 

de gavetas Rombic® estão organizados produtos alfabeticamente e por forma farmacêutica, como 

pomadas, cremes, géis, supositórios e medicamentos de utilização de utilização no sistema respiratório. 

Os produtos de frio, como vacinas e insulinas, encontram-se armazenados neste espaço, num frigorífico, 

conservados a uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. Por fim, nesta zona estão arquivadas as fichas de 

preparação dos MM e toda a bibliografia necessária, como o Formulário Galénico Português e o Prontuário 

Terapêutico.  

Nos dois gabinetes de prestação de serviços é possível oferecer apoio personalizado ao utente. 

No primeiro são realizadas medições de parâmetros físicos e bioquímicos, como a medição da pressão 

arterial (PA), da glicemia, do colesterol total (CT), c-HDL, c-LDL e triglicerídeos (TG), sendo este o espaço 

onde são realizados os rastreios. No outro gabinete, por ser um local mais confortável e resguardado, são 

prestados serviços como consultas de nutrição, de podologia, fisioterapia, dermocosmética e é o espaço 

onde são administrados medicamentos injetáveis, por um farmacêutico com formação reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos (OF). 

A zona de receção de encomendas é o local onde se realiza a receção e conferência das 

encomendas enviadas pelos fornecedores, a marcação de preços de produtos não marcados e a devolução 

de produtos quando necessário. Neste espaço estão arquivadas as notas de encomenda, notas de crédito, 

devoluções e alguns documentos relevantes para a farmácia.  

No armazém encontram-se todos os excessos de stocks das outras localizações de MSRM, 

MNSRM e todos os outros produtos, organizados alfabeticamente por DCI, marca comercial e forma 

farmacêutica. Numa prateleira mais resguardada encontram-se os estupefacientes e psicotrópicos. Esta 

organização do armazém é essencial para um atendimento mais eficiente. 

Por fim, o escritório destina-se à administração e gestão da farmácia, onde a Diretora Técnica 

resolve os assuntos da farmácia que são da sua responsabilidade. É através do escritório que se acede à 

montra que contém os vários dispositivos médicos expostos. 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 

2.1. Sistema informático 

Na FF, o software de gestão utilizado é o SPharm®, desenvolvido pela empresa SoftReis, cuja 

principal missão consiste em selecionar, desenvolver e comercializar a melhor gama de produtos e 
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soluções na área da Saúde 5. Cada utilizador do sistema tem um código de acesso e todas as ações 

realizadas são registadas pela data e hora. É um software que permite auxiliar o farmacêutico em todos os 

processos, como na gestão de stocks dos produtos, controlo dos prazos de validade, receção de 

encomendas e realização de devoluções, faturação e emissão de lotes de receitas, consultar estatísticas 

relativas a compras e vendas, regularizar vendas suspensas, atendimento ao utente, criação de fichas de 

utente individuais, entre outras funcionalidades. Estas fichas contêm dados pessoais do utente e o histórico 

de compras na FF, essencial para o atendimento personalizado, em que o foco é o utente. 

Apesar de nunca ter contactado com este sistema informático, durante os quatro meses de 

estágio utilizei-o com facilidade para as diversas operações descritas, uma vez que este software é 

simples e intuitivo. Para finalizar o atendimento são necessários bastantes passos que permitem 

evitar erros no atendimento, no entanto, este processo é demorado. Contudo, com a experiência, 

foi possível que o utente não se apercebesse desta demora do sistema. 

2.2. Encomendas 

2.2.1. Realização de encomendas 

As encomendas são realizadas a distribuidores grossistas e/ou diretamente aos laboratórios, 

optando sempre pela opção que garante as melhores condições comerciais para uma gestão adequada da 

farmácia. As encomendas a distribuidores grossistas são elaboradas com base na análise dos stocks 

mínimo e máximo de cada produto, através do SI, contudo, algumas são realizadas via telefónica ou no 

gadget do fornecedor quando um determinado produto não se encontra disponível em stock para dispensa 

imediata ao utente. A FF opera principalmente com a OCP Portugal, a Cooprofar, a Empifarma e, em alguns 

casos, com a Botelho & Rodrigues. De realçar a possibilidade de realizar encomendas de MSRM rateados 

através do Projeto Via Verde do Medicamento existente no SI, sendo necessário o número de uma receita 

médica válida que contenha o produto que se pretende obter. Para além deste sistema, também existem 

algumas linhas telefónicas específicas ou não de um produto que se apresente nesta condição. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de realizar várias encomendas através do gadget, do 

Projeto Via Verde do Medicamento e via telefónica, maioritariamente no processo de atendimento e 

sempre que necessário. Foi possível perceber a importância de verificar o preço do produto durante 

a realização deste tipo de encomendas, uma vez que o mesmo pode ter alterado desde a sua última 

existência na farmácia e, assim, informa-se o utente do valor correto, evitando problemas 

posteriores na aquisição do produto, caso o mesmo fique reservado, independentemente de ficar 

ou não pago. Deste modo, uma tarefa aparentemente simples como a mencionada anteriormente, é 

de extrema importância para manter a relação de confiança entre o utente e o profissional de saúde.  

2.2.2. Receção e armazenamento de encomendas   

Na FF as encomendas são entregues, normalmente, pelas 9h00, 16h00 e 19h30, de acordo com 

as rotas dos distribuidores, podendo existir pequenas oscilações nestes horários. Todas as encomendas 

são acompanhadas da respetiva fatura, que permite conferir as mesmas. As encomendas encontram-se 
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divididas em caixas específicas para transporte de medicamentos e os produtos com necessidade de 

conservação entre os 2ºC e os 8ºC são acondicionados em caixas diferentes com acumuladores térmicos, 

com identificação de “Produto de frio”. Estes devem ser confirmados primeiramente e armazenados, de 

imediato, no frigorífico. Posteriormente, verifica-se se a encomenda está criada informaticamente ou se é 

necessário criá-la manualmente. De seguida, confere-se cada produto sequencialmente relativamente à 

quantidade, ao Preço de Venda ao Público (PVP), ao Preço de Venda à Farmácia (PVF), à taxa de Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) e ao Prazo de Validade (PV), tendo sempre em atenção a existência de 

descontos ou bonificações. No caso de MNSRM e outros produtos que não têm preço marcado, é 

necessário calcular o PVP, que corresponde à multiplicação entre o PVF e a margem de lucro definida pela 

farmácia, consoante a taxa de IVA, procedendo-se posteriormente à impressão das etiquetas com o PVP. 

Caso o preço varie e exista o respetivo produto em stock, deve-se imprimir novas etiquetas para os 

mesmos, no final, com o preço atualizado. Nos MSRM, quando há alteração do preço estipulado e ainda 

existe em stock o produto com o preço anterior, não se altera o PVP no SI até escoar na totalidade este 

último. Contudo, ao armazenar as novas embalagens, é necessário colocar uma indicação a referenciar 

“preço novo”. No final da conferência da encomenda deve inserir-se o número da fatura e verificar se o 

número total de produtos e o valor total da fatura que constam no SI coincidem com os apresentados na 

fatura.  

Por inconformidade, os produtos rececionados podem ser devolvidos ao fornecedor, como nas 

situações em que produtos são debitados e não enviados, ou vice-versa, as embalagens apresentam-se 

danificadas ou os prazos de validade são demasiado curtos. 

No armazenamento de todos os produtos da encomenda é necessário analisar cuidadosamente 

os PV para que se mantenha uma organização adequada, em que os produtos com validade mais curta se 

encontram à frente dos de validade mais longa, ou seja, uma organização que permita que os primeiros 

produtos dispensados sejam aqueles que apresentam um PV mais curto. 

As tarefas de receção e armazenamento de encomendas foram essenciais para conhecer 

todos os produtos e os locais onde se encontravam, o que auxiliou o processo de atendimento ao 

utente, tornando-o mais ágil e dinâmico. É um ponto crucial no início do estágio para uma melhor 

adaptação à realidade e espaço da farmácia.  

2.3. Controlo de prazos de validade 

Na FF, para além do controlo de PV na receção de encomendas, é também impressa uma listagem, 

emitida pelo SI, onde constam todos os produtos com validade a expirar nos dois meses seguintes. Neste 

processo analisa-se, no SI, a quantidade de cada produto em stock e as várias validades inseridas, verifica-

se as existências físicas e respetivos PV e, posteriormente, elimina-se do SI as validades já não existentes 

no stock físico e coloca-se na listagem impressa o PV mais curto existente na farmácia naquele momento. 

Caso se verifique algum erro de stock, o produto é assinalado para que se possa analisar e corrigir. Todos 

os produtos que se encontram com PV a expirar nos dois meses seguintes são separados e colocados 

num local específico para que, se possível, sejam primeiramente dispensados.  
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Durante o estágio tive oportunidade de fazer o controlo de PV várias vezes através das 

listagens mencionadas. Esta tarefa permitiu-me ter contacto com uma diversidade de produtos e 

perceber a sua localização na FF. Para além disso, foi percetível a sua importância para uma gestão 

adequada da farmácia, dada a quantidade de produtos separada, prevenindo quebras elevadas de 

produtos na farmácia ou evitando devoluções ao fornecedor. 

2.4. Processamento do receituário 

Atualmente, apesar da maioria das receitas médicas ser eletrónica, em alguns casos é ainda 

permitida a prescrição de receitas médicas manuais. Nestas situações, o prescritor deve assinalar com 

uma cruz, no canto superior direito da receita, o motivo de exceção legal: a) falência informática; b) 

inadaptação do prescritor; c) prescrição no domicílio; d) até 40 receitas/mês 6. 

Na dispensa de MSRM com prescrição manual ou com prescrição eletrónica materializada, o SI 

imprime um documento de faturação no verso da receita onde está presente informação relevante como o 

código da entidade que comparticipa, o PVP do medicamento, o valor da comparticipação e um local para 

que o utente assine. 

Todos os meses são enviadas as receitas manuais e as receitas eletrónicas materializadas para o 

Centro de Conferência de Faturas (CCF), para análise, o que permite à farmácia o reembolso das 

comparticipações dos medicamentos dispensados previamente. Deste modo, todos os profissionais da 

farmácia que se deparam com este tipo de receitas médicas, devem verificar com a máxima atenção se a 

mesma se encontra viável. Se existirem irregularidades, como receitas que contenham rasuras, caligrafias 

diferentes, prescritas com canetas diferentes ou a lápis, não contenham o nome e número nacional do 

utente, data da prescrição, assinatura e vinheta identificativa do prescritor, há comprometimento da 

viabilidade da receita e do reembolso da comparticipação à farmácia. Contudo, na FF há uma segunda 

análise do receituário por um dos profissionais da farmácia antes do envio do mesmo. Posteriormente, 

estas são separadas por organismos e agrupadas em lotes de 30, com a exceção do último lote que pode 

ter menos de 30 receitas. Procede-se ao fecho do lote e impressão do respetivo verbete de identificação 

e, no final, são emitidas as relações-resumo para cada lote e as faturas a serem enviadas às respetivas 

entidades, ou seja, estes documentos são enviados para o CCF, no caso do receituário do SNS, e para a 

Associação das Farmácias Portuguesas (AFP), no caso dos outros sistemas de comparticipação. 

3. Atendimento ao utente e dispensa de medicamentos e outros produtos de 

saúde 

O atendimento ao utente é uma etapa de elevada relevância no estágio, é a fase mais desafiante 

e onde se adquire uma panóplia de novos conhecimentos e outros se consolidam. Cada utente apresenta 

diferentes características e é necessário adaptarmo-nos a todas as realidades e primar por um 

aconselhamento personalizado. No atendimento deve ser utilizada uma linguagem simples, clara e de fácil 

compreensão, deve ser transmitida informação relevante para o uso correto e responsável do 

medicamento.  
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Assim, o farmacêutico assume um papel essencial na adesão à terapêutica e no esclarecimento 

de todas as questões relativas ao medicamento e a outros produtos de saúde, sendo necessária máxima 

atenção e cuidado na sua dispensa. Assim, é percetível ao longo do estágio que é necessário um estudo 

contínuo para sermos profissionais de saúde atualizados e aconselharmos da forma mais correta nas 

diversas situações novas que surgem no dia-a-dia na farmácia. 

Ao longo do estágio, a equipa da FF sempre se mostrou disponível em auxiliar-me e 

esclarecer as minhas dúvidas, transmitindo-me informações essenciais para a minha melhoria 

contínua no aconselhamento ao utente. Recorri várias vezes ao site do INFARMED para consultar 

informações sobre vários medicamentos, através da base de dados INFOMED, que permitiu adquirir 

mais conhecimento para um atendimento ao utente mais completo. Com a experiência e conselhos 

dos colaboradores da farmácia, foi possível criar uma boa relação com os utentes sendo uma 

maioria presença assídua na FF.  

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são aqueles que, utilizados sem vigilância médica, podem constituir, direta ou 

indiretamente, um risco, mesmo usados para o fim terapêutico a que se destinam, que são utilizados 

frequentemente em quantidades consideráveis para fins distintos daquele a que se destinam, que 

contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, em que a atividade ou as reações 

adversas sejam indispensáveis aprofundar e aqueles que se destinam a ser administrados via parentérica 

7. Assim, estes medicamentos apenas podem ser dispensados quando o utente apresenta uma prescrição 

médica válida.  

Ao longo do estágio na FF, alguns utentes solicitavam alguns destes medicamentos sem 

receita e os colaboradores da farmácia explicavam sempre a necessidade da mesma na dispensa 

destes medicamentos e os riscos que poderia acarretar, existindo principalmente um reforço na 

sensibilidade quanto à utilização de antibióticos. 

3.1.1. Prescrição médica 

Para a dispensa de MSRM é necessária uma receita médica em que a prescrição de medicamentos 

é efetuada por Denominação Comum Internacional (DCI), a fim de centrar a mesma na escolha 

farmacológica, e contribuir desta forma para uma utilização mais racional dos medicamentos. Uma 

prescrição médica deve sempre incluir a denominação comum internacional (DCI) do princípio ativo, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade prescrita e a posologia e pode ser utilizada 

para prescrição de medicamentos comparticipados e não comparticipados. O farmacêutico possui 

competência profissional para selecionar os medicamentos que cumpram a prescrição aliado às 

preferências do utente, sendo transmitido a este toda a informação relevante para a seleção.  

A legislação atual aplicável à prescrição visa promover a desmaterialização de todo o circuito, de 

forma a evitar erros na dispensa e agilizar os processos de prescrição e de conferência de receituário. 

Assim, atualmente existem três tipos de receitas consideradas válidas: prescrição manual (PM), prescrição 
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eletrónica materializada (PEM) e prescrição eletrónica desmaterializada (PED). Contudo, como 

mencionado anteriormente, as PM surgem apenas associadas a algumas exceções legais que se 

encontram estipuladas. Estas têm uma validade de 30 dias seguidos, a partir da data da sua emissão, não 

é renovável e em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, no máximo 2 

embalagens por medicamento, até um total de 4 embalagens por receita. Contudo, caso os medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do 

mesmo medicamento. As PEM têm também uma validade de 30 dias seguidos, contudo, este tipo de 

prescrição pode ser renovável com uma validade até 6 meses. Assim, neste caso contém até 3 vias e 

apenas podem ser prescritos medicamentos que se destinem a tratamentos de longa duração. Tal como 

nas PM, nas PEM podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, com um total de 4 embalagens por 

receita e podem ser prescritas, no máximo, 2 embalagens por medicamento. Caso os medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas, divididas pelas três 

vias, até 12 embalagens no caso de medicamentos de longa duração 8. Por fim, as PED são apresentadas 

pelo utente através de um SMS que contém o número da receita (19 dígitos), o código de acesso e dispensa 

(6 dígitos) e o código de direito de opção (4 dígitos). Os medicamentos para o tratamento de curta e média 

duração têm uma validade de 30 dias e podem ser prescritas até duas embalagens, e os medicamentos 

para tratamento de longa duração têm uma validade de 6 meses e podem ser prescritas até seis 

embalagens, não havendo limite de linhas por receita. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de contactar com os três tipos de prescrições e, de 

facto as receitas manuais, por vezes, são de difícil interpretação e podem induzir mais erros na 

dispensa de medicamentos comparativamente com as prescrições eletrónicas. Contudo, a receita 

médica enviada por SMS implica que o farmacêutico tenha de preencher o número da receita e o 

código de acesso manualmente, tornando o processo um pouco mais demorado. Para além disso, 

na FF, existindo uma elevada afluência de idosos, é percetível a dificuldade neste tipo de receitas, 

principalmente porque não permite ao utente saber que medicamentos estão prescritos na receita, 

contudo, nesses casos é impresso um talão, através do SI, com a medicação por dispensar e onde 

consta informação relativa aos medicamentos e número de embalagens presentes na prescrição. 

3.1.2. Sistemas de comparticipação de medicamentos 

Para que todos os cidadãos tenham acesso aos medicamentos que necessitam, o SNS 

comparticipa uma percentagem do PVP de determinados medicamentos, sendo que esta apenas ocorre 

perante apresentação de prescrição médica. Na legislação atual consta a possibilidade de comparticipação 

de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, que se aplica a situações 

específicas que incluem determinadas patologias ou grupos de doentes. No regime geral, o Estado paga 

uma percentagem do PVP do medicamento, que varia de acordo com o escalão em que se encontra 

inserido: Escalão A – comparticipação de 90%; Escalão B – comparticipação de 69%; Escalão C – 

comparticipação de 37%; Escalão D – 17 comparticipação de 15% 6. 
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Existem também subsistemas de saúde que comparticipam os medicamentos, como os Serviços 

de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Serviço de Assistência Médico-Social 

do Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários (SAMS/QUADROS), Assistência na Doença aos Militares 

(ADM), seguros de saúde particulares, entre outros. Perante estes subsistemas, para se prosseguir com a 

comparticipação, é necessário que o utente se faça acompanhar do cartão de beneficiário referente ao 

regime que possui. 

Para que o SI assuma o valor correto da comparticipação, é preciso selecionar o respetivo código 

do organismo, o que por vezes é complicado, dada a quantidade de subsistemas existentes. Assim, é 

necessário analisar este tipo de casos cuidadosamente, visto que alguns códigos são idênticos, podendo 

existir alguns erros associados. 

3.1.3. Medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos (MG) apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e são bioequivalentes com o medicamento de referência, 

comprovado por estudos de biodisponibilidade adequados. Os MG são prescritos pela DCI das substâncias 

ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, existindo a possibilidade do médico acrescentar o nome 

do respetivo titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou marca 9. 

Na FF, no ato da dispensa de medicamentos, foi muitas vezes percetível a falta de confiança 

dos utentes nos MG. Na maioria dos casos, estes questionavam as diferenças relativamente ao de 

marca e todas as questões eram esclarecidas de uma forma simples e clara, tendo os utentes 

optado pelos MG, na maior parte dos casos, pois, era mencionado que os MG apresentam a mesma 

eficácia e segurança e possuem a vantagem de serem economicamente mais aliciantes. Contudo, 

perante algumas diferenças significativas de preço, alguns utentes desconfiavam da qualidade 

destes últimos. Nestas situações era referido que o preço mais baixo se devia a estes não terem em 

conta os custos necessários à Investigação e Desenvolvimento da molécula. 

3.1.4. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são alvo de um regime de controlo especial e 

rigoroso, uma vez que podem causar dependência física e psíquica. Assim, pode existir perigo de abuso e 

consequente tráfico deste tipo de medicamentos, pelo que se encontra estipulado no Decreto-Lei nº15/93 

de 22 de janeiro o processo de controlo destas substâncias, de forma a evitar a sua utilização inadequada, 

primando o seu uso apenas para fins terapêuticos 10. 

Na dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, o processo é um pouco distinto 

dos outros medicamentos. O SI solicita o registo de alguns dados relativos à identidade do médico 

prescritor, ao utente e ao adquirente. Assim, do utente é necessário o nome completo e morada e do 

adquirente é solicitado o nome completo, morada, data de nascimento, número de um documento de 

identificação e respetiva validade. 
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Como estes medicamentos estão sob um regime de controlo rigoroso, o stock terá de se encontrar 

correto em qualquer momento, não podendo em caso algum existir quebras. Assim, é necessário proceder 

à dispensa destes medicamentos de uma forma cuidada e atenta. 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são utilizados no tratamento de estados patológicos menores, evitando a sobrecarga 

nos centros de saúde e hospitais.  

A venda de MNSRM deve ser efetuada por farmacêuticos ou técnicos de farmácia ou sob a sua 

responsabilidade 11. Estes podem ser vendidos ao público fora das farmácias em locais que cumpram os 

requisitos legais, contudo, contudo, existe uma subcategoria de MNSRM que apenas devem ser 

dispensados em farmácias, designados por Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Venda 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), devido ao seu perfil de segurança, indicações e exigência da 

intervenção do farmacêutico na sua dispensa. Nestes casos, existem disponíveis protocolos de dispensa 

definidos pelo INFARMED, I.P. que devem ser observados e analisados para a correta dispensa e 

aconselhamento 12. 

Assim, o farmacêutico apresenta um papel de extrema importância na dispensa de MNSRM, sendo 

o único intermediário entre estes e o utente. Deste modo, é essencial promover o uso racional do 

medicamento e realizar um aconselhamento onde conste, se possível, indicação de medidas não 

farmacológicas como complemento. Em cada caso, o farmacêutico deve realizar algumas questões ao 

utente de forma a ter acesso a informação relevante para indicar a melhor opção de tratamento. Contudo, 

em muitas situações, os utentes chegam à farmácia e solicitam um MNSRM que já administraram em 

algum momento que apresentaram sintomatologia idêntica. Assim, é preciso perceber junto do utente se 

essa opção é a mais adequada. 

Ao longo do estágio na FF realizei vários aconselhamentos e efetuei algumas vendas de 

MNSRM, principalmente em casos de gripes, constipações, tosse, rinite alérgica, perturbações 

intestinais e distúrbios do sono. Estas situações foram as mais desafiantes, pelo facto de ser 

necessário analisar a situação clínica do utente e perceber qual o produto mais adequado e seguro 

para aquele caso concreto. Foi sempre feita uma anamnese e, foi possível perceber que alguns 

casos de diarreia, por exemplo, se deviam à toma de antibióticos. Deste modo, ao longo do estágio 

fui percebendo que os MNSRM poderiam muitas vezes ser recomendados como cross-selling, por 

exemplo, recomendar um probiótico na dispensa de antibióticos para prevenir diarreia. Em algumas 

situações foi possível recomendar algumas medidas não farmacológicas como beber muitos 

líquidos, descansar bastante, optar por uma dieta equilibrada e elevar a cabeceira da cama para 

aliviar a tosse durante a noite. Outro exemplo está relacionado com a recomendação e venda de 

produtos para distúrbios de sono, como a dificuldade em adormecer, e a necessidade de o utente 

se manter no escuro, com a televisão desligada e não usar o telemóvel para que o efeito do 

medicamento fosse o desejado. Durante o estágio, deparei-me com diversas situações em que os 

utentes apresentavam tosse e foi sempre realizada uma anamnese para perceber se era tosse seca 
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ou expetorante. Para a expetoração recomendei, a maioria das vezes, acetilcisteína, como o 

Fluimucil® e para a tosse seca recomendei levodropropizina, como o Levotuss®, por exemplo.     

Assim, o aconselhamento destes produtos é o momento que nos permite mais aplicar os nossos 

conhecimentos, mas é também a fase que nos permite evoluir mais e aprender como futuros farmacêuticos 

e profissionais de saúde.  

3.3. Outros produtos de saúde 

3.3.1. Medicamentos manipulados 

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril regula a prescrição e a preparação de medicamentos 

manipulados (MM) e define MM como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Estes podem ser preparados segundo receita 

médica que especifica o doente a que se destina e segundo as indicações compendiais, de uma 

farmacopeia ou de um formulário. Deste modo, o farmacêutico é responsável por assegurar a qualidade 

da preparação e verificar a segurança do medicamento relativamente à dosagem da ou das substâncias 

ativas e à existência de interações que condicionem a ação do medicamento ou a segurança do doente 13. 

Na FF a preparação de MM não é muito frequente, contudo, são realizadas algumas 

soluções, suspensões e cremes. Durante o estágio assisti à preparação de uma solução de álcool 

a 60º saturado com ácido bórico para ser utilizado em casos de otite (Anexo III). Assim, foi também 

possível assistir à elaboração da ficha de preparação, onde consta o nome do MM, respetiva 

quantidade a preparar, forma farmacêutica, lote e data de preparação, teor em substância ativa, as 

matérias-primas utilizadas, respetivos lotes e quantidades, o procedimento de preparação, os 

ensaios de verificação da qualidade do produto final e o seu PVP. 

3.3.2. Preparações extemporâneas 

As preparações extemporâneas correspondem a pós para suspensão oral que são reconstituídos 

com água purificada e que apresentam um prazo de validade curto após reconstituição, não devendo ser 

guardados para utilizações posteriores. Devem ser conservados a temperatura e local apropriados. 

Durante o estágio realizei algumas preparações extemporâneas, como o Clamoxyl®, Zoref®, 

Augmentin Duo®, Clavamox ES®, Clavamox 125® e Clavamox 250®. Em alguns casos foi 

mencionada a necessidade de conservar a preparação no frigorífico, uma vez que teriam de se 

manter num intervalo de temperatura entre os 2ºC e os 8ºC e foi sempre reforçado o prazo de 

validade a partir do momento da reconstituição. 

3.3.3. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário possui propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais 

ou dos seus sintomas com a finalidade de estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou de exercer 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica de forma a modificar as funções fisiológicas. Os 
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medicamentos veterinários podem ser sujeitos ou não a receita médico-veterinária, de acordo com as 

informações conhecidas relacionadas com a saúde humana ou animal e com o ambiente 14. 

Na FF, existem alguns utentes que solicitam medicamentos veterinários, principalmente 

antiparasitários e antibióticos para animais domésticos, sendo o stock existente na farmácia um 

pouco restrito, mas adequado às situações que surgem no quotidiano. No atendimento ao utente, 

em situações mais específicas, tive algumas dificuldades em aconselhar e esclarecer dúvidas 

devido à escassa formação académica nesta área, contudo a equipa da FF sempre me auxiliou e me 

transmitiu informação relevante para um melhor e mais completo aconselhamento. 

3.3.4. Suplementos alimentares 

A comercialização de suplementos alimentares deve respeitar o Decreto-Lei n.º 136/2003 de 28 de 

junho, que define estes produtos como géneros alimentícios que visam complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias, como nutrientes, 

com efeito nutricional ou fisiológico. Os suplementos alimentares não são medicamentos e, deste modo, 

não podem ser mencionadas na rotulagem e apresentação propriedades profiláticas, de tratamento ou cura 

de doenças ou seus sintomas, apesar de apresentarem um efeito benéfico para o utente 15. 

Na FF, os suplementos mais solicitados são os destinados à redução do cansaço físico e 

mental, do stress, fortalecimento dos ossos e articulações e regulação do sono. Contudo, os mais 

aconselhados eram à base de magnésio. No atendimento ao utente era sempre mencionado que 

estes produtos são apenas um complemento e que se deveria manter uma dieta variada e 

equilibrada, principalmente no aconselhamento de produtos dietéticos. 

3.3.5. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

O Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de setembro estabelece as regras que disciplinam o mercado de 

produtos cosméticos e de higiene corporal  e define-os como “qualquer substância ou preparação destinada 

a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

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

com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto e ou proteger 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” 16. 

 A população procura muitas vezes, na farmácia, um aconselhamento mais personalizado, pela 

confiança que deposita no farmacêutico, principalmente quando apresenta algum tipo de complicação na 

pele ou mucosas, por exemplo. Assim, é essencial que o farmacêutico esteja sempre atualizado e tenha 

conhecimento de todos os tipos de produtos e marcas para um aconselhamento personalizado e adaptado 

ao utente.  

 A FF trabalha com diversas marcas na área da dermocosmética, entre as quais, a 

Bioderma®, a Vichy®, La Roche-Posay®. Na FF são muito procurados produtos para problemas de 

pele e hidratantes, mas também produtos de higiene oral e de higiene íntima.  
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 No início do estágio tinha alguma dificuldade em aconselhar estes produtos devido à 

elevada diversidade de gamas e marcas, contudo, mantive-me atenta aos aconselhamentos dos 

colaboradores da farmácia retendo informação relevante sobre os produtos. Para além disso, 

assisti a algumas formações na FF que permitiram que adquirisse um maior conhecimento nesta 

área. Assim, foi possível aconselhar o utente de acordo com as suas preferências e poder de 

compra. 

3.3.6. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação e que não possuem qualquer ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica. São utilizados para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de condição fisiológica. Estes são divididos em quatro classes, I, IIa, IIb e III e 

outros são para diagnóstico in vitro, sendo os da classe I os que apresentam risco mais reduzido e os de 

classe III os que apresentam risco mais elevado 17. 

Na FF, os dispositivos médicos mais dispensados são os de monitorização e controlo da 

Diabetes, incluindo lancetas e tiras de teste, produtos ortopédicos como meias de descanso e de 

compressão, pulsos, pés e joelhos elásticos, material de penso, compressas de gaze esterilizadas 

e não esterilizadas, canadianas e testes de gravidez. 

4. Farmacêutico como profissional de saúde 

O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente, sendo a 

principal responsabilidade do farmacêutico a saúde e bem-estar do doente e de todos os cidadãos, 

promovendo o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança. Deste modo, o 

farmacêutico deverá ter presente que se encontra sempre ao serviço da saúde pública e dos doentes. 

Assim, o farmacêutico é um profissional de saúde cuja intervenção perspetiva ganhos em saúde e 

a melhoria da qualidade de vida do cidadão através da prestação de cuidados de saúde diferenciados e da 

promoção do uso responsável do medicamento 18. Na FF é de realçar a confiança da população na 

profissão farmacêutica, sendo reconhecidas capacidades e competências técnico-científicas nos 

colaboradores da farmácia. 

O farmacêutico comunitário presta diversos serviços relevantes na sua profissão como programas 

de cuidados farmacêuticos, monitorização de parâmetros bioquímicos e biofísicos, administração de 

medicamentos injetáveis, promove a literacia em saúde através da transmissão de informação na dispensa 

de medicamentos, realiza aconselhamento e encaminhamento para o médico quando pretendido.    

Os cuidados farmacêuticos podem ser definidos como toda a prestação de cuidados que envolve 

a dispensa dos medicamentos ao doente, com foco na obtenção de resultados no tratamento que melhorem 

a sua qualidade de vida. Assim, o farmacêutico assume um papel incontestável na Saúde Pública 19.  

Na FF existe um elevado número de utentes fidelizados, o que permite, em alguns casos, 

realizar um seguimento farmacoterapêutico, alertar para diversas situações anormais que possam 
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surgir e promover a adesão terapêutica, pela confiança que é depositada no profissional de saúde. 

Os rastreios são essenciais para detetar novos casos de alerta sendo, em muitos ocasiões, o utente 

encaminhado para o médico. Estes são também momentos de excelência para promover a adoção 

de um estilo de vida saudável, a adesão à terapêutica e a perceção de erros na toma de medicação. 

Em suma, a FF é uma farmácia que prima pelos cuidados farmacêuticos e pelo foco no utente, 

promovendo a fidelização e confiança do mesmo no farmacêutico como um profissional de saúde 

de excelência.  

5. Serviços prestados na Farmácia Filomena 

A farmácia presta diversos serviços farmacêuticos e de saúde com o objetivo de promover o bem-

estar dos utentes. 

Na FF estão disponíveis as medições da pressão arterial (PA), glicémia, colesterol total (CT), 

triglicerídeos (TG), c-HDL e c-LDL e os valores são registados num cartão específico que permite o 

acompanhamento e controlo do utente ao longo do tempo. Em algumas situações, os médicos solicitam ao 

utente a medição de um ou mais parâmetros durante um determinado período de tempo, pelo que o mesmo 

se dirige à farmácia para fazer esse seguimento, tendo o farmacêutico um papel essencial através de um 

aconselhamento personalizado e promoção da saúde. É, também, relevante a indicação para o médico 

quando o utente apresenta valores preocupantes. Assim, este serviço promove um maior contacto com 

toda a rede de utentes, o que permite acompanhar a evolução dos mesmos. 

Durante o estágio profissionalizante na FF, tive oportunidade de realizar medições de PA, 

glicémia e CT aos utentes, o que me permitiu melhorar, nomeadamente, na comunicação com os 

mesmos e na qualidade e agilidade durante a execução das técnicas de medição destes parâmetros. 

Para além disso, na prestação destes serviços, direcionei vários utentes para consulta médica, 

principalmente por apresentarem valores preocupantes, muito superiores aos de referência. 

A administração de injetáveis é outro serviço prestado pela FF, que deve ser executado por 

farmacêuticos que devem estar habilitados com formação complementar específica 20, reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos, como é o caso da Drª. Paula Silva, da Drª. Joana Nogueira e da Drª. Alda Cruz. 

O Valormed® é um serviço gratuito existente na FF que permite a recolha, para contentores de 

cartão cedidos à farmácia, de medicamentos e embalagens fora de prazo ou em desuso, de modo a evitar 

que estes estejam acessíveis como qualquer outro resíduo urbano, por questões de saúde pública 21. 

Contudo, neste contentor não devem ser colocadas agulhas ou seringas, termómetros, aparelhos elétricos 

ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, produtos químicos, fraldas e radiografias 22. Quando o contentor 

se encontra completo, é fechado e é feito o registo no SI e, posteriormente, entregue a um distribuidor que 

realiza o transporte até a um centro de triagem. De realçar que existem muitos utentes sensibilizados para 

esta problemática e, sempre que possível, é reforçada a existência deste serviço para continuar a apelar a 

população para esta questão ambiental. 
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Por fim, existem outros serviços como consultas de nutrição, de podologia, dermocosmética e 

fisioterapia que funcionam mediante marcação na agenda, sendo selecionado em conjunto com o 

profissional o dia para o efeito. 

PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO NA FARMÁCIA 

FILOMENA 

Os dois projetos desenvolvidos ao longo do estágio na FF surgiram após algum tempo de análise 

do público-alvo da farmácia e da perceção do que teria mais impacto para os utentes e para a restante 

população da freguesia, de forma a existir uma maior aproximação entre estes e os colaboradores da 

farmácia. Assim, o objetivo primordial era demonstrar o papel ativo do farmacêutico na sociedade e 

promoção da saúde com foco no utente. Os projetos foram sempre sugeridos à Diretora Técnica, Drª Paula 

Silva, e todos os pormenores e logística foram estabelecidos em coordenação com a mesma. 

1. Rastreio cardiovascular 

1.1. Contextualização 

No quotidiano, inúmeros utentes dirigem-se à FF para a dispensa de medicamentos para o sistema 

cardiovascular, como anti hipertensores e antidislipidémicos. Durante o atendimento, é percetível, em 

muitos casos, a falta de conhecimentos relativos à doença e valores de referência, a falta de monitorização 

e adesão à terapêutica.  

Nos países desenvolvidos, as doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas como a principal 

causa de morte e os eventos cardiovasculares não fatais como uma das principais causas de morbilidade 

23. Assim, torna-se emergente alertar e sensibilizar os utentes para estas problemáticas e para o risco de 

eventos cardiovasculares que, em alguns casos, poderão ser fatais. 

1.1.1. Doenças cardiovasculares 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as DCV são distúrbios do coração e vasos 

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

reumática, a doença arterial periférica, entre outros. Contudo, existem episódios agudos, como ataques 

cardíacos e derrames cerebrais, causados pelo impedimento do fluxo do sangue para o coração ou 

cérebro. A principal razão para o referido é a formação e acumulação de depósitos de gordura nas paredes 

internas dos vasos sanguíneos, podendo ocorrer, também, pela existência de coágulos sanguíneos.24 

Estes episódios agudos ocorrem, geralmente, pela presença de uma combinação de Fatores de Risco 

(FR). Muitas vezes não existem sintomas subjacentes à doença, contudo, os ataques cardíacos e derrames 

podem ser um alerta. Assim, os sintomas de ataque cardíaco incluem dor ou desconforto no peito, nos 

braços, no ombro esquerdo, nos cotovelos, na mandíbula ou nas costas, podendo também existir 

dificuldade em respirar e suores frios. Os sintomas de derrame incluem dormência da face, braço ou perna, 
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normalmente num dos lados do corpo, dificuldade em caminhar, tonturas, perda de equilíbrio ou 

coordenação, dor de cabeça severa sem causa aparente, entre outros 24. 

Deste modo, a farmácia comunitária é um local de excelência para promover a saúde e fornecer 

informação relevante de forma a evitar complicações cardiovasculares de maior gravidade. O farmacêutico 

acarreta também a responsabilidade de encaminhar o utente para o médico sempre que necessário.   

1.1.2. Aterosclerose 

A aterosclerose é uma condição patológica subjacente a vários eventos vasculares adversos 

responsáveis, atualmente, pela maior parte da morbidade e mortalidade cardiovascular na zona ocidental. 

Os estudos epidemiológicos indicam que a prevalência da aterosclerose está a aumentar devido à adoção 

do estilo de vida ocidental e é provável que atinja proporções epidémicas nas próximas décadas 25.  

Tornou-se explícito que a aterosclerose é uma consequência da perturbação da homeostase 

lipídica e de uma resposta imune descontrolada que leva a uma acumulação de lípidos e células 

inflamatórias na parede vascular. Assim, a aterosclerose é uma doença crónica onde estão envolvidos 

mecanismos imunoinflamatórios e que implica a formação de placas constituídas por um núcleo rico em 

colesterol (ateroma), circundado por uma capa fibrosa. Isto ocorre quando o endotélio é ativado pelas 

alterações no fluxo sanguíneo, com consequente aumento da permeabilidade, formação de espécies 

reativas de oxigénio e expressão de quimiocinas (Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) e 

Interleucina 8 (IL-8)) e moléculas de adesão (Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) e Vascular Cell 

Adhesion molecule-1 (VCAM-1), E-selectina e P-selectina). Esta permeabilidade do endotélio permite um 

influxo de componentes plasmáticos para o subendotélio, onde as lipoproteínas sofrem várias modificações 

e as quimiocinas e proteínas de adesão promovem o recrutamento de monócitos/linfócitos. Os monócitos 

absorvem lipoproteínas modificadas, acumulam lipídios, principalmente ésteres de colesterol, e são 

formadas células espumosas. Essas lesões precoces podem crescer rapidamente em caso de 

hipercolesterolemia, ou podem regredir se o c-LDL e outros fatores pró-aterogénicos diminuírem 25,26.   

Deste modo, a primeira lesão visível no desenvolvimento da aterosclerose é uma placa de gordura, 

que compreende um espessamento da íntima composto por macrófagos distendidos por gotículas lipídicas, 

linfócitos e células musculares lisas. Estas placas desenvolvem-se como resultado da acumulação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) no espaço subendotelial, seguido pela diapedese de leucócitos e 

formação de células espumosas, proliferação de células musculares lisas e produção de tecido 

conjuntivo.26 

1.1.3. Fatores de risco 

Neste contexto, os FR são condições que aumentam a probabilidade de surgir uma doença 

cardiovascular. Deste modo, para prevenir estas doenças, é de extrema importância identificar e controlar 

estes fatores. Podem ser consideradas duas categorias, os FR modificáveis e os não modificáveis. Os 

primeiros são os que se caracterizam pela possibilidade de intervenção e correção num ponto de vista 

preventivo, em que a adoção de um estilo de vida saudável representa uma influência bastante positiva e 

incluem a diabetes, a dislipidemia, a hipertensão arterial, o excesso de peso e obesidade, o hábito de 
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fumar, o consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. Por outro lado, os FR não modificáveis não são 

passíveis de intervenção e correspondem à idade, sexo e histórico pessoal e familiar de doença 

cardiovascular. É de realçar os efeitos sinérgicos que podem surgir na associação dos diversos fatores 

27,28. 

A idade é considerada um dos FR mais relevante que afeta a homeostase cardiovascular. Estima-

se que cerca de um quinto da população mundial terá 65 anos ou mais em 2030, com um aumento 

exponencial da prevalência de DCV.29 Isto porque, a prevalência de perturbações metabólicas, 

nomeadamente síndrome metabólico e diabetes, aumenta significativamente na população idosa e 

contribui para uma maior morbilidade e mortalidade cardiovascular. O envelhecimento encontra-se aliado 

a alterações na estrutura e função vascular, assim, o comprometimento desta última é o resultado de 

alterações fenotípicas de diferentes tipos celulares, como células endoteliais e células musculares lisas.29 

As alterações morfológicas que ocorrem incluem o espessamento vascular da parede, a deposição de 

colagénio, fibrose perivascular e dilatação do vaso. Assim, o espessamento é uma marca chave da 

vasculatura envelhecida que promove rigidez arterial. Esta última resulta do desequilíbrio entre 

vasoconstrição e vasodilatação 29.  

Em todas as idades, os homens demonstram valores mais elevados de massa do ventrículo 

esquerdo, espessura da parede e dimensões da cavidade comparativamente com as mulheres. No entanto, 

com a idade, as mulheres experimentam um aumento mais acelerado na espessura da parede do ventrículo 

esquerdo do que os homens, especialmente na presença de FR, como hipertensão e diabetes. Além disso, 

é de realçar as diferenças hormonais e ter em conta que os recetores funcionais de estrogénio encontram-

se no miocárdio e que a hipoestrogenemia na menopausa pode contribuir para a remodelação do ventrículo 

esquerdo 30. 

A população com Diabetes mellitus é considerada de alto risco, uma vez que o aumento dos níveis 

de glicemia encontra-se correlacionado com complicações vasculares 31. Foi, também, demonstrado que a 

hiperglicemia inibe a migração e fagocitose de neutrófilos, bem como a sua capacidade de produzir 

superóxidos e pode modular o sistema de citocinas e a cascata de complemento.  

O colesterol está implicado no desenvolvimento de DCV, desde a descoberta que as placas 

ateroscleróticas humanas contêm colesterol. As LDL oxidadas têm um papel considerável nas DCV, assim 

como a sua interação com os macrófagos e a formação de células espumosas constituídas por colesterol. 

A hipertensão arterial é definida como uma PA sistólica acima de 120 mmHg e PA diastólica acima 

de 70-80 mmHg 32. Valores elevados da PA sistólica formam uma relação linear com o aumento da 

incidência de doença cardíaca isquémica e acidente vascular cerebral. 31 

 A obesidade tem sido uma preocupação pela sua associação a um aumento da mortalidade. É 

característico da obesidade uma inflamação de baixo grau, com níveis circulantes aumentados de Fator de 

Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) e IL-6. Assim, pensa-se que o tecido adiposo visceral seja um propulsor da 

inflamação, além de ser um fator de resistência à insulina 32. Deste modo, a obesidade é um problema de 

saúde pública global, com consequências cardiovasculares adversas devido a múltiplas alterações 

fisiopatológicas, sendo a dieta a intervenção mais adequada 31. 
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 O tabagismo tem aumentado significativamente, nos últimos anos, seguido por um notável 

aumento na incidência de cancro do pulmão e morte por DCV. Vários estudos têm demonstrado que fumar 

aumenta o risco de morte por doença cardíaca isquémica e acidente vascular cerebral 32. Assim, fumar 

danifica o sistema circulatório e aumenta o risco de ter uma DCV, uma vez que contribui para o 

endurecimento das artérias e a formação de coágulos. Para além disso, fumar também pode diminuir os 

valores do c-HDL e a capacidade respiratória 27. 

1.1.4. Avaliação do risco cardiovascular 

O modelo Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) é um modelo de avaliação de RCV 

desenvolvido em países europeus que fornece uma estimativa do risco de eventos cardiovasculares fatais 

a dez anos. Este surgiu pela constatação de que o modelo Framingham, desenvolvido nos EUA, muitas 

vezes não se aplicava à população europeia. O modelo SCORE engloba duas equações de RCV que 

diferem ao serem aplicáveis a regiões consideradas de alto risco ou a regiões de baixo RCV, inserindo-se 

Portugal nesta última.23 

 O modelo SCORE avalia o RCV em utentes entre os 40 e 65 anos considerando as seguintes 

variáveis: idade, sexo, tabagismo ativo, colesterol total e c-HDL e pressão arterial sistólica. Neste método 

de avaliação foram apenas incluídos os eventos fatais com objetivo de diminuir a subjetividade do modelo, 

evitando a criação de problemas na aplicabilidade e replicação do modelo a populações distintas daquela 

nas quais foi desenvolvido. Para além disso, no SCORE, a diabetes não está incluída como uma variável 

para o cálculo de risco, uma vez que a informação relativamente ao diagnóstico da diabetes não foi 

suficiente nos estudos de coorte base ao desenvolvimento do SCORE e, assim, este critério não está 

incluído na quantificação de risco 23. 

Em Portugal, a Norma de Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde n.º 005/2013 33 determina 

a avaliação do RCV através do modelo SCORE. Nesta norma, os utentes são classificados, segundo a 

tabela 2, em quatro grupos designados por risco muito alto, alto, moderado ou baixo. Com base no risco 

fatal cardiovascular a 10 anos, considera-se risco alto, suscetível de medidas mais intensivas de 

prevenção, inclusive farmacológicas, um risco absoluto igual ou superior a 5%, no algoritmo clínico (Anexo 

IV). A equipa de saúde deve utilizar este método sempre que adequado e aplicável. 

Assim, como Portugal é considerado um país de baixo RCV, é utilizada a tabela de avaliação de 

risco SCORE adequada e disponível no anexo V. Contudo, existem algumas situações clínicas que, 

quando presentes, condicionam um RCV superior ao mencionado na tabela anterior, tais como: 

i. Utente socialmente desfavorecido; 

ii. Utente sedentário e com obesidade central (concentração de gordura na zona abdominal); 

iii. Utente com familiar direto portador de doença cardiovascular diagnosticada e prematura 

(< 55 anos no sexo masculino e < 65 anos no sexo feminino); 

iv. Utente com diminuição da função renal; 
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v. Utente com nível de c-HDL inferior a 40 mg/dL no homem, 45 mg/dl na mulher, com nível 

de triglicerídeos superior a 150 mg/dL, aumento do fibrinogénio, da apolipoproteína B e 

da lipoproteína (a), especialmente em combinação com hipercolesterolemia familiar; 

vi. Utente assintomático com evidência de aterosclerose subclínica. 

 

Tabela 2 - Classificação em quatro níveis de risco cardiovascular. 

 Sem necessidade avaliação SCORE Com avaliação SCORE 

Risco cardiovascular 

muito alto 

 Utente portador de doença CV 

aterosclerótica documentada, 

independentemente do território 

vascular afetado; 

 Utente com diabetes tipo 2 ou tipo 1, 

com um ou mais FR CV e/ou lesão dos 

órgãos-alvo; 

 Utente com doença renal crónica 

grave. 

 

 Utente com avaliação 

SCORE igual ou superior a 

10%. 

Risco cardiovascular 

alto 

 Utente com FR vascular isolados, muito 

elevados, tais como, hipertensão 

arterial grave (de grau 3) ou 

dislipidemia familiar; 

 Utente com diabetes tipo 2 ou tipo 1, 

mas sem outros FR CV ou lesão de 

órgão-alvo; 

 Utente com doença renal crónica 

moderada. 

 

 Utente com avaliação 

SCORE igual ou superior a 

5%, mas inferior a 10%. 

Risco cardiovascular 

moderado 
- 

 Utente com avaliação 

SCORE igual ou superior a 

1%, mas inferior a 5%. 

 

Risco cardiovascular 

baixo 
- 

 Utente com avaliação de 

SCORE inferior a 1%. 
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A população adulta com idade inferior a 40 anos não está incluída na avaliação SCORE, no 

entanto, é possível recorrer a uma tabela de risco relativo para esta faixa etária, independentemente do 

sexo do indivíduo (Anexo VI) 33.  

1.1.5. Prevenção e controlo de Doenças Cardiovasculares 

O controlo dos FR é a melhor forma de prevenir as DCV. Assim, as medidas tradicionais de estilo 

de vida para a prevenção de DCV incluem a cessação do tabagismo, a manutenção de um peso corporal 

saudável, prática regular de exercício e mudanças na dieta que envolvam a redução de gorduras saturadas, 

o aumento de frutas e vegetais, ingestão de peixe e carnes magras e a limitação da ingestão de açúcar, 

de salgados como enchidos e conservas e de adição de sal ao prato 34. Assim, é importante que a 

população seja ativa e que pratique pelo menos 30 minutos de atividade física moderada por dia de forma 

a diminuir o risco de ter uma doença cardiovascular ou diabetes. Uma alimentação adequada aliada à 

prática física e contribui para diminuir o colesterol. O controlo deste último é essencial para impedir que se 

criem obstruções no fluxo sanguíneo. Para além disso, deve-se controlar os valores da PA, uma vez que, 

quando a PA se encontra nos limites recomendados, o coração, artérias e rins não estão sobrecarregados, 

o que contribui para os manter saudáveis por mais tempo. Por fim, a população deve controlar também o 

seu comportamento em situações de stress, sendo o exercício físico e a meditação medidas com efeito 

bastante benéfico 27. 

1.2. Objetivos 

O Rastreio Cardiovascular realizado teve como principal objetivo analisar e avaliar o RCV de uma 

amostra da população que frequenta a FF e identificar alguns FR de forma a que haja a possibilidade de 

uma intervenção preventiva atempada, se necessário. Para além disso, este projeto tinha como finalidade 

transmitir informação correta e fidedigna ao utente sobre as DCV e valores de referência na medição de 

parâmetros como o colesterol e a PA e, ainda, sensibilizar a população para a importância de monitorizar 

esses valores, adotar um estilo de vida mais saudável e para a adesão à terapêutica, se aplicável. 

1.3. Métodos 

O Rastreio Cardiovascular decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2019, das 9h00 às 13h00 e das 

15h00 às 19h00, na FF. No atendimento, os utentes eram alertados para a existência do rastreio e no 

balcão encontrava-se um papel afixado com essa informação. 

Inicialmente, foi realizado um questionário simples e rápido (Anexo VII) aos rastreados com a 

finalidade de recolher dados relevantes para a avaliação do RCV e identificar alguns FR que pudessem 

existir. Deste modo, era possível obter informações pessoais, como o nome, idade e género, e outras 

relacionadas com o tabagismo, atividade física, frequência de ida ao médico, medicação para o sistema 

cardiovascular, existência de um diagnóstico anterior de hipertensão arterial, hipercolesterolemia e 

diabetes mellitus e história familiar relativa a DCV. No questionário constava, ainda, um espaço para notas 

onde era descrita qualquer informação relevante recolhida durante o rastreio. 
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De seguida, foram medidos os parâmetros em questão, a tensão arterial e o colesterol total. Foi 

avaliado o RCV, utilizando o modelo SCORE quando aplicável, e realizado o aconselhamento farmacêutico 

personalizado, onde foi possível alertar o utente para alguns FR e sensibilizar para a promoção da adoção 

de um estilo de vida mais saudável. Para além disso, foi entregue um folheto (Anexo VIII) que continha 

uma parte informativa relativa à tensão arterial, FR, medidas a adotar para melhorar a qualidade de vida e 

saúde, um alerta para a adesão à terapêutica com inclusão de uma mensagem de sensibilização e um 

descodificador de rótulos. Este último tinha como objetivo apelar aos utentes para uma melhor análise dos 

rótulos dos alimentos, visto que a maioria da população não consegue perceber se os valores apresentados 

são elevados, moderados ou baixos, tendo mais uma ferramenta para iniciar uma alimentação mais 

equilibrada.  

Os valores dos parâmetros foram registados no questionário e num cartão da FF para o utente com 

o objetivo do mesmo registar, num só local, todas as medições, podendo o farmacêutico ou o médico 

acompanhá-lo continuamente.  

1.4. Resultados e discussão 

No Rastreio Cardiovascular participaram 51 utentes, 33 (64,70%) do sexo feminino e 18 (35,30%) 

do sexo masculino e a média de idades foi de 64,6 anos. O intervalo de idades dos rastreados foi entre os 

28 e os 88 anos, sendo que 2 participantes tinham idade inferior a 40 anos e vinte e seis apresentavam 

idade superior a 65 anos. Assim, 23 utentes encontravam-se no intervalo de avaliação SCORE, ou seja, 

entre os 40 e os 65 anos. Os dados obtidos no rastreio encontram-se resumidos numa tabela no anexo IX. 

Apenas 6 participantes (11,76%) referiram ser fumadores, sendo que 3 fumam mais de 10 cigarros 

por dia e outros 3 até 3 cigarros por dia. Relativamente à atividade física, cerca de 24 utentes (47,05%) 

referiram que não despendiam tempo, no quotidiano, a praticar qualquer tipo de exercício e 4 (7,84%) 

afirmaram realizar mais de 4 horas, em média, por semana (Anexo X). A maioria dos participantes referiu 

ter ido ao médico, no último ano, pelo menos uma vez. Dos 51 participantes, 34 (66,67%) tomam 

regularmente medicamentos para o sistema cardiovascular. Contudo, muitos não sabiam mencionar a 

doença para a qual era prescrita a medicação. Através do questionário também foi possível reter que 38 

participantes (74,5%) já tinham sido diagnosticados previamente com hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia e/ou diabetes mellitus, e, destes, 7 apresentavam as três doenças em simultâneo. 

Assim, como a maioria dos utentes envolvidos já estava previamente diagnosticada, isto poderá ser uma 

limitação a este projeto face aos objetivos de um rastreio, ou seja, identificar indivíduos não diagnosticados. 

A maioria dos rastreados medicados não apresentava os valores dos parâmetros controlados, 

principalmente os relativos ao colesterol total. Para além disso, 26 (50,98%) participantes referiram ter um 

familiar diagnosticado com, pelo menos, uma das três doenças mencionadas. Desse grupo, 15 tinham 

correspondência com, pelo menos, uma doença do histórico familiar. 

Segundo a Norma nº019/2011 da Direção Geral da Saúde 35, o CT deve ser <190 mg/dL. Assim, 

28 utentes (54,90%) apresentavam o CT elevado (≥ 190 mg/dL) e 23 utentes (45,10%) apresentavam 

valores de acordo com o de referência (<190 mg/dL). Dos 29 participantes que tinham sido diagnosticados 
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previamente com hipercolesterolemia e se encontram medicados, 15 apresentavam valores elevados, não 

estando o CT controlado e 14 demonstraram valores de acordo com o ideal. No entanto, dos participantes 

que não tinham sido diagnosticados previamente com esta doença, 13 apresentaram valores elevados, 

acima do de referência. 

Relativamente à PA, os participantes distribuíram-se segundo a Figura 11 (Anexo XI). 

 

Tabela 3 - Distribuição dos valores da PA dos utentes que participaram no Rastreio Cardiovascular. 

 PA sistólica 

(mmHg) 
 

PA diastólica 

(mmHg) 
Utentes 

Ótima <120  e/ou <80 14 (27,45%) 

Normal 120 - 129 e/ou 80 - 84 11 (21,57%) 

Normal alta 130 - 139 e/ou 85 - 89 10 (19,61%) 

Alta/Muito alta ≥ 140 e/ou ≥ 90 16 (31,37%) 

 

Através da análise da tabela anterior é percetível a elevada quantidade de utentes que apresentava 

valores de PA superiores ao normal/recomendado. Dos 28 utentes (54,90%) diagnosticados previamente 

com HTA, 10 não têm a PA controlada e 18 apresentam valores no intervalo do recomendado. Além disso, 

dos 23 utentes (45,10%) sem diagnóstico prévio, 6 apresentavam valores elevados (acima de 140/90 

mmHg). 

É importante realçar que 8 participantes (15,69%) apresentavam, em simultâneo, valores de CT e 

de PA elevados e 12 participantes (23,53%) apresentavam ambos os parâmetros no intervalo 

recomendado. 

Relativamente à avaliação do RCV, 26 utentes (50,98%) apresentam idade superior a 65 anos, o 

que lhes confere um RCV superior (alto / muito alto). Para além disso, 9 utentes (17,65%) apresentavam 

risco muito alto por terem diagnóstico prévio de DM e apresentarem um ou mais FR. A avaliação SCORE 

foi utilizada para calcular o risco em 17 utentes (33,33%) por serem casos onde era necessário e adequado. 

Assim, nesse grupo de participantes, 4 apresentavam RCV baixo (<1%), 10 apresentavam RCV moderado 

(≥ 1% e < 5%), 2 apresentavam RCV alto (≥ 5% e < 10%) e, por fim, 1 apresentava RCV muito alto (≥ 10%). 

De realçar que 2 participantes tinham idade inferior a 40 anos e calculado o risco relativo. Deste modo, 

através dos dados de todas as avaliações (Anexo XII), o nível de risco dos utentes distribuiu-se da seguinte 

forma (Anexo XIII): 

 RCV baixo – 5 utentes (9,80%); 

 RCV moderado – 11 utentes (21,57%); 

 RCV alto – 25 utentes (49,02%); 

 RCV muito alto – 10 utentes (19,61%).  
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Através da análise dos dados é possível perceber que a maior parte da população rastreada 

apresenta um valor de RCV alto e vários FR. Para além disso, muitos utentes medicados não tinham os 

respetivos parâmetros bioquímicos controlados e através de algumas questões realizadas durante o 

aconselhamento, referiram que, por vezes, não tomavam a medicação por esquecimento ou porque não 

sentiam melhorias. Nestas situações, foi realizado um alerta e sensibilização para a adesão à terapêutica 

e para a monitorização contínua. Noutros casos, os rastreados não tinham qualquer diagnóstico prévio e 

apresentavam os parâmetros bioquímicos descontrolados, pelo que o aconselhamento farmacêutico se 

focou na importância em adotar uma alimentação equilibrada e variada, aliada à prática de atividade física 

diária, primando, assim, por um estilo de vida mais saudável. Para além disso, foram direcionados para 

consulta médica. 

1.5. Conclusão 

Através deste Rastreio Cardiovascular foi possível reter que cerca de 70% dos participantes 

apresentam elevado RCV e que está patente um conjunto de FR modificáveis, passíveis de intervenção. 

Assim, os profissionais dos cuidados de saúde primários, principalmente os farmacêuticos, têm um papel 

fulcral na redução do RCV, controlo e deteção precoce de FR. Para além disso, é essencial a promoção 

da literacia em saúde, para que os utentes tenham conhecimento da sua doença, consequências do seu 

estilo de vida e perceção da importância da adesão à terapêutica, tendo acesso a informação fidedigna.   

Assim, o farmacêutico comunitário através da proximidade com o utente, realiza um 

aconselhamento personalizado e informa e sensibiliza cada indivíduo de medidas a adotar para reduzir o 

RCV associado a FR modificáveis e, assim, evitar eventos cardiovasculares fatais ou não-fatais.  

 

2. Semana da Saúde 

2.1. Organização e objetivos gerais 

A “Semana da Saúde” decorreu entre os dias 1 e 6 de julho na FF e teve como foco principal 

promover a literacia em saúde e fornecer ferramentas para um estilo de vida mais saudável e maior 

qualidade de vida da população. Assim, foram elaborados e entregues panfletos para cada temática e 

ainda decorreram rastreios, onde foi possível realizar um aconselhamento farmacêutico personalizado. 

Para terminar a semana, realizou-se uma caminhada de forma a promover a atividade física e criar rotinas 

saudáveis nos utentes. Toda a logística, organização, imagem, material informativo e rastreios foi 

idealizado e realizado por mim, sempre em coordenação com a Diretora Técnica. Para a divulgação deste 

projeto elaborei um cartaz geral da “Semana da Saúde” (Anexo XIV) e um cartaz para a “Caminhada pela 

Sua Saúde” (Anexo XV). Contudo, durante o atendimento ao balcão era sempre relembrado que estava a 

decorrer este projeto e, nos dias de rastreio, abordei os utentes que se encontravam a aguardar na FF pelo 

seu atendimento. 
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Em suma, este projeto surgiu para que existisse um maior impacto na Sociedade e comunidade 

local de forma a transparecer o valor do farmacêutico e da Farmácia Comunitária. 

2.2. Dia da Hipertensão Arterial – 1 de julho 

2.2.1. Contextualização 

Dados recentes indicam que Portugal tem uma das mais elevadas prevalências de HTA na Europa, 

constituindo o principal fator de risco de patologia cardiovascular, nomeadamente para os AVC, dos quais 

os portugueses são líderes na Europa, provocando morbilidade elevada e um grande impacto na 

sociedade. Assim, a hipertensão arterial é um dos FR cardiovascular, que afeta 36% dos portugueses entre 

os 25 e os 74 anos 36. 

Para o diagnóstico de HTA é necessário que a PA se mantenha elevada nas medições realizadas 

em, pelo menos, duas consultas diferentes, com um intervalo mínimo entre elas de uma semana. Em cada 

consulta deve-se, também, medir a PA, pelo menos duas vezes, com um intervalo mínimo entre elas de 

um a dois minutos e registado o valor mais baixo da PAS e da PAD. Pode ser considerada uma terceira 

medição se existir uma grande discrepância entre os dois valores medidos inicialmente. 

A PA classifica-se em diversas categorias segundo o algoritmo clínico presente no Anexo XVI. A 

HTA classifica-se em três graus, correspondendo o grau 1 a HTA ligeira, o grau 2 a HTA moderada e o 

grau 3 a HTA grave. 

Deste modo, a HTA, como doença crónica, necessita de terapêutica e vigilância contínua, sendo 

importante relembrar que a interrupção da terapêutica, absoluta ou intermitente, pode agravar a situação 

clínica, existindo extrema necessidade de sensibilizar a população para a adesão à terapêutica 37. Para 

além disso, um conjunto de estudos epidemiológicos refere que deixar de fumar, limitar o consumo de sal, 

realizar atividade física diária moderada, perder peso excessivo, evitar um estilo de vida sedentário e adotar 

uma dieta rica em frutas e vegetais leva a uma redução significativa da PA, independentemente das 

intervenções farmacêuticas. No entanto, a maioria da população não segue as recomendações dietéticas 

e de saúde, pelo que é necessário criar medidas para uma mudança do atual paradigma 38.  

2.2.2. Métodos 

No dia 1 de julho, dedicado à temática HTA, ocorreu um rasteio de medição da PA entre as 9h00 

e as 13h00 e as 15h00 e as 19h00, na FF. Para a medição, os utentes encontravam-se relaxados e 

sentados, num ambiente acolhedor e sem qualquer pressa, sendo feitas, pelo menos, duas medições com 

um intervalo mínimo entre as mesmas, de acordo com a Norma nº 020/2011 da Direção-Geral da Saúde.37 

No final, foi entregue um panfleto simples com informações e alertas considerados mais relevantes 

para os utentes (Anexo XVII). 

2.2.3. Resultados e discussão 

Neste rastreio, foram avaliados 15 utentes e os resultados estão presentes no Anexo XVIII e 

encontram-se distribuídos da seguinte forma: 
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Tabela 4 – Distribuição dos valores da PA dos utentes que participaram no rastreio da “Semana da Saúde”. 

 PA sistólica (mmHg)  PA diastólica (mmHg) Utentes 

Ótima < 120  e/ou <80 9 (60%) 

Normal 120 - 129 e/ou 80 - 84 2 (13,33%) 

Normal alta 130 - 139 e/ou 85 - 89 2 (13,33%) 

Alta/Muito alta ≥ 140 e/ou ≥ 90 2 (13,33%) 

  

Através dos resultados das medições da PA de todos os utentes, é possível verificar que a maioria 

(73,33%) se encontrava com a PA dentro do intervalo dos valores ideais (ótima ou normal). Contudo, um 

dos rastreados apresentava os valores da PA muito elevados (196/91), pelo que foi indicada a ida imediata 

ao médico. A todos os participantes foi realizado o aconselhamento devido, enunciando todas as medidas 

a adotar para um estilo de vida mais saudável, principalmente a nível da alimentação e atividade física. 

Alguns dos utentes eram medicados para este parâmetro e referiram que, por vezes, não tomavam a 

medicação por não sentirem melhorias. Nessas situações, foi feita uma sensibilização para a adesão à 

terapêutica para que a PA se mantivesse controlada, através de uma pequena conversa com o utente e 

fornecimento do folheto elaborado para este dia.  

2.3. Dia da Hipercolesterolemia – 2 de julho 

2.3.1. Contextualização 

O colesterol é uma gordura essencial existente no nosso organismo e é vital para o bom 

funcionamento do mesmo. Tem duas origens, uma parte produzida pelo próprio organismo, em particular 

o fígado, e outra parte é obtida através da alimentação, particularmente pela ingestão de produtos animais, 

como a carne, os ovos, e os produtos lácteos. O organismo necessita de colesterol para produzir as 

membranas celulares, hormonas, vitamina D e ácidos biliares, que contribuem na digestão dos alimentos. 

Contudo, quando o colesterol se encontra em excesso, deposita-se nas paredes arteriais, formando placas 

que reduzem o calibre dos vasos, com consequente diminuição do afluxo de sangue aos órgãos e tecidos 

do organismo, nomeadamente ao coração e cérebro. Se existir interrupção da circulação sanguínea poderá 

ocorrer um evento cardiovascular. 

O colesterol é transportado por proteínas, sendo este conjunto colesterol-proteína designado por 

lipoproteína. O colesterol contido nas LDL é vulgarmente conhecido como “mau” colesterol, por ser o que 

se deposita e infiltra na parede das artérias, iniciando a aterosclerose. Quanto maior o c-LDL no sangue, 

maior é o risco de DCV. Contudo, o colesterol contido nas HDL é conhecido como colesterol “bom” e é 

aquele que vem das artérias, onde se encontrava em excesso, para ser eliminado, pelo que quanto maior 

a sua quantidade, menor é o risco de surgir DCV 39,40. 
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Assim, é relevante ter conhecimento dos valores recomendados e sensibilizar para o controlo dos 

mesmos. Segundo a Norma nº019/2011 da Direção-Geral da Saúde é objetivo terapêutico, na pessoa com 

um risco cardiovascular baixo a moderado , manter o valor de colesterol total inferior a 190 mg/dl e c-LDL 

inferior a 115 mg/dl. 41. Atualmente, acredita-se que o valor do c-LDL reflete com maior rigor o RCV relativo 

ao excesso de colesterol 39. 

Em Portugal, cerca de 63% da população, entre os 25 e os 74 anos, apresenta níveis elevados de 

colesterol total 36. Deste modo, é necessário perceber os principais FR e as medidas a adotar para alterar 

este paradigma. Assim, deve-se sensibilizar à: 

 Cessação tabágica – fumo do tabaco danifica as paredes das artérias e diminui o nível de 

c-HDL; 

 Perda de peso – excesso de peso origina um maior risco de ter o colesterol elevado; 

 Adoção de uma dieta equilibrada e variada - consumo excessivo de gordura saturada está 

associado ao aumento do colesterol sanguíneo, particularmente do c-LDL. Deve-se evitar 

a manteiga, queijos gordos, produtos de charcutaria gordos, banha de porco, óleo de 

palma, óleo de coco e gordura da carne de vaca. Deste modo, deve-se ter uma dieta rica 

em legumes, leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras totais e saturadas; 

 Prática de atividade física – exercício físico eleva o c-HDL e diminui o c-LDL; 

 Monitorização da diabetes – um valor elevado de glicose no sangue contribui para o 

aumento do c-LDL e diminuição do c-HDL 39. 

2.3.2. Métodos 

No dia 2 de julho, dedicado à temática Hipercolesterolemia, ocorreu um rasteio de medição do 

colesterol total entre as 9h00 e as 13h00 e as 15h00 e as 19h00, na FF. Durante o aconselhamento 

farmacêutico, foi entregue um panfleto com linguagem simples e clara e com informações consideradas 

importantes para os utentes (Anexo XIX), abordando sempre as intervenções no estilo de vida segundo a 

Norma nº019/2011 da Direção-Geral da Saúde. 

2.3.3. Resultados e discussão 

Neste rastreio, foram avaliados 11 utentes e os resultados estão presentes no Anexo XX. Nenhum 

dos rastreados estava em jejum e, através da análise dos resultados é possível reter que 5 utentes 

(45,45%) apresentavam o colesterol total >190 mg/dL, sendo que um deles tinha um valor >300 mg/dL. 

Alguns participantes enunciaram que, apesar de estarem medicados, não seguiam uma alimentação 

equilibrada ou nem sempre tomavam a medicação. Deste modo, foi aconselhado seguir um regime 

alimentar adequado e explicada a importância da alimentação associada à toma correta dos 

medicamentos. Este alerta foi realizado a todos os utentes, mesmo aos que apresentavam valores normais 

para evitar erros e descuidos futuros. 
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2.4. Dia da Diabetes – 3 de julho 

2.4.1. Contextualização 

A Diabetes mellitus é uma doença crónica com elevado impacto na saúde pública e economia da 

sociedade resultante da própria doença e das várias co-morbilidades associadas. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que a Diabetes mellitus poderá atingir 471 milhões em 2035 se não 

forem tomadas medidas eficazes 42. Em Portugal, 10% da população, entre os 25 e os 74 anos, é 

afetada por esta doença, sobretudo homens e idosos, constituindo, assim, um desafio em termos de 

saúde pública 36.  

A Diabetes mellitus é uma doença metabólica crónica caracterizada por um estado de hiperglicemia 

persistente, resultante da insuficiente produção e/ou ação da insulina 42. A hiperglicemia crónica da 

diabetes está associada a longo prazo, à disfunção e à insuficiência de diferentes órgãos, 

nomeadamente olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Os sintomas de hiperglicemia 

acentuada incluem poliúria, polidipsia, perda de peso e, por vezes, com polifagia e visão turva 43.A 

diabetes inclui, entre outras, a Diabetes tipo 1, a Diabetes tipo 2 e a Diabetes Gestacional.  

A Diabetes tipo 1 consiste num défice de produção de insulina por destruição das células β dos 

ilhéus de Langerhans do pâncreas, por um mecanismo autoimune ou por outro desconhecido 

(idiopático) e aparece habitualmente em idades mais jovens 42. Nesta forma as manifestações clínicas 

desenvolvem-se muito rapidamente e torna-se necessário administrar insulina evitando-se a entrada 

em coma cetoacidótico.  Esta destruição seletiva de células β secretoras de insulina ocorre em 

indivíduos geneticamente suscetíveis. As regiões do antigénio leucocitário humano (HLA) são os 

determinantes genéticos mais fortes e podem contribuir com 40% a 50% do risco genético para este 

tipo de diabetes.44  Os mecanismos dos genes suscetíveis podem estar relacionados com a 

apresentação de antigénios, autoimunidade de células β, tolerância imunológica e resposta de células 

T autorreativas, podendo também contribuir fatores de suscetibilidade ambiental. Do ponto de vista 

epigenético, os mecanismos patológicos envolvidos podem incluir metilação do DNA, modificação de 

histonas, microRNA e mimetismo molecular. Esses mecanismos podem atuar por regulação da 

expressão genética, afetando a resposta do sistema imunológico às células β das ilhotas.44 Uma das 

características da diabetes tipo 1 é o reconhecimento de auto antigénios das ilhotas por células T CD4 

+ e CD8 autorreativas e autoanticorpos 44. 

A Diabetes tipo 2 representa entre 90% e 95% da população com diabetes e resulta, 

maioritariamente, da resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, ao qual se associa a 

deficiência na secreção da insulina. A maioria da população com esta forma de diabetes é obesa, 

sendo que o excesso de peso corporal, principalmente na região abdominal, implica algum grau de 

resistência à insulina. Assim, o risco de desenvolver esta forma de diabetes aumenta com a idade, a 

obesidade e a falta de atividade física 43.   
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 A diabetes gestacional corresponde a qualquer grau de anomalia do metabolismo da glicose 

documentado, pela primeira vez, durante a gravidez. 

Segundo a Norma nº 002/2011 da Direção-Geral da Saúde45, o diagnóstico de diabetes é feito com 

base nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral:  

a) Glicemia de 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%. 

 

Contudo, o diagnóstico de diabetes numa pessoa assintomática não deve ser realizado com base 

num único valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, devendo ser confirmado numa segunda 

análise, após uma a duas semanas 45. 

Os indivíduos não diabéticos devem apresentar uma glicemia entre 80 e 110 mg/dL em jejum e até 

140 mg/dL após as refeições, sendo os valores entre 110 mg/dL e 123 mg/dL considerados como pré 

diabetes 46. 

2.4.2. Métodos 

No dia 3 de julho, dedicado à temática Diabetes, ocorreu um rasteio de medição da glicemia entre 

as 9h00 e as 13h00 e as 15h00 e as 19h00, na FF. No aconselhamento farmacêutico, foi entregue um 

panfleto com linguagem simples e clara onde consta uma pequena definição de hiperglicemia, os sintomas, 

valores de referência da glicemia e uma mensagem final para sensibilizar à adoção de um estilo de vida 

mais saudável (Anexo XXI).  

2.4.3. Resultados e discussão 

Neste rastreio participaram 17 utentes (Anexo XXII), dos quais 4 (23,53%) se apresentavam em 

jejum. Deste grupo, apenas 1 utente obteve um valor de glicémia> 126mg/dL e os outros 3 utentes 

apresentaram valores < 110 mg/dL. Dos 13 utentes (76,47%) que não estavam em jejum, 10 tinham valores 

< 140 mg/dL e 3 continham valores > 140 mg/dL. Deste modo, da totalidade dos participantes, 4 (23,53%) 

apresentavam valores superiores aos considerados de referência. 

Contudo, o horário do rastreio poderá constituir uma limitação, uma vez que entre as 15h00 e as 

19h00, a probabilidade do utente se encontrar em jejum é muito baixa. Deste modo, o rastreio deveria ter 

sido dividido em dois dias, ocorrendo da parte da manhã para combater esta limitação.  

Durante o aconselhamento, a maioria dos utentes referiu seguir uma alimentação inadequada e 

não realizar qualquer atividade física. Contudo, os utentes medicados mencionaram tomar sempre a 

medicação, sendo visível uma grande preocupação com esta doença. Assim, foi realizada uma 

sensibilização para um estilo de vida mais ativo e uma alimentação equilibrada com diminuição da ingestão 

de doces, principalmente. 
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2.5. Cuidados a ter com a sua pele – 4 e 5 de julho 

2.5.1. Contextualização 

A incidência de cancros de pele tem aumentado mundialmente e estimava-se que, em Portugal, 

em 2018, seriam diagnosticados mais de 12 mil novos casos de cancros da pele e cerca de mil seriam de 

melanoma.47 As populações com risco acrescido são, sobretudo, as de pele clara ou propensa a 

queimaduras, adultos que sofreram «escaldões» na infância ou adolescência, pessoas que passam 

demasiado tempo ao sol, que frequentam solários, que têm mais de 50 sinais na pele ou com antecedentes 

pessoais ou familiares de cancro da pele 47. Assim, o fator de risco modificável mais comum para o cancro 

da pele é a exposição à radiação ultravioleta (UV). Esta radiação estimula os melanócitos a produzir 

melanina, que pode aparecer como pele bronzeada e indica danos para pele, para as células da pele e 

para o DNA. Adicionalmente, exposições mais intensas podem resultar em queimaduras solares que 

indicam morte celular. Apesar dos inúmeros alertas para estes factos, a maioria da população continua a 

não cumprir as medidas para uma exposição solar adequada. 

Existem três subtipos de radiação, UVA, UVB e UVC (Anexo XXIII) , sendo os raios UVA os que 

têm o maior comprimento de onda e não são absorvidos pela camada de ozono, penetrando profundamente 

na pele, através da junção epidérmica, e são os principais responsáveis pelo envelhecimento prematuro 

da pele 48.  Os mecanismos de defesa mais relevantes que protegem a pele humana contra a radiação UV 

envolvem a síntese de melanina e mecanismos ativos de reparo, sendo que o DNA é o principal alvo dos 

danos celulares induzidos por raios UV diretos ou indiretos. Os fotoprodutos de DNA, como os dímeros 

pirimidina ciclobutano (CPDs) e os fotoprodutos 6-4 (dímeros de citosina-timina) induzidos por esta 

radiação, podem causar mutações específicas em genes suscetíveis para carcinoma de células escamosas 

e carcinoma basocelular 49. 

Assim, uma exposição prolongada ao sol constitui um perigo com consequências nefastas para a 

saúde, pelo que existem inúmeras campanhas de sensibilização de cuidados a ter para uma melhor e mais 

adequada proteção do sol, principalmente no início e durante o verão. Deste modo, as medidas mais 

relevantes são as seguintes: 

 Evitar a exposição solar entre as 11 e as 17 horas, por ser o intervalo de maior incidência 

solar; 

 Ao ar livre, usar roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol e usar chapéu, 

preferencialmente, de abas largas e óculos que ofereçam proteção contra a radiação UVA 

e UVB; 

 Usar sempre protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele, idealmente 

igual ou superior a 30, e que proteja a pele das radiações UVA e UVB. Para além disso, 

deve-se aplicá-lo cerca de 30 minutos antes da exposição solar e renovar a aplicação de 

2 em 2 horas; 
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 Aplicar protetor solar no rosto como um hábito diário, uma vez que, nos dias nublados ou 

com nevoeiro, a radiação UVA consegue atingir a superfície terrestre. Para este efeito, 

existem alguns cosméticos que incorporam fator de proteção solar; 

 Em casa, depois do banho, aplicar um hidratante pós-solar no rosto e corpo; 

 Aumentar a ingestão de líquidos como água ou sumos de fruta naturais, sem adição de 

açúcar e evitar as bebidas alcoólicas 50. 

 

As queimaduras de 1.º grau, como as queimaduras solares, limitam-se à camada superficial da 

pele e têm como sinais principais a vermelhidão, mais ou menos intensa, e dor. Nestes casos, como não 

foram cumpridas as medidas de prevenção, terão de se adotar medidas para curar a queimadura. Assim, 

segundo a Direção-Geral da Saúde, deve-se arrefecer, de imediato, a zona queimada com água fria 

corrente da torneira por alguns minutos, aplicar compressas frias e húmidas ou submergir a zona afetada 

em água fria, retirar, se possível, qualquer objeto que possa armazenar calor, como anéis, colares, brincos, 

cinto, objetos de metal ou de couro, proteger a zona queimada com gaze, lenço ou pano limpo e, por fim, 

podem aplicar-se pomadas para ajudar a aliviar a dor e reduzir a inflamação e recorrer a aconselhamento 

farmacêutico. Contudo, se a queimadura for numa criança ou idoso ou se abranger uma grande área 

corporal, deve ser solicitada ajuda médica 51. 

Assim, continua a ser relevante sensibilizar a população para os cuidados a ter com a exposição 

solar e com a pele, referindo não só as consequências imediatas, como as queimaduras solares, mas 

também as que poderão surgir a longo prazo, como é o caso dos cancros de pele.  

2.5.2. Métodos e Discussão 

Nos dias 4 e 5 de julho, dedicados aos cuidados a ter com a pele, foi entregue um panfleto (Anexo 

XXIV) a todos os utentes com várias medidas a adotar para prevenir danos na pele pela exposição solar 

prolongada e pouco cuidada. No atendimento, alguns utentes realizaram questões relativamente ao fator 

de proteção solar, tendo alguns solicitado aconselhamento no caso de queimaduras solares. É percetível 

que, a maioria dos utentes, coloca o protetor solar apenas aquando da exposição solar, não existindo 

cuidados anteriores nem posteriores à mesma. Outro problema é a renovação a cada 2 horas do protetor 

solar, uma vez que a maioria coloca uma única vez. Apesar deste ser um tema muito abordado em diversas 

campanhas de saúde, continuam a existir dúvidas em que o farmacêutico pode ter um papel ativo e 

diferenciador nos cuidados de saúde primários. 

2.6. Caminhada pela sua Saúde – 6 de julho 

2.6.1. Contextualização 

A nível mundial, estima-se que o sedentarismo seja responsável por 1 milhão e 900 mil mortes52 

e, em Portugal, estima-se que a percentagem de mortalidade atribuída à inatividade física seja de 14%. 

Contudo, se o Estado português conseguir atingir a meta assumida para 2025, que consiste numa redução 

de 10% na prevalência de inatividade física, poderão ser evitadas cerca de 1500 mortes todos os anos. 53 
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De acordo com o Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, estima-se que, em Portugal, a 

inatividade física seja responsável por 8% dos casos de doença das coronárias; 11% dos casos da diabetes 

do tipo 2; 14% dos casos de cancro da mama e 15% de cancro colorretal. Em todo o mundo, mais de 60% 

dos adultos não efetuam os níveis suficientes de atividade física benéficos para a sua saúde e o 

sedentarismo está a ocupar a maior parte do tempo, o que explica as consequências tão significativas na 

saúde 52,53. 

A prevalência da inatividade física em Portugal é muito elevada e tem uma distribuição desigual 

pelos grupos socioeconómicos e educacionais. Os custos individuais, sociais e económicos do 

sedentarismo são consideráveis e a promoção da atividade física torna-se, atualmente, uma preocupação 

das políticas desportivas e educativas bem como de saúde pública 54. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que, para um país de 10 milhões de habitantes onde metade da população é fisicamente 

inativa, o custo anual da inatividade física é cerca de 900 milhões de euros. Assim, a aplicar-se a Portugal 

seria equivalente a 9% do orçamento do Ministério da Saúde para 2017 53. Deste modo, a atividade física 

revela um elevado impacto na prevenção de doenças e apresenta benefícios para o governo no sentido de 

se apresentar como método com melhor custo-efetividade na promoção de saúde da população. 

Assim, a prática regular de atividade física adequada e desporto constituem um dos pilares para 

um estilo de vida saudável, existindo evidência científica disponível de que estes beneficiam fisicamente, 

socialmente e mentalmente toda a população, incluindo pessoas com incapacidades. A atividade física 

reduz o risco DCV, de alguns cancros e de diabetes tipo 2, através de muitos mecanismos. De uma forma 

geral, consegue-se através da melhoria do metabolismo da glicose, da redução das gorduras e da 

diminuição da tensão arterial.52  

Na generalidade, a atividade física: 

 Reduz o risco de morte prematura e de morte por doenças cardíacas ou AVC, 

responsáveis por 1/3 de todas as causas de morte; 

 Reduz o risco de vir a desenvolver cancro do cólon e diabetes tipo 2; 

 Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão, que afeta 1/5 da população adulta mundial;  

 Ajuda a controlar o peso; 

 Ajuda a prevenir/reduzir a osteoporose, reduzindo o risco de fratura do colo do fémur nas 

mulheres. Estas têm, particularmente, após a menopausa, maior risco do que os homens 

de desenvolver osteoporose; 

 Reduz o risco de desenvolver dores lombares e pode ajudar o tratamento de situações 

dolorosas, como dores lombares e dores nos joelhos; 

 Ajuda o crescimento e manutenção de ossos, músculos e articulações saudáveis; 

 Promove o bem-estar psicológico, reduz o stress, ansiedade e depressão; 

 Ajuda a prevenir e controlar comportamentos de risco como tabagismo, alcoolismo, 

alimentação não saudável e violência, especialmente em crianças e adolescentes; 
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 Aumenta a qualidade de vida e independência dos idosos. Melhora a força, o equilíbrio, a 

coordenação, a flexibilidade, a resistência, a saúde mental, o controlo motor e a função 

cognitiva. 52  

 

Os benefícios para a saúde geralmente são obtidos através de, pelo menos, 30 minutos de 

atividade física cumulativa diária moderada. Este nível de atividade pode ser atingido através de atividades 

físicas agradáveis, como caminhar, subir escadas, dançar, entre outros desportos recreativos. Por fim, nos 

idosos, por exemplo, a organização de caminhadas e sessões de exercício físico adequadas, permitem o 

convívio social, o que reduz sentimentos de solidão e exclusão social 52. Para além disso, devem 

desenvolver-se e promover-se parcerias ou iniciativas de proximidade designadamente com os Municípios 

ou entidades representativas da comunidade para promoção da atividade física 55. 

 Em suma, a realização da “Caminhada pela sua Saúde” surgiu pela constatação no atendimento 

ao utente e na análise dos questionários do primeiro projeto, “Rastreio Cardiovascular”, do sedentarismo 

da população. Assim, devido aos benefícios da atividade física mencionados, é de extrema importância 

promover este tipo de iniciativas para tornar a comunidade mais ativa e criar rotinas saudáveis, tendo o 

farmacêutico, como profissional de saúde próximo do utente, um papel fulcral no desenvolvimento das 

mesmas.  

2.6.2. Organização 

A caminhada começou a ser idealizada em abril de 2019, momento em que foi realizada uma 

reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Canelas, onde estive presente com a Diretora Técnica 

da FF, para averiguar uma possível parceria/apoio nesta iniciativa. Nesta reunião foi apresentado um cartaz 

de divulgação (Anexo XXV), elaborado por mim, e apresentadas as ideias relativas ao percurso e outros 

detalhes logísticos. Foi estabelecida uma parceria e definidos os moldes da atividade. A Junta de Freguesia 

de Canelas divulgou a caminhada nas redes sociais e nos vários painéis de divulgação da freguesia. Eu 

defini o percurso de cerca de 5 Km, com duração de aproximadamente 1h, com o cuidado de escolher um 

trajeto maioritariamente plano e de fácil execução, adequado a todas as faixas etárias. Deste modo, como 

a maior parte dos utentes da FF são idosos, estes teriam a possibilidade de participar.   

Os utentes inscreveram-se na FF, contudo, as pessoas que surgiram no dia 6 de julho para a 

caminhada também puderam participar. Foi entregue a cada participante um kit composto por um saco 

personalizado da FF, os vários panfletos informativos da Semana da Saúde, um calendário da FF, uma 

garrafa de água pequena, uma barra energética e uma maçã. A fruta foi cedida pela Junta de Freguesia e 

os restantes elementos ficaram ao encargo da farmácia. Foi enviada uma mensagem telefónica a todos os 

inscritos a relembrar a caminhada e a sensibilizar para os cuidados a ter, como colocar protetor solar, usar 

chapéu, óculos de sol, trazer roupa confortável e um colete refletor. 

A caminhada iniciou pelas 10h00, na FF, e contou com 50 participantes de várias faixas etárias, 

desde crianças a idosos. Eu, como responsável, fui a guia durante todo o percurso e marquei um ritmo 
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moderado. Terminou cerca das 11h15, na FF, com alguns alongamentos simples para que todos os 

participantes fossem embora mais relaxados (Anexo XXVI).  

2.6.3. Discussão 

Esta foi a primeira caminhada promovida e organizada pela FF pelo que foi necessária uma boa 

divulgação e promover a mesma no atendimento ao balcão como um momento social aliado à melhoria da 

saúde. Muitos utentes questionavam quanto à dificuldade do percurso, contudo, foi sempre explicado por 

todos os colaboradores da FF que o mesmo era adequado para qualquer pessoa, independentemente da 

idade. Para comprovar este facto, foi impresso o percurso de forma aos utentes interessados terem acesso. 

Foi possível observar que um grupo de participantes, que tinha mais dificuldades físicas, se encontrava 

mais afastado dos restantes, pelo que, a Diretora Técnica os acompanhou para que não se perdessem do 

grupo nem desmotivassem. Ao longo do percurso foi percetível a formação de pequenos grupos de 

pessoas que seguiam ao mesmo ritmo e que não se conheciam anteriormente, promovendo o convívio que 

se alia a uma maior motivação. 

2.7. Conclusão 

Finalizada a “Semana da Saúde” foi possível verificar a importância deste tipo de iniciativas e do 

papel do farmacêutico na sociedade. Através dos rastreios realizados conclui que a maior parte dos utentes 

não segue um estilo de vida saudável, sendo que não seguem uma alimentação adequada e não realizam 

qualquer tipo de atividade física. Estes são fatores de risco modificáveis que têm um elevado impacto na 

saúde e qualidade de vida da população, pelo que é necessário transmitir a informação correta aos utentes 

e promover atividades que os tornem mais ativos. Através da caminhada foi possível apelar à criação de 

rotinas nos utentes, estimulando a motivação dos mesmos a continuar a realizar este tipo de atividades, 

sendo já fornecido este percurso de baixa dificuldade para poderem seguir. 

O balanço geral foi bastante positivo, contudo, a caminhada foi a atividade que os utentes mais 

elogiaram e com mais impacto, por ser a primeira organizada pela FF. Para além disso, solicitaram que se 

continuasse com esta iniciativa, podendo realizar outros percursos de igual dificuldade. Foi também um 

momento de excelência para convívio e estimular a relação de proximidade utente-farmacêutico. 

Considerações finais 

 A Farmácia Comunitária é uma área das Ciências Farmacêuticas muito gratificante e com elevado 

impacto devido à relação de proximidade com o utente e pela possibilidade de desempenhar um papel 

ativo e interventivo na melhoria da qualidade de vida da população. No estágio profissionalizante que 

realizei na FF foi possível constatar este impacto na sociedade e seguir uma ideia que tenho sempre 

presente, que “Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais 

feliz”. Ao longo do estágio consegui criar esta ligação com os utentes que acho essencial para o bom 

desempenho da profissão.  
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 O estágio foi um momento de aprendizagem, onde adquiri e consolidei conhecimentos com a ajuda 

e experiência de toda a equipa da FF, percebendo que temos de nos atualizar constantemente e trabalhar 

no sentido de melhorar cada vez mais o aconselhamento. Assim, é possível ter sempre um alerta ou uma 

sensibilização a fazer ao utente, em cada atendimento. Existe um crescimento profissional, mas também 

pessoal, na capacidade de gerir emoções e lidar com pessoas e personalidades distintas. 

 Em suma, o estágio profissionalizante permitiu-me perceber a dinâmica de uma farmácia 

comunitária e as tarefas inerentes ao farmacêutico neste contexto, não incluindo apenas o atendimento ao 

utente e dispensa de medicamentos, mas também, a tarefa com mais impacto que é a responsabilidade 

social e a inovação na farmácia para oferecer sempre as melhores condições ao utente e promover mais 

ganhos em saúde.  
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Anexos 

Anexo I – Espaço exterior da FF 

 

Figura 1 - Espaço exterior da FF. 

 

Anexo II – Espaço interior da FF 

 

Figura 2 - Área de atendimento ao público. 
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Anexo III – Manipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Figura 4 - Laboratório farmacêutico. Figura 3 - Zona de receção de encomendas 

Figura 5 - Ficha de preparação: Manipulado de álcool a 60º saturado com ácido bórico. 
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Anexo IV – Algoritmo clínico: Risco cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquema de avaliação de risco cardiovascular. 
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Anexo V – Avaliação de risco SCORE em adultos.  

 

 

 

Anexo VI - Risco cardiovascular relativo para adultos com idade inferior a 40 anos 

 

 

Figura 7 - Risco Cardiovascular para adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou inferior a 65 anos. 

Figura 8 - Risco cardiovascular para adultos com idade inferior a 40 anos, igual para sexo feminino e masculino. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Tânia Araújo 

44 
 

Anexo VII – Questionário Rastreio Cardiovascular 
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Anexo VIII - Folheto Rastreio Cardiovascular 

 

 

Figura 9 - Folheto informativo Rastreio Cardiovascular. 
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Anexo IX – Dados Rastreio Cardiovascular 

Tabela 5 - Dados gerais e resultados dos parâmetros bioquímicos do Rastreio Cardiovascular. 

 Idade Sexo Fumador PA sistólica PA diastólica Colesterol Total (mg/dl) 

1 73 F Não 156 79 259 

2 57 F Não 153 83 163 

3 45 M Não 119 62 135 

4 62 M Não 141 63 168 

5 76 F Não 124 52 249 

6 80 F Não 151 70 160 

7 35 M Não 112 66 309 

8 55 M Sim 161 84 185 

9 75 F Não 160 74 266 

10 85 F Não 137 67 179 

11 74 F Não 145 71 270 

12 52 F Não 126 65 172 

13 63 F Não 124 74 254 

14 44 F Não 118 62 263 

15 83 F Não 132 69 256 

16 73 F Não 120 70 263 

17 78 F Não 138 66 166 

18 70 M Não 131 76 258 

19 72 F Não 121 55 263 

20 78 M Não 129 66 203 

21 70 M Não 168 80 153 

22 55 F Não 130 67 291 

23 66 F Não 137 88 258 

24 50 F Não 124 85 254 

25 81 M Não 124 60 146 

26 54 F Não 178 94 333 

27 69 M Não 114 66 176 

28 72 F Não 151 65 171 

29 74 M Não 121 55 154 

30 59 F Não 106 68 274 

31 59 F Não 108 61 155 

32 68 F Não 105 64 296 

33 69 F Não 143 85 347 

34 88 M Não 131 68 173 

35 63 F Sim 138 84 280 

36 64 M Não 126 61 173 

37 62 F Não 121 67 170 

38 58 F Não 114 63 229 

39 59 F Não 118 61 296 

40 52 F Não 116 66 165 

41 56 M Não 114 78 244 

42 48 F Sim 113 74 170 

43 49 F Sim 131 75 257 

44 61 M Sim 163 78 352 

45 59 M Sim 117 60 133 

46 75 F Não 116 54 277 

47 74 F Não 143 78 274 

48 79 M Não 181 76 145 

49 73 F Não 157 77 164 
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50 28 M Não 126 67 166 

51 71 M Não 17 110 193 

 

Tabela 6 - Dados gerais do Rastreio Cardiovascular. 

 
Atividade 

física/semana 
Ida ao médico 
(último ano) 

Diagnóstico prévio Histórico familiar 

1 1 - 2h 1 Hipercolesterolemia - 

2 mais de 4h 3 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
Hipertensão 

3 1 - 2h 1 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
Hipertensão 

4 0 2 Hipertensão - 

5 0 2 Hipercolesterolemia Hipertensão e diabetes 

6 1 - 2h 6 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

7 0 0 - 
Hipertensão, 

Hipercolesterolemia e 
diabetes 

8 0 1 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

9 0 2 Hipercolesterolemia e diabetes 
Hipercolesterolemia e 

diabetes 

10 0 4 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

11 0 2 Hipertensão 
Hipertensão, 

Hipercolesterolemia e 
diabetes 

12 0 1 - 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 

13 3 - 4h 5 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
Hipertensão 

14 1 - 2h 1 - Hipertensão 

15 0 2 Hipertensão - 

16 0 5 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

17 3 - 4h 2 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

18 0 2 Hipercolesterolemia - 

19 1 - 2h 4 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
- 

20 0 2 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

21 0 11 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

22 3 - 4h 10 Hipercolesterolemia 
Hipertensão, 

Hipercolesterolemia e 
diabetes 

23 1 - 2h 10 Hipertensão - 

24 1 - 2h 3 - Diabetes 
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25 3 - 4h 3 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
Hipercolesterolemia 

26 3 - 4h 4 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

27 3 - 4h 5 Hipercolesterolemia - 

28 0 4 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

29 3 - 4h 2 Diabetes Diabetes 

30 1 - 2h 1 - - 

31 0 3 Hipercolesterolemia - 

32 1 - 2h 5 Hipertensão Hipertensão 

33 3 - 4h 2 - Hipertensão 

34 0 4 
Hipertensão e 

hipercolesterolemia 
- 

35 0 3 Hipercolesterolemia Diabetes 

36 3 - 4h 3 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
- 

37 0 4 Hipertensão 
Hipertensão, 

Hipercolesterolemia e 
diabetes 

38 0 2 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 

Hipertensão, 
hipercolesterolemia e 

diabetes 

39 1 - 2h 3 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
Hipercolesterolemia e 

diabetes 

40 0 1 Diabetes Diabetes 

41 1 - 2h 3 - Diabetes 

42 0 12 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 

Hipertensão, 
hipercolesterolemia e 

diabetes 

43 0 1 - 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e 
diabetes 

44 3 - 4h 1 - - 

45 3 - 4h 11 - - 

46 0 10 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
Hipertensão 

47 1 - 2h 2 - - 

48 mais de 4h 1 - - 

49 mais de 4h 2 Hipertensão Diabetes 

50 mais de 4h 1 - 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e 
diabetes 

51 0 4 
Hipertensão, 

hipercolesterolemia e diabetes 
- 
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Anexo X – Tempo despendido na realização de atividade física. 

 

Figura 10 - Tempo, em média de horas, despendido por semana na realização de atividade física. 

 

Anexo XI – Distribuição da PA dos utentes no Rastreio Cardiovascular.  

 

Figura 11 - Distribuição, por categoria, da PA dos utentes que participaram no Rastreio Cardiovascular.  
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Anexo XII – Avaliação do Risco Cardiovascular 

Tabela 7 – Avaliação do risco cardiovascular geral. 

 Avaliação SCORE Risco absoluto Risco relativo 
(utentes < 40 

anos) 
1 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
2 ≥1%  e <5% Moderado  
3 < 1% Baixo  
4 ≥1%  e <5% Moderado  
5 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
6 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
7 

Não se aplica – idade < 40 anos  

≥1%  e <5% 
Moderado 

8 ≥ 5% e <10% alto  
9 Não se aplica – idade  > 65 anos e DM+FR Muito alto  

10 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
11 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
12 < 1% Baixo  
13 DM + FR Muito alto  
14 < 1% Baixo  

15 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
16 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
17 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
18 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
19 Não se aplica – idade  > 65 anos e DM+FR Muito alto  
20 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
21 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
22 ≥1%  e <5% Moderado  
23 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
24 < 1% Baixo  
25 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
26 ≥1%  e <5% Moderado  
27 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
28 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
29 Não se aplica – idade  > 65 anos e DM Alto  

30 ≥1%  e <5% Moderado  
31 ≥1%  e <5% Moderado  
32 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
33 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
34 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
35 ≥5%  e <10% Alto  
36 DM + FR Muito alto  
37 ≥1%  e <5% Moderado  
38 DM + FR Muito alto  
39 DM + FR Muito alto  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Tânia Araújo 

51 
 

40 DM Alto  
41 ≥1%  e <5% Moderado  
42 DM + FR Muito alto  
43 ≥1%  e <5% Moderado  
44 ≥ 10% Muito alto  
45 ≥1%  e <5% Moderado  
46 Não se aplica – idade  > 65 anos e DM+FR Muito alto  
47 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  

48 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
49 Não se aplica – idade  > 65 anos Alto  
50 

Não se aplica – idade < 40 anos  

< 1%  

Baixo 
51 Não se aplica – idade  > 65 anos e DM+FR Muito alto  

 

Anexo XIII – Distribuição do Risco Cardiovascular  

 

Figura 12 - Distribuição do RCV dos utentes que participaram no Rastreio Cardiovascular na FF. 
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Anexo XIV - Cartaz “Semana da Saúde” da FF 

 

Figura 13 - Cartaz de divulgação da “Semana da Saúde” na FF. 
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Anexo XV – Cartaz “Caminhada pela sua Saúde” 

 

Figura 14 - Cartaz de divulgação da “Caminhada pela sua Saúde” 
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Anexo XVI – Algoritmo clínico/árvore de decisão 

 

Figura 15 - Classificação da PA em categorias. 
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Anexo XVII – Panfleto Hipertensão Arterial 

 

Figura 16 - Panfleto informativo relativo à HTA da “Semana da Saúde” na FF. 
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Anexo XVIII – Dados do rastreio da PA da “Semana da Saúde” 

Tabela 8 – Resultados do rastreio da PA da “Semana da Saúde”. 

 PA sistólica 
(mmHg) 

PA diastólica 
(mmHg) 

Frequência cardíaca 

1 108 63 88 

2 196 91 73 

3 111 72 68 

4 157 67 67 

5 107 68 83 

6 111 84 82 

7 118 61 69 

8 115 62 64 

9 111 57 71 

10 138 82 91 

11 105 64 76 

12 117 66 70 

13 115 82 89 

14 103 71 83 

15 132 76 74 
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Anexo XIX – Panfleto Hipercolesterolemia 

 

Figura 17 - Panfleto informativo relativo à Hipercolesterolemia da “Semana da Saúde” na FF. 
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Anexo XX - Dados do rastreio do colesterol da “Semana da Saúde” 

Tabela 9 – Resultados do rastreio do colesterol total da “Semana da Saúde”. 

 Jejum Colesterol total (mg/dL) 

1 Não 166 

2 Não 155 

3 Não 279 

4 Não 282 

5 Não 156 

6 Não 137 

7 Não 253 

8 Não 161 

9 Não 176 

10 Não 282 

11 Não 331 
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Anexo XXI – Panfleto Diabetes 

 

Figura 18 - Panfleto informativo relativo à Diabetes da “Semana da Saúde” na FF. 
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Anexo XXII - Dados do rastreio da glicémia da “Semana da Saúde” 

Tabela 10 – Resultados do rastreio da glicémia da “Semana da Saúde”. 

 Jejum Glicémia (mg/dL) 

1 Sim 187 

2 Sim 76 

3 Sim 89 

4 Sim 95 

5 Não 270 

6 Não 87 

7 Não 98 

8 Não 131 

9 Não 83 

10 Não 119 

11 Não 103 

12 Não 217 

13 Não 102 

14 Não 169 

15 Não 76 

16 Não 107 

17 Não 89 
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Anexo XXIII – Penetração dos vários subtipos de radiação UV na pele 

 

 

Figura 19 - Penetração das radiações UVA, UVB e UVC na pele.48 
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Anexo XXIV – Panfleto “Cuidados a ter com a exposição solar” 

 

Figura 20 - Panfleto informativo relativo aos cuidados a ter com a exposição solar da “Semana da Saúde” 

na FF. 
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Anexo XXV – Cartaz de divulgação “Caminhada pela sua Saúde” 

 

Figura 21 -  Cartaz de divulgação da “Caminhada pela sua Saúde” da Semana da Saúde da FF. 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária | Tânia Araújo 

64 
 

Anexo XXVI – “Caminhada pela sua Saúde” 

 

Figura 22 - Grupo de participantes da “Caminhada pela sua Saúde”. 

 

 

Figura 23 - Alongamentos após a “Caminhada pela sua Saúde”. 
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Resumo 

O estágio curricular é o culminar dos cinco anos de formação e aprendizagem do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e é um momento que possibilita aos estudantes um 

contacto mais próximo com a realidade da profissão farmacêutica. A Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto proporciona um estágio profissionalizante com duração de seis meses, existindo 

a possibilidade de realizar, opcionalmente, dois meses em Farmácia Hospitalar. Assim, tive a 

oportunidade de realizar um estágio no Hospital Privado de Gaia, do Grupo Trofa Saúde, no período 

de 2 de maio a 28 de junho. 

Deste modo, surge o presente relatório que reflete a minha aprendizagem e formação durante 

o estágio em Farmácia Hospitalar, uma área que é pouco explorada durante o MICF. Assim, esta 

experiência é essencial para o estudante como futuro profissional de saúde e farmacêutico de 

excelência.  É relevante ter conhecimento das responsabilidades e competências da profissão nas 

diversas áreas pelas quais é possível enveredar, sendo uma oportunidade para o estudante perceber 

se esta é uma vertente da profissão que terá interesse em optar. De referir a realidade muito particular 

desta área, em que nos deparamos com uma equipa multidisciplinar composta por vários profissionais 

de saúde que pretendem, em coordenação, melhorar a qualidade de vida de cada doente.   

Este relatório tem como finalidade demonstrar a minha experiência no Hospital Privado de Gaia, 

descrevendo o papel do farmacêutico em contexto hospitalar, assim como o funcionamento e 

organização dos Serviços Farmacêuticos do mesmo, gestão de stocks, seleção, aquisição e 

armazenamento de medicamentos, sistemas de distribuição de medicamentos, entre outros. 
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SFH – Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

SNF – Sistema Nacional de Farmacovigilância 

UCI – Unidade de Cuidados Intermédios 

UICRM – Unidade Integrada de Convalescença 

URG – Urgência 
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Introdução 

O farmacêutico hospitalar integra uma equipa multidisciplinar de saúde que trabalha nos 

hospitais e está diretamente envolvido na aquisição e boa gestão dos medicamentos. De acordo com 

o Decreto-lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, as atividades de farmácia hospitalar exercem-se 

através de serviços farmacêuticos, aos quais compete preparar, verificar analiticamente, armazenar e 

distribuir drogas e medicamentos, dar apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização, de 

sangue ou outros que dele careçam, abastecer de produtos químicos e reagentes os laboratórios de 

análises clínicas ou outros, cooperar na ação médica e social dos organismos a que estejam ligados, 

promover ou apoiar a investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica, colaborar na 

preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços e na educação farmacêutica de 

outros serviços com que estejam em ligação. Assim, os serviços farmacêuticos são departamentos com 

autonomia técnica que respondem pelos resultados do seu exercício perante os órgãos da 

administração 1. 

Deste modo, o farmacêutico é essencial para o bom funcionamento de uma unidade hospitalar, 

sendo uma realidade pouco percetível durante o MICF e que temos a oportunidade de contactar durante 

o estágio profissionalizante. Assim, ao longo deste relatório estará patente uma descrição do Grupo 

Trofa Saúde (GTS), bem como de todas as atividades desenvolvidas no decorrer do meu estágio 

curricular em Farmácia Hospitalar, no Hospital Privado de Gaia (HPG). 

1. Grupo Trofa Saúde 

O GTS integra uma rede de 14 unidades hospitalares, atualmente, e assume-se como um 

projeto global de saúde. Tem como principal missão a prestação de cuidados de saúde 

personalizados e de excelência dentro de uma cadeia de saúde e como visão construir um grupo 

privado dotado de uma excelente Rede Nacional Integrada, assumindo-se como uma referência 

nacional e europeia no setor da Saúde e Bem-Estar 2. 

O Trofa Saúde Hospital disponibiliza em todos os seus hospitais serviços de urgência de 

adultos e pediatria 24 horas, blocos operatórios, unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com 

várias salas de parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com mais de 45 especialidades 

clínicas e um conjunto de diversos meios complementares de diagnóstico. Para além disso, O Trofa 

Saúde Hospital dispõe de um dos melhores corpos clínicos e é capaz de garantir um serviço de acordo 

com os padrões mais atuais da medicina moderna, servindo, atualmente, uma população superior a 4 

milhões de habitantes, com maior foco no Norte do País 3. 

Adicionalmente, integram a rede do GTS o Hospital Privado da Trofa (HPT), O Hospital Privado 

de Alfena (HPA), o Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga (HPB), o 

Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital de Dia de 

Famalicão (HDF), o Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM), o Hospital de Dia da Maia 

(HDM), o Hospital Privado de Vila Real (HPVR), o Hospital Privado Senhor do Bonfim (HPSB), o 

Hospital de Dia de Guimarães (HDG) e, recentemente, o Hospital Privado de Loures (HPL) e o Hospital 

Privado da Amadora (HPAM). 
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1.1. Hospital Privado de Gaia 

O HPG (Anexo I), inaugurado em 2015, localiza-se no centro de Vila Nova de Gaia, na Rua 

Fernão de Magalhães, nº 2, Fração E. Atualmente, a equipa do hospital é liderada pelo Dr. Nuno Brito, 

Diretor Clínico, e pelo Dr. Tiago Afonso, Administrador.  

O HPG é constituído por três torres – azul, amarela e laranja – e, de forma a corresponder às 

necessidades de todo o tipo de doentes, disponibiliza uma variedade de cuidados de saúde, 

nomeadamente Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Bloco de Partos, Bloco Operatório, Consulta 

Externa Programada, Exames Complementares Diagnóstico, Fisioterapia, Medicina Dentária, 

Internamento (INT), Unidade de Cuidados Intermédios (UCI), Unidade Integrada de Convalescença 

(UICRM) e Urgência (URG) 365 dias/24 horas.4  

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são essenciais para assegurar o uso seguro, 

eficaz e eficiente de medicamentos e produtos de saúde, em meio hospitalar. Estes são departamentos 

autónomos a nível técnico e científico, suscetíveis à orientação geral dos Órgãos de Administração dos 

Hospitais, aos quais respondem pelos resultados do exercício da sua atividade.5,6 

A direção dos SFH é obrigatoriamente garantida por um Farmacêutico Hospitalar, que deve 

assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, integra as equipas de cuidados de saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino. Adicionalmente, assume um conjunto de 

responsabilidades inerentes ao seu exercício, como a gestão dos medicamentos e produtos de saúde 

– processos de seleção, aquisição, armazenamento e distribuição – e o respeito pelos “7 certos” - 

doente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração certa, tempo de administração certo, 

com a informação certa e a documentação certa. 5,6 

O GTS apresenta em cada uma das unidades hospitalares um Farmacêutico responsável, à 

exceção da Farmácia Central (FC), que assegura os SFH do GTS, sob direção da Dra. Patrícia Moura, 

e, assim, apresenta um maior número de colaboradores.  A FC, localizada no HPA, é responsável por 

realizar e rececionar as encomendas diretamente dos fornecedores e satisfazer os pedidos quinzenais 

de cada hospital pertencente ao GTS.  

Os SFH do HPG têm como Diretora Técnica a Dra. Nádia Varela, que assume diversas 

responsabilidades, como garantir a preparação e distribuição da medicação unidose dos internamentos 

e da UICRM, verificar e repor o stock e distribuir os medicamentos e produtos farmacêuticos aos 

diferentes serviços existentes. Para além disso, também é responsável por assegurar os SFH do 

HDSJM, uma vez que este hospital não possui este serviço. 

Para um funcionamento adequado e organizado dos serviços farmacêuticos, é seguido um 

plano operacional semanal que indica todas as tarefas a realizar na parte da manhã e da tarde de cada 

dia da semana (Anexo II). Contudo, este plano é suscetível a alterações, de acordo com as 

necessidades do hospital. 

Ao longo do meu estágio, executei as diversas tarefas do plano operacional estabelecido 

para os SFH do HPG, com o auxílio e supervisão da Dra. Nádia Varela. Para além disso, dado o 
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número elevado de feriados durante este curto período, realizamos algumas alterações pontuais 

ao plano para assegurar a medicação diária de todos os utentes e a satisfação dos pedidos 

referentes aos diversos serviços clínicos, que têm dias definidos para a sua realização. Também 

acompanhei a Dra. Nádia Varela aos vários serviços do hospital e assisti à interação com os 

restantes profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros. 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

 Os SFH do HPG localizam-se no piso 5 da torre azul, junto dos serviços de oftalmologia, 

consulta externa e medicina geral e familiar. Encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-

feira, das 9h às 18h, existindo uma hora para almoço, e encerram ao fim de semana e feriados. Todavia, 

a Farmacêutica Coordenadora dos SFH do GTS, Dra. Patrícia Moura, encontra-se disponível 24h para 

contacto, caso surja algum imprevisto no período de encerramento. 

2.2. Caracterização do espaço físico e funcional dos Serviços Farmacêuticos  

 A Farmácia Hospitalar do HPG é um espaço amplo, bem organizado e com boa luminosidade, 

apresentando uma janela, devidamente protegida, que permite a entrada de luz natural. As condições 

ambientais são monitorizadas e registadas de forma contínua com sistema de alerta, tendo como 

finalidade manter a temperatura inferior a 25º C, a humidade inferior a 60 % e assegurar a proteção da 

luz solar direta. Para além disso, a farmácia situa-se num local próximo de sistemas de circulação 

vertical, como elevadores, que facilitam o acesso interno e externo, como pressuposto no “Manual da 

Farmácia Hospitalar”. 5 

 O espaço encontra-se dividido nas seguintes áreas: receção de encomendas, satisfação de 

pedidos, gabinete, saída de encomendas, zona de reembalamento e etiquetagem, lavatório, armazém 

e área de apoio à distribuição clássica e unitária (Anexo III). A área de satisfação de pedidos apresenta-

se subdividida de acordo com os serviços clínicos, principalmente, INT 9, INT 10, INT 11, Esterilização, 

Consulta externa 5, Bloco Operatório, Medicina Dentaria, URG, Consulta Externa 7, Fisioterapia, 

Endoscopia e Imagiologia. 

 Os medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética, de acordo com a sua 

Denominação Comum Internacional (DCI), com a sua forma farmacêutica e dosagem. Deste modo, 

existem áreas devidamente identificadas destinadas a comprimidos e cápsulas, colírios, cremes, 

pomadas, soluções orais, ampolas e enemas. Os comprimidos e cápsulas situam-se no carrinho móvel 

de dispensa e em SUCs. Alguns medicamentos encontram-se, também, armazenados no stock 

avançado, pela escassez de espaço no seu local habitual, devido à elevada quantidade existente. Para 

além disso, existem outros produtos farmacêuticos armazenados nos diversos armários, tais como 

soros, água destilada, soluções de polieletrólitos saturados, material de aprovisionamento, produtos 

inflamáveis, produtos de desinfeção, produtos de medicina dentária, imagiologia, materiais de penso e 

produtos de nutrição. Em áreas distintas existem armazenados medicamentos e produtos 

farmacêuticos extra-formulário e comprimidos fracionados.  

Os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados no cofre, com código de 

segurança e prateleiras que permitem a arrumação dos medicamentos de forma correta (Anexo IV). 

Os medicamentos fotossensíveis são protegidos com folha de alumínio e colocados num local ao abrigo 
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da luz. Por fim, todos os produtos termolábeis, como insulinas e vacinas, situam-se no frigorífico (Anexo 

IV), a temperaturas devidamente controladas, compreendidas entre os 2-8°C. 

 É importante realçar que o armazenamento de todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos é realizado de acordo com o prazo de validade (PV). 

Por vezes, no início do estágio, tinha dificuldade em encontrar alguns medicamentos ou 

produtos farmacêuticos que eram solicitados com pouca frequência. Contudo, ao longo do 

tempo, adaptei-me ao espaço e tornou-se mais simples e fácil localizar e separar o que era 

pedido.  

2.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são fulcrais para o bom funcionamento de um hospital. Deste modo, 

deve existir uma equipa adequada em número e qualidade. 5 Assim, o GTS dispõe de um farmacêutico 

em cada hospital, que assume a direção técnica, sob a supervisão da Dra. Patrícia Moura, farmacêutica 

hospitalar responsável pelos SFH do GTS. A equipa do GTS é constituída, também, por assistentes 

técnicos e assistentes operacionais que auxiliam no transporte e contribuem para o bom funcionamento 

dos serviços prestados. 

Como mencionado anteriormente, no HPG, a Dra. Nádia Varela assume a função de diretora 

técnica, sendo responsável por toda a gestão e organização do circuito do medicamento. O HPG possui 

uma Técnica Auxiliar de Saúde, Paula Correia, durante o período de funcionamento da farmácia 

hospitalar, com o objetivo de auxiliar a Dra. Nádia Varela na elevada quantidade de trabalho existente 

nos SFH. 

Durante o estágio profissionalizante, a Dra. Nádia Varela mostrou-se sempre disponível 

e motivada para me esclarecer todas as questões que surgiam e, em conjunto com a Técnica 

Auxiliar de Saúde, foi essencial para a minha integração e interação com os restantes 

profissionais de saúde. 

2.4. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pelos SFH do GTS é o CPC® (Companhia Portuguesa de 

Computadores), desenvolvido pela Glintt®, Global Intelligent Technologies, e facilita o trabalho diário 

no HPG e entre as diversas unidades hospitalares pertencentes ao GTS. O programa permite obter 

informação sobre medicamentos dispensados, doentes, diagnóstico, reações adversas e custos como 

recomendado. 5  Para além disso, este sistema possibilita a gestão de stocks de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, a realização dos pedidos semanais, a satisfação de pedidos dos serviços, a 

transferência e empréstimos de produtos, a validação das prescrições médicas e a criação de mapas 

da dose unitária. 

 Ao longo do estágio profissionalizante, tive a oportunidade de contactar em diversas 

situações com o sistema informático. Assisti à realização de todas as tarefas mencionadas 

anteriormente e efetuei algumas, principalmente, a transferência e empréstimos de produtos. 
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2.5. Sistema de Gestão de Qualidade 

A qualidade em saúde confere a aptidão para responder a todas as necessidades dos doentes. 

Deste modo, é essencial a existência de um sistema de gestão de qualidade, que corresponde a 

procedimentos padronizados escritos, documentados, revistos e atualizados com regularidade, para 

todas as atividades desenvolvidas nos SFH. Para além disso, a segurança e proteção dos 

medicamentos, equipa de trabalho, instalações e equipamentos assumem um papel relevante na 

garantia de qualidade. 5 

Assim, o GTS implementou em todas as suas unidades hospitalares as Normas EN ISO 

9001:2008 da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), para garantir a qualidade dos cuidados 

de saúde prestados. 3 Adicionalmente, os hospitais do GTS são sujeitos a auditorias periódicas.  

3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos 
farmacêuticos e dispositivos médicos 

3.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 
médicos 

A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para o hospital 

deve ser baseada no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital. Os medicamentos incluídos no FHNM são selecionados pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, tendo por base a melhoria da qualidade de vida dos doentes e 

critérios fármaco-económicos. O farmacêutico hospitalar é responsável por assegurar aos doentes os 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos 

custos. 5 

Nos hospitais do GTS, esta seleção é da responsabilidade da Coordenadora dos SFH do Grupo 

e do diretor clínico de cada unidade hospitalar, com base no FHNM e nas necessidades de cada 

hospital. Contudo, em alguns casos, é necessário adquirir “medicamentos extra-formulário”, assim 

designados por não constarem no formulário do hospital. 

3.2. Aquisição e gestão de stock de medicamentos, produtos farmacêuticos 
e dispositivos médicos 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é realizada pela 

Coordenadora dos SFH, em articulação com o farmacêutico hospitalar de cada hospital do Grupo. Este 

último é responsável por avaliar os stocks e consumos do hospital, de forma a assegurar que todas as 

necessidades são satisfeitas. 

A gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento dos SFH, assim, cada produto 

apresenta um stock ideal, de modo a evitar a existência de quebras, roturas ou produtos com pouca 

rotação. No HPG, o stock ideal está definido com o objetivo de garantir a satisfação das necessidades 

do hospital por um período de 14 dias. 

Os pedidos dos produtos são realizados quinzenalmente à FC pelo farmacêutico responsável 

dos SFH de cada unidade hospitalar, no sistema informático. Este pedido é gerado automaticamente, 

de acordo com os consumos e com o stock informático de cada produto, contudo, o farmacêutico 

hospitalar, posteriormente, revê e altera, se necessário, o pedido de acordo com as necessidades do 
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hospital. De seguida, a FC reúne os pedidos de todos os hospitais do GTS e envia para o Departamento 

de Compras, que é responsável por realizar o pedido aos laboratórios por e-mail num período máximo 

de 24 horas. Relativamente aos produtos citotóxicos, o processo é distinto. O farmacêutico hospitalar 

avalia o que irá necessitar para um determinado período de tempo, segundo a prescrição dos doentes 

e comunica à FC. 

Para além disso, o HPG tem parceria com a Farmácia Portela, em Vila Nova de Gaia, à qual é 

realizada a compra de “medicamentos extra-formulário” necessários. A farmacêutica hospitalar 

encomenda diretamente á farmácia e, posteriormente, é enviada a fatura por e-mail à FC. 

 Durante o período de estágio, tive oportunidade de assistir à realização dos pedidos 

quinzenais, à quinta-feira, à FC e de observar a execução de pedidos de medicamentos 

citotóxicos. Assim, foi possível obter uma maior perceção deste processo, dos stocks ideais e 

das alterações necessárias ao pedido gerado automaticamente pelo sistema informático. Por 

fim, foi percetível a importância desta tarefa para o bom funcionamento dos SFH e para a 

prestação de um serviço de excelência aos doentes. 

3.3. Receção e conferência de encomendas 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos solicitados são recebidos na 

FC e são, posteriormente, entregues nos SFH de cada hospital numa área para o efeito. Nos SFH do 

HPG, esta designa-se por “Receção de Encomendas” e localiza-se ao lado da porta de entrada. Assim, 

procede-se à verificação das encomendas, quantitativa e qualitativamente, na zona “Conferência de 

Encomendas”, que se localiza na mesa de trabalho. Para além disso, são verificados os prazos de 

validade dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. A encomenda é 

acompanhada por uma guia de transporte, através da qual é possível confirmar todos os produtos 

recebidos e fazer o registo da sua entrada no sistema informático.  No momento de receção de 

encomenda, é sempre dada prioridade aos produtos refrigerados, hemoderivados e estupefacientes e, 

o farmacêutico hospitalar deve assegurar que as condições de refrigeração foram adequadas durante 

o transporte dos produtos refrigerados. No final deste processo, a guia de transporte é arquivada numa 

capa destinada a esse fim. 

As encomendas que envolvem grandes volumes, como os soros, são entregues 

diretamente nos hospitais do GTS, sem que seja necessário passar pela FC. Nestes casos, é 

necessário que o farmacêutico hospitalar confira a documentação que acompanha a encomenda, 

assine a nota de entrega e devolva o triplicado ao transportador. No final, a cópia da fatura é enviada 

para a FC por e-mail.  

Desde o início do estágio profissionalizante executei a tarefa de conferir encomendas, 

assim, foi possível realizá-la cada vez mais de forma eficaz e ágil. Sempre que os produtos 

rececionados não se encontravam de acordo com a guia de transporte, ou era detetada alguma 

inconformidade, a Dra. Nádia Varela comunicava com a FC e com os colegas das outras 

unidades hospitalares com o objetivo de resolver a incoerência. 
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3.4. Fracionamento, reembalagem e etiquetagem 

O fracionamento de comprimidos apenas é efetuado se não existir no formulário hospitalar do 

GTS uma dosagem alternativa, que permita cumprir a posologia prescrita pelo médico. Neste processo, 

deve-se assegurar a manutenção das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas. Nos SFH do 

GTS, o fracionamento de comprimidos é realizado apenas para o consumo diário, de acordo com as 

prescrições existentes. Antes do fracionamento, o farmacêutico hospitalar deve inserir no programa de 

impressão de etiquetas os dados refentes ao medicamento a fracionar, assegurando a existência de 

todos os dados que devem constar obrigatoriamente no rótulo, como a DCI, a forma farmacêutica, a 

dose inicial, a designação da fração correspondente ao medicamento original ( “1/2”, “1/3”, por 

exemplo), lote, validade final atribuída e dose final correspondente à fração. Relativamente ao prazo 

de validade, este não pode exceder os 6 meses, a partir do dia de fracionamento, exceto nos 

medicamentos em que o prazo de validade termina antes dos 6 meses. Após este processo, as frações 

obtidas devem ser reembaladas em manga própria, no equipamento de reembalagem disponível. De 

seguida, os comprimidos fracionados devem ser rotulados, de imediato, com as etiquetas emitidas. Se 

as preparações não reunirem condições para serem utilizadas são rejeitadas como resíduos, para 

assegurar a qualidade e segurança do medicamento. No fim do reembalamento, deve ser preenchido, 

corretamente, o registo de fracionamento (Anexo V), onde constam os dados de identificação do 

medicamento (DCI, dose inicial, lote, prazo de validade e fabricante), dosagem e número de unidades 

reembaladas, lote e prazo de validade atribuídos pelos SFH, data do reembalamento, assinatura do 

farmacêutico e, por fim, um local destinado à etiqueta impressa. 

Recorre-se à reembalagem e etiquetagem de todos os fármacos orais, como comprimidos e 

cápsulas, sem fracionamento, quando estes não cumprem as regras de segurança e boas práticas 

exigidas para a distribuição em dose unitária. Assim, torna-se relevante proceder à individualização, 

reembalagem e etiquetagem quando as formas unitárias não se encontram identificadas de forma 

adequada. Por exemplo, medicamentos que não apresentam a identificação da substância ativa, prazo 

de validade e lote visíveis em cada unidade. A etiqueta não deve ficar sobreposta a informações 

relevantes do medicamento. Relativamente ao reembalamento, é necessário proceder, inicialmente, ao 

corte individual dos blisters e, de seguida, ao seu embalamento através de uma máquina de 

embalamento automático. Posteriormente, efetua-se a etiquetagem, e cada etiqueta deve conter o 

código de barras com o código interno de cada medicamento, o lote, princípio ativo, dosagem, forma 

farmacêutica e prazo de validade. Os medicamentos que não são retirados do blister mantêm o prazo 

de validade descrito na embalagem original, caso contrário, é dado um prazo de validade de 6 meses. 

O reembalamento ocorre, principalmente, na FC, que depois envia os medicamentos para os 

SFH de cada hospital do GTS.  Na farmácia do HPG também é realizado reembalamento, 

nomeadamente de medicamentos que se pretendem fracionar ou de medicamentos não embalados de 

forma unitária, na zona de reembalamento e etiquetagem (Anexo VI). 

No estágio profissionalizante, realizei de forma autónoma as tarefas de fracionamento, 

reembalagem e etiquetagem, sempre que necessário, e sob supervisão da Dra. Nádia Varela. 

Estas tarefas aparentam ser de fácil execução, contudo, é necessária bastante atenção para 

garantir a qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Quando surgiam dúvidas na 
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correspondência entre a dosagem fracionada e a dosagem pretendida, questionava a 

farmacêutica responsável e o produto era rejeitado. 

3.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve ser 

realizado de acordo com as suas necessidades especiais e, desta forma, garantir as condições 

adequadas de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos mesmos, assegurando a 

manutenção da sua qualidade, segurança e eficácia. Assim, em todos os locais do hospital, onde 

possam estar acondicionados medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, devem existir sistemas 

que monitorizem e registem estes parâmetros com um sistema de alerta, garantindo, deste modo, uma 

temperatura inferior a 25ºC, proteção direta da luz solar e humidade inferior a 60%. 

Todos os produtos encontram-se armazenados em prateleiras ou armários, para que nenhum 

assente diretamente no chão. Para além disso, os produtos que não requerem especificações no seu 

acondicionamento, são arrumados de acordo com a sua forma farmacêutica, por ordem alfabética da 

substância ativa, ordem crescente de dosagem e respetivo código. Este procedimento é feito de acordo 

com o princípio First Expired First Out (FEFO), ou seja, os produtos com o PV mais curto devem ser 

acondicionados à frente e sinalizados, para permitir um acesso mais fácil e para serem consumidos 

primeiro, evitando a acumulação de stock com PV a expirar. Alguns produtos são armazenados ao 

nível do “stock avançado”, quando não existe espaço suficiente para os mesmos no local de arrumação 

a que normalmente se destinam, como mencionado anteriormente. 

Contudo, certos medicamentos e produtos farmacêuticos requerem condições especiais de 

armazenamento impostas pelas especificações técnicas ou legais, como é o caso de medicamentos 

termolábeis, medicamentos fotossensíveis, medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

medicamentos infamáveis e gases medicinais.  

Durante o estágio, armazenei os diversos medicamentos e produtos farmacêuticos de 

acordo com o princípio FEFO, e foi percetível a sua importância para a organização e gestão 

dos SFH aquando da verificação de PV, facilitando esta tarefa e evitando perdas no stock. 

3.5.1. Medicamentos termolábeis 

Os medicamentos termolábeis devem ser conservados num intervalo de temperatura entre 2 - 

8°C, num frigorífico próprio, com sistema de controlo e registo de temperaturas e com sistema de 

alarme automático. 5 Este sistema regista diariamente o valor da temperatura de modo a permitir a sua 

análise e controlo e, caso seja detetado um valor de temperatura fora dos limites estabelecidos, é 

emitido um alerta para o serviço de manutenção e para os SFH. Os registos detalhados dos 

termohigrómetros são enviados, semanalmente, pelo serviço de manutenção aos serviços 

farmacêuticos. Nestes constam todos os valores medidos, bem como, o gráfico resumo semanal. Após 

análise do mesmo, todos os picos devem ser justificados e analisados pelos serviços farmacêuticos. 

Estes documentos são assinados pelo farmacêutico responsável e os registos arquivados numa capa 

própria. 
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3.5.2. Medicamentos fotossensíveis 

Os medicamentos fotossensíveis, como a amiodarona e a dopamina, são armazenados ao 

abrigo da luz, em embalagens adequadas, protegidos com folha de alumínio e devidamente 

etiquetados. 

3.5.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são alvo de um regime de controlo especial 

e rigoroso, uma vez que podem causar dependência física e psíquica. 7 Assim, nos SFH do HPG, estes 

medicamentos encontram-se armazenados num cofre, de acesso restrito, que deve estar sempre 

fechado, e que contém um código de abertura definido. O cofre encontra-se dividido em prateleiras 

devidamente identificadas e os produtos organizados por ordem alfabética. O stock avançado destes 

medicamentos situa-se também no cofre, nas prateleiras inferiores.  

Nos serviços clínicos do hospital, estes produtos têm um stock pré-definido e localizam-se num 

cofre fechado, ao qual só tem acesso o enfermeiro responsável de cada turno.  

3.5.4. Medicamentos inflamáveis 

Os medicamentos inflamáveis são armazenados num armário fechado em bacias devidamente 

identificadas, evitando o contacto com os outros medicamentos e produtos farmacêuticos, bem como 

prevenir derrames. 

3.5.5. Gases medicinais 

De acordo com o Decreto-lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, os gases medicinais são definidos 

como “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com 

o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, 

designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para 

conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em 

contacto com estes”. 8 

Os gases medicinais são armazenados num local específico, num piso diferente do piso dos 

SFH, por motivos de segurança. Os diferentes gases encontram-se localizados separadamente em 3 

rampas, a esquerda (à esquerda do debitómetro), a direita (à direita do debitómetro) e a de emergência.  

3.6. Controlo de prazos de validade 

O PV é um dos parâmetros mais relevantes de garantia de qualidade de um fármaco, uma vez 

que é o período de tempo que permite manter e assegurar as características físico-químicas, a eficácia 

e a segurança do produto. Deste modo, é necessário um controlo rigoroso do mesmo, sendo esta tarefa 

da responsabilidade do farmacêutico responsável dos SFH de cada unidade hospitalar. Este controlo 

é realizado trimestralmente, através da verificação e registo do PV do stock da farmácia. Os produtos 

com validade inferior a 3 meses são identificados com a etiqueta “Atenção! Prazo de Validade a 

Terminar”. Adicionalmente, se existirem no mesmo compartimento outras unidades com validade 

superior, devem ser separadas e as que têm a validade a expirar introduzidas num saco de plástico 

com a etiqueta “Atenção! Utilizar primeiro”.  
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Ao nível dos serviços clínicos do hospital, na presença de medicamentos com um PV inferior a 

3 meses, os serviços devem contactar, primeiramente, os SFH do hospital. Caso os mesmos 

medicamentos estejam disponíveis na farmácia com um PV superior, procede-se à sua substituição. 

Se não for possível, o stock dos serviços é mantido e os produtos são sinalizados com a etiqueta 

“Atenção Prazo de Validade a Expirar”. Para além disso, as etiquetas têm cor branca e são sublinhadas 

com marcador fluorescente, de modo a alertar de uma forma mais visível para o PV. Contudo, quando 

o PV dos medicamentos em stock expira, estes são rejeitados no contentor “Resíduos Hospitalares”. 

Para prevenir esta situação deve dispensar-se, sempre que possível, os medicamentos com PV a 

terminar na Distribuição Individual Diária da Dose Unitária (DIDDU), porque estes são administrados 

de imediato ao doente, ou transferir os mesmos para um serviço cuja probabilidade de utilização seja 

superior. 

Durante o estágio profissionalizante, auxiliei a Dra. Nádia Varela no controlo do PV dos 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, em stock na farmácia e nos 

serviços clínicos. Além de rejeitar no contentor dos “Resíduos Hospitalares” os produtos que 

se encontravam com o PV expirado, colocamos em sacos com etiquetas todos os produtos que 

tinham o PV a terminar. Adicionalmente, registamos numa folha de Excel os produtos cuja 

validade expirava até ao final do presente ano. Este documento permite uma melhor gestão do 

stock, uma vez que a célula do PV de cada produto apresenta uma cor de alerta vermelha ou 

amarela, se PV expirado ou PV a expirar, respetivamente. 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é assegurada pelos SFH e tem como objetivo garantir o 

cumprimento da prescrição, a administração correta do medicamento, racionalizar a distribuição dos 

medicamentos, os custos com a terapêutica e diminuir os erros relacionados com a medicação.5 Deste 

modo, a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser dividida em sistemas de 

distribuição clássica, de distribuição em dose unitária diária e de distribuição de substâncias 

controladas. 

4.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica representa a reposição dos stocks fixos dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos dos serviços do hospital, previamente definidos pelo enfermeiro responsável e pelo 

farmacêutico, baseado nas necessidades semanais. Esta reposição é realizada pelos SFH e depende 

da periodicidade previamente definida e dos pedidos realizados pelos serviços.  

No HPG, a farmacêutica responsável e a técnica auxiliar de saúde dirigem-se diariamente aos 

diversos serviços do hospital com o objetivo de controlar os stocks e verificar os PV dos produtos. 

Relativamente à URG e aos INT 9 e INT 10, os stocks ideais são repostos à segunda, quarta e sexta-

feira, uma vez que são serviços que apresentam um grande fluxo de doentes e necessitam de 

quantidades elevadas de medicamentos, soros e produtos farmacêuticos. Na UICRM 9 e 10, o mesmo 

acontece à terça e quinta-feira. No bloco operatório a reposição de stocks é efetuada à sexta-feira, 

contudo, por vezes, era necessário ir repor noutro dia da semana, de acordo com as necessidades. 

Para além disso, no sistema informático é possível verificar, diariamente, a existência de pedidos 
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efetuados por parte dos serviços e, caso haja stock desses produtos, os pedidos são satisfeitos. Os 

serviços clínicos têm dias específicos para efetuar estes pedidos. Assim que estes são satisfeitos, é 

impresso um documento que apresenta a DCI do medicamento ou o nome do produto farmacêutico, a 

quantidade pedida, a quantidade existente em stock na farmácia e um espaço para preenchimento 

manual da quantidade dispensada (Anexo VII). No final, efetua-se a satisfação do pedido no sistema 

informático, de forma a realizar a transferência automática do stock da farmácia para o stock do serviço 

requerido. É impressa uma guia de entrega e os pedidos são armazenados na “área de satisfação de 

pedidos” para, posteriormente, os auxiliares dos serviços levantarem os produtos, com a exceção do 

INT 9 e do INT 10, UICRM 9 e 10, URG e bloco operatório, que é o próprio farmacêutico responsável 

ou a técnica auxiliar de saúde que asseguram a reposição.  

Caso seja necessário algum medicamento ou produto farmacêutico que não existe nos 

serviços, estes entram em contacto com os SFH e adquirem o produto desejado, se existir stock na 

farmácia do hospital. Contudo, se não existir stock, o farmacêutico responsável deve consultar no 

sistema informático o stock do produto desejado nas diferentes unidades hospitalares do GTS, 

solicitando o medicamento ou produto farmacêutico ao hospital com maior quantidade disponível e 

geograficamente mais perto. Caso não esteja disponível em nenhuma unidade hospitalar do GTS, o 

farmacêutico responsável do HPG deve efetuar um pedido à Farmácia Portela. No entanto, se o 

medicamento for exclusivamente de uso hospitalar, o pedido deve ser realizado a um hospital público. 

Durante o estágio acompanhei a Dra. Nádia Varela e a Técnica Auxiliar de Saúde aos 

diversos serviços do HPG com o objetivo de repor o que estava em falta e assegurar que as 

quantidades existentes correspondiam às do stock ideal. Para além disso, também auxiliei a 

Dra. Nádia Varela a satisfazer os pedidos dos vários serviços do hospital. 

4.1.1. Empréstimos e devoluções a outras instituições 

No caso de existirem medicamentos ou produtos farmacêuticos sem stock, é possível pedir a 

outras unidades hospitalares do GTS, como referido anteriormente. Assim, são realizados empréstimos 

dos produtos que devem ser, posteriormente, entregues ao hospital que fez o empréstimo, na mesma 

quantidade e no período definido pelos farmacêuticos das unidades hospitalares. O hospital que efetua 

o empréstimo, imprime uma guia de transporte e um documento correspondente ao empréstimo, em 

duplicado, que acompanham o medicamento solicitado para o hospital requerente. Quando o hospital 

que realizou o pedido tiver em stock o(s) medicamento(s) que se encontrava(m) em falta, o 

farmacêutico hospitalar deve proceder à devolução do empréstimo, imprimindo o documento 

correspondente à devolução e uma guia de transporte, em duplicado, para enviar juntamente com o(s) 

medicamento(s). Por fim, todos os documentos devem ser devidamente arquivados nas unidades 

hospitalares envolvidas no empréstimo. 

Durante o período de estágio no HPG, assisti ao processo de empréstimos e devoluções 

entre os vários hospitais do GTS. Por vezes, não existia stock de um ou vários produtos 

necessários, recorrendo-se a este mecanismo, essencial para assegurar a terapêutica dos 

utentes. 
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4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição em sistema de DIDDU surge como um imperativo de aumentar a segurança no 

circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os riscos 

de interações e racionalizar melhor a terapêutica. A aplicação deste sistema implica que haja uma 

distribuição diária de medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas.5  

No HPG, este sistema é efetuado para os Internamentos do piso 9 e 10, para a UCI e para a 

UICRM 9 e 10, num período que inicia às 20h01 de um dia e que termina às 20h01 do dia seguinte. A 

prescrição médica é realizada por via eletrónica no sistema informático do GTS e validada pelo 

farmacêutico responsável do HPG que, posteriormente, separa e prepara os medicamentos a distribuir. 

Caso surja alguma dúvida ou inconformidade na prescrição, como posologia incorreta, interações 

farmacológicas, duplicação da terapêutica, ou medicamentos extra-formulário, o farmacêutico contacta 

o médico responsável, de forma a esclarecer a situação e, se necessário, procede a alterações para 

validação da prescrição. No fim, prepara-se as gavetas com a medicação de forma individual, nas quais 

consta uma etiqueta de identificação com o nome do doente, o número de processo GTS, a 

unidade/serviço, o quarto e a cama.  

No que diz respeito à validação das prescrições médicas no HPG, estas são realizadas de 

manhã e ao longo do dia, sempre que seja necessário, quando surgem alterações nas prescrições ou 

existem entradas de novos doentes. Assim que as prescrições são validadas pelo farmacêutico, são 

gerados, informaticamente, os mapas de distribuição da dose unitária, organizados por ordem numérica 

das camas (Anexo VIII). Estes são impressos juntamente com a identificação das gavetas. As etiquetas 

são colocadas na frente das gavetas das cassetes de DIDDU e procede-se à preparação da medicação.  

Na UICRM encontram-se internados doentes com poucas alterações terapêuticas e com 

medicação crónica. Assim, no serviço da UICRM 9 e 10, a preparação da dose unitária é efetuada à 

terça e quinta-feira de manhã, para uma melhor gestão do tempo e para minimizar as falhas de 

medicamentos. Deste modo, à terça-feira são preparadas as doses unitárias para os dias de quarta-

quinta, quinta-sexta e sexta sábado, enquanto que à quinta-feira o mesmo é executado para sábado-

domingo, domingo-segunda, segunda-terça e terça-quarta. Nos restantes dias da semana, as cassetes 

da medicação são revistas e confirmadas pelo farmacêutico responsável antes de serem levadas para 

os respetivos serviços, por volta das 17h. Todos os dias são gerados mapas, no sistema informático, 

com possíveis alterações nas prescrições médicas dos doentes e, caso estas existam, procede-se à 

modificação das gavetas em questão. A preparação das malas de unidose do HPG é efetuado por 

cama para assegurar um maior controlo sobre a terapêutica medicamentosa de cada doente e evitar 

erros no circuito dos medicamentos.  

Relativamente aos INT 9 e INT 10, que contêm maioritariamente utentes cirúrgicos ou 

provenientes da urgência, e à UCI, a preparação da dose unitária é realizada diariamente, uma vez que 

se trata de doentes mais transitórios. Também, após ser feita a prescrição médica e a validação pelo 

farmacêutico, são gerados os mapas de distribuição, informaticamente, e são preparadas as gavetas 

da medicação. Tal como acontece para a UICRM, estas são revistas e alteradas pelo farmacêutico, no 

caso de surgirem alterações na prescrição do doente, e depois são levadas aos respetivos 

internamentos entre as 16h e as 18h. 
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Os SFH do HPG encontram-se encerrados ao fim de semana, contudo, são responsáveis por 

garantir a medicação para este período. Assim, à sexta-feira são levadas as gavetas para os dias: 

sexta-sábado, sábado-domingo e domingo-segunda. Alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos 

não conseguem ser enviados dentro da gaveta, devido ao seu tamanho. Deste modo, estes produtos 

são dispensados num saco de plástico devidamente identificado com o nome do utente, o número da 

cama, o serviço e o seu GTS. Para além disso, determinados medicamentos e produtos farmacêuticos 

não são dispensados na DIDDU, como soros, medicamentos utilizados em SOS, insulinas, 

hemoderivados, medicamentos de frio e injetáveis de grande volume, sendo dispensados a partir do 

stock do serviço. 

Ao longo do estágio profissionalizante no HPG, esta tarefa ocupava a maioria do tempo, 

uma vez que é um hospital com uma quantidade elevada de doentes internados, aos quais é 

necessário assegurar a medicação diária. Realizei a preparação da dose unitária individual diária 

desde o início do estágio, pelo que foi possível a observação de pormenores importantes a nível 

das prescrições médicas. 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SFH, resulta da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, em consequência 

de efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e 

também pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados 

pelos SFH. Assim, o doente tem a possibilidade de continuar o tratamento no seu ambiente familiar.5 

A distribuição em regime de ambulatório deve ser realizada informaticamente, disponibilizando 

informações sobre o doente, o seu diagnóstico e os medicamentos dispensados. O doente ou 

representante do mesmo é contactado e deve dirigir-se ao hospital para o levantamento da medicação. 

Quando o doente ou o seu representante chega ao hospital, o farmacêutico é informado, efetua o 

registo da medicação dispensada na ficha do doente para a poder debitar e dirige-se à receção para 

efetuar a entrega. A medicação é fornecida ao doente em quantidade suficiente para um determinado 

período de tempo estipulado pelo médico prescritor, que corresponde, normalmente, a um mês.  

4.4. Distribuição de substâncias controladas 

Existem certos medicamentos que se encontram sujeitos a circuitos de distribuição e legislação 

especiais, sendo submetidos a um controlo mais rigoroso por parte dos SFH. Nesta categoria incluem-

se os Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados, Medicamentos de 

Autorização de Utilização Especial (AUE), os imunossupressores, os citotóxicos e os gases medicinais. 

4.4.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Como referido anteriormente, os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes são uma 

classe de medicamentos que apresenta um controlo rigoroso, desde a sua encomenda até ao 

transporte, armazenamento, dispensa e administração deste tipo de medicamentos. 

No HPG, a encomenda destes medicamentos é efetuada mensalmente, na primeira semana 

de cada mês, de acordo com os stocks ideais definidos, previamente, pelo farmacêutico responsável, 

tendo em conta os consumos mensais. O pedido de encomenda é executado no sistema informático e, 
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para que o pedido de encomenda possa ser satisfeito pelo laboratório, é necessário que a nota de 

encomenda seja acompanhada de uma requisição, designada “Anexo VII” (Anexo IX), constituída por 

um original e um duplicado, que deve ser preenchida pela Coordenadora dos SFH do GTS. Nesta 

requisição é colocado o número sequencial da requisição, número da nota de encomenda, laboratório 

ao qual se efetua a requisição, número do código, DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e quantidade pedida. Por fim, a requisição deve ser assinada pelo farmacêutico responsável, 

que deve colocar o seu número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo do GTS, no 

modelo original e no duplicado. Após entrega ao laboratório, este indica a quantidade fornecida, 

assinatura, número de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo da entidade fornecedora 

em ambas as vias. A entidade fornecedora arquiva o duplicado e envia o original para a entidade 

requisitante, que procede ao seu arquivo numa capa destinada a este fim, depois de confirmar que as 

quantidades recebidas estão de acordo com as descritas no “Anexo VII”. Estes documentos devem 

ficar arquivados em ambas as entidades durante pelo menos 5 anos.9,10  Para além disso, o 

farmacêutico deve registar em ficheiro Excel todas as movimentações, entradas e saídas, destes 

fármacos no hospital, na data em questão, de modo a facilitar o controlo por parte do INFARMED.  

Relativamente à dispensa, estes medicamentos apenas são dispensados perante uma 

prescrição médica e na presença de uma requisição, o “Anexo X”. Assim, no momento de administração 

de um medicamento psicotrópico e estupefaciente ao doente, o enfermeiro deve proceder ao registo 

deste anexo com o nome do doente, número do processo, identificação do serviço clínico, a quantidade 

administrada, rubricar e identificar o medicamento utilizado (DCI e forma farmacêutica). Cada 

requisição corresponde apenas a uma substância ativa e quando a requisição está parcialmente ou 

totalmente completa, o enfermeiro envia a requisição para os SFH para que se proceda à reposição de 

stock. O farmacêutico é responsável por verificar se o modelo está corretamente preenchido e assinado 

pelo Diretor do Serviço ou legal substituto e, caso esteja conforme, procede à validação da quantidade 

administrada, assinando e numerando, sequencialmente, as requisições e registando a quantidade a 

fornecer, em numerário e por extenso. Após atualizar o ficheiro Excel com o medicamento requisitado 

em questão, a quantidade de saída, o serviço requisitante, rubrica e atualização do stock, o 

farmacêutico efetua a transferência no sistema informático. Por fim, dirige-se ao serviço com os 

medicamentos que são entregues ao enfermeiro responsável juntamente com o “Anexo X”. O impresso 

da requisição, constituído por um original e um duplicado, deve ser assinado pelo farmacêutico, pelo 

profissional que entrega e receciona o pedido nos serviços, devendo mencionar a data e o número 

mecanográfico (Anexo X). O documento original é arquivado na farmácia e o duplicado no serviço 

requisitante, durante o ano civil. 

Ao longo do estágio, foi possível assistir ao controlo rigoroso da distribuição de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, ao preenchimento dos diversos documentos 

obrigatórios e do ficheiro Excel de registo de movimentações. 

4.4.2. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular e diferenciado 

dentro das especialidades farmacêuticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estes 

medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem 
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sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos saudáveis, 

através de um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação, sendo os principais: 

albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação.11 Deste modo, por serem integrados na classe de 

medicamentos de origem biológica e possuírem um elevado risco de contaminações e de transmissão 

de doenças por via sanguínea, estes produtos têm que ser sujeitos a um controlo mais rigoroso e devem 

dispor de um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), para cada lote, reconhecido 

em qualquer país da Comunidade Europeia. No caso do COELL ser emitido por outro país, o 

INFARMED deve emitir um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL).12 

Todos os hemoderivados prescritos e dispensados em contexto hospitalar aos serviços clínicos 

são identificados e registados num impresso próprio, o modelo nº 1804, que inclui duas vias, a Via 

Farmácia (original) e a Via Serviço (duplicado) (Anexo XI). O médico requerente do hemoderivado deve 

preencher o quadro A e B do modelo mencionado com a identificação do serviço requerente, o nome, 

número mecanográfico, a data de requisição e a assinatura do médico, a identificação do doente e do 

hemoderivado, justificação clínica para a sua utilização, a dose ou frequência de administração e a 

duração do tratamento. Posteriormente, o farmacêutico hospitalar deve preencher o quadro C da 

requisição, que corresponde à validação da requisição do medicamento, devendo colocar o seu nome, 

número mecanográfico, numeração sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, 

quantidade dispensada, número de lote, laboratório produtor, número de certificado do INFARMED 

(CAUL) e data de envio. 

Por fim, o hemoderivado é transportado para o serviço que fez a requisição, juntamente com a 

guia de transferência e as duas vias do modelo. O enfermeiro deve colocar o seu número 

mecanográfico, a data de receção e assinar no local estipulado para esse efeito. A “Via Farmácia” é 

arquivada nos SFH e a “Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente no serviço requisitante. 

Ambas as vias devem permanecer arquivadas durante pelo menos 5 anos.13 

4.4.3. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

A comercialização de todos os medicamentos de uso humano em Portugal requer 

obrigatoriamente a existência da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), concedida pelo 

INFARMED. Caso seja necessária a utilização de um medicamento que não apresenta AIM, o hospital 

deve proceder ao pedido AUE ao INFARMED. Este pedido deve ser realizado anualmente, durante o 

mês de setembro, sendo efetuado um pedido único por cada medicamento necessário, considerado de 

benefício clínico bem reconhecido, para vigorar no ano seguinte. Caso o INFARMED conceda a AUE, 

o requerente é informado através de um documento onde contém a identificação do estabelecimento 

de saúde autorizado a utilizar o medicamento e a identificação do medicamento autorizado, incluindo a 

sua composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas e forma farmacêutica, PV da 

autorização e o número de unidades autorizadas. A validade da AUE coincide com a duração do 

tratamento para a qual foi solicitada, com o limite máximo de um ano. Por fim, o registo do pedido e a 

documentação enviada ao requerente deve ser armazenada pelo menos durante 5 anos.14  

4.4.4. Citotóxicos  

Os fármacos citotóxicos ou citostáticos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas, 

inicialmente como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia, ou quando estas não são possíveis de se 
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realizar ou se mostraram ineficazes. Estes fármacos podem ser utilizados com sucesso no tratamento 

de alguns tipos de neoplasias ou, noutros casos, como paliativo dos sintomas ou com a finalidade de 

prolongar a vida do doente. Estes fármacos apresentam efeitos adversos relevantes, resultantes do 

próprio mecanismo de ação terapêutica, pelo que deve ser observado o equilíbrio entre o efeito 

terapêutico e um nível de toxicidade aceitável.15 

O circuito dos medicamentos citotóxicos requer o envolvimento de dos vários profissionais de 

saúde, nomeadamente médicos, farmacêutico hospitalar e enfermeiros. Depois do diagnóstico, o 

médico estipula o protocolo quimioterápico mais adequado para o doente, que é emitido 

informaticamente, juntamente com a prescrição médica. Na prescrição médica deve estar presente a 

identificação do doente e dados do mesmo, como peso, altura e superfície corporal, o nome do 

citotóxico a preparar por DCI, a via de administração, a dose-padrão, a dose ajustada ao doente, a 

identificação do médico responsável e data de prescrição. Depois de validada pelo farmacêutico 

hospitalar é emitido o mapa de produção que contém o lote, os rótulos, a concentração, o PV e o 

laboratório de cada um dos fármacos. 

No HPG, os SFH não apresentam um local com as condições apropriadas para a produção de 

citotóxicos. Deste modo, sempre que necessário, o farmacêutico hospitalar contacta a FC para a 

preparação dos fármacos, em condições adequadas, ou seja, em câmara de fluxo laminar, numa sala 

com pressão de ar negativa. Posteriormente, estes são rotulados com o lote, PV e o nome do doente 

a que se destinam, e são enviados pelo serviço de transporte para o HPG, devidamente armazenados. 

Na sua receção, o farmacêutico responsável deve confirmar a integridade dos citotóxicos e verificar se 

corresponde ao doente em tratamento. Por fim, estes são entregues ao enfermeiro responsável pela 

sua administração. 

4.4.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular induzido pelo 

rocurónio ou pelo vecurónio, em adultos.16 Dada a vasta utilização deste fármaco pelos anestesistas, 

no bloco operatório dos hospitais do GTS, e o seu valor elevado de aquisição, existe um controlo mais 

rigoroso na sua distribuição. Assim, sempre que é utilizado é obrigatório o preenchimento de uma folha 

de justificação de utilização (Anexo XII). Neste documento consta a informação do doente, a 

identificação do serviço, a quantidade de ampolas necessárias e o motivo para o doente necessitar do 

fármaco. No final, o médico deve assinar, colocar a data e enviar a folha para os SFH. 

4.4.6. Gases medicinais 

O manuseamento e controlo dos gases medicinais são assegurados pelos técnicos de 

manutenção do HPG, enquanto os SFH são responsáveis pelo registo de lotes, PV, datas de início e 

fim das garrafas e o tipo de gás utilizado. Assim, de forma regular, um técnico de manutenção regista 

os níveis de gases nas rampas e informa o farmacêutico hospitalar, por e-mail, quando uma rampa se 

esgota e outra é colocada em funcionamento, para que os SFH procedam ao seu registo.  

4.4.7. Medicamentos Extra-Formulário 

Como mencionado anteriormente, por vezes, podem ser necessários medicamentos que não 

estejam incluídos no Formulário Hospitalar do GTS, para o tratamento de determinadas patologias 
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sendo, por isso, designados medicamentos extra-formulário. Nestes casos, o médico prescritor deve 

preencher e assinar um documento designado “Justificação de Receituário de Medicamentos”. 

Posteriormente, o farmacêutico responsável do HPG avalia a requisição e, se for autorizado, efetua o 

pedido do medicamento à Farmácia Portela, e solicita a cotação do mesmo à FC de forma a ser incluído 

no sistema informático e ser efetuado o débito ao doente. 

Durante o estágio contactei com diversos medicamentos extra-formulário que eram 

necessários, principalmente na UICRM. Deste modo, também contactei a Farmácia Portela para 

efetuar pedidos deste tipo de medicamentos. 

5. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

Os Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são medicamentos que apresentam o nome 

ortográfico, fonético e/ou aspeto semelhantes, com indicações terapêuticas diferentes. Deste modo, as 

instituições prestadoras de cuidados de saúde, através das direções clínicas, das comissões da 

qualidade e segurança, dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos técnicos de farmácia e 

dos assistentes operacionais, são responsáveis por implementar práticas seguras. Assim, deve-se 

garantir que os profissionais conhecem a lista de medicamentos LASA da unidade hospitalar, o seu 

propósito e a importância para a redução de problemas relacionados com a medicação.17 No HPG, 

existe um documento com a lista dos medicamentos LASA (Anexo XIII), afixada nos serviços clínicos 

do hospital, sendo do conhecimento dos diferentes profissionais de saúde. Nesta lista constam alguns 

dos seguintes medicamentos: Meocil® / Clorocil® / Terricil®, Lentocilin S1200® / Lentocilin S2400® / 

Lentocilin 6.6.3® e Depo-Medrol® / Depo-Medrol® com lidocaína.  

Ao longo do estágio foi percetível a importância de conhecer a lista de medicamentos 

LASA visto que, muitos, são bastante idênticos o que pode levar à troca indesejada da 

medicação. Assim, perante um produto deste tipo, apresentava um cuidado reforçado para 

garantir a segurança dos doentes. 

6. Farmacotecnia 

A farmacotecnia corresponde ao setor dos SFH onde é possível realizar a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital. As preparações que se fazem atualmente 

destinam-se, principalmente, a doentes individuais e específicos, preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas e preparações assépticas, como soluções e diluições de desinfetantes.5 

No GTS, a FC é responsável pela produção de medicamentos manipulados que, 

posteriormente, são distribuídos para os SFH das várias unidades hospitalares. Por fim, após a receção 

destes produtos, os SFH assumem a responsabilidade de os encaminhar para os serviços 

requisitantes. 

Durante o período de estágio não assisti à preparação deste tipo de medicamentos e 

produtos, uma vez que esta é realizada na FC, no HPA. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar | Tânia Araújo 

18 
 

6.1. Controlo de qualidade de manipulados 

A segurança e a eficácia destas preparações farmacêuticas devem ser garantidas, pelo que é 

necessário existir uma estrutura adequada e um sistema de procedimentos que assegure um “Sistema 

de Qualidade na Preparação de Formulações Farmacêuticas”. 5 

Na FC, encontram-se disponíveis, em arquivo, os procedimentos de preparação dos 

manipulados, fichas de preparação e etiquetas com o objetivo de garantir a homogeneidade e qualidade 

em todas as etapas de preparação. Para além disso, a área para a produção e controlo dos 

manipulados terá de ter em conta o tipo e o nível de exigência das preparações farmacêuticas. 5  

6.2. Manipulação de preparações intravenosas 

6.2.1. Manipulação de citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos segue um protocolo muito rigoroso e requer 

precauções especiais para que se possa assegurar a qualidade da preparação e a segurança do 

responsável pela sua manipulação, dada a elevada toxicidade destes produtos. 

Como mencionado anteriormente, estes manipulados são preparados numa câmara de fluxo 

laminar vertical, numa sala com pressão de ar negativa assegurando, assim, a assepsia e estabilidade 

do medicamento e a segurança do operador. Na sala de manipulação, o operador deve efetuar 

corretamente a higienização, retirar todos os acessórios que possui e utilizar o material necessário para 

a sua segurança, como touca, óculos de proteção, máscara, batas, proteção de calçado e luvas. Todo 

o material mencionado deve ser rejeitado no final da preparação dos medicamentos. O farmacêutico 

deve, ainda, registar os lotes utilizados, identificar com um rótulo o medicamento e colocar num saco 

de plástico dentro de uma mala devidamente fechada e identificada, apropriada para o transporte de 

produtos citotóxicos. Caso ocorra um derrame durante a preparação, transporte, armazenamento ou 

administração, é necessário proceder à limpeza do mesmo recorrendo ao “kit de derramamento de 

citotóxicos” disponível.18 

6.3. Manipulação de preparações não estéreis 

A preparação de manipulados não estéreis é realizada quinzenalmente na FC, de acordo com 

os pedidos realizados pelos farmacêuticos hospitalares das diferentes unidades hospitalares. O 

Técnico Auxiliar da FC é responsável por recolher todos os pedidos e por preparar estes produtos na 

hotte, que são depois entregues aos hospitais requisitantes. Durante a sua preparação, deve ser 

preenchida uma ficha que descreve a forma farmacêutica, a composição qualitativa e quantitativa, a 

dosagem, o número de unidades preparadas, a técnica de preparação e informação relativa à 

rastreabilidade e qualidade do produto final, nomeadamente o número de lote atribuído, origem e 

identificação do operador e Diretor Técnico. Para além disso, deve ser registada a unidade hospitalar 

e o serviço clínico a que se destina o manipulado e, também, o PV correspondente a 30 dias após o 

dia da preparação. Depois, devem ser emitidos os rótulos para cada manipulado, que incluem a 

composição qualitativa e quantitativa, o número do lote atribuído, o PV, o nome do responsável pelos 

SFH, a data de preparação, as instruções de utilização e as condições de conservação. As fichas de 

preparação dos produtos e os respetivos rótulos devem ser arquivados numa capa destinada a este 
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fim, na FC. Por fim, após a utilização dos manipulados, os frascos de acondicionamento devem ser 

esterilizados e enviados novamente para a FC. 

6.4. Nutrição parentérica 

A nutrição parentérica é uma forma de nutrição artificial em que se administram os nutrientes 

essenciais por via intravenosa, ultrapassando-se, deste modo, a ingestão, digestão, absorção, 

estimulação de hormonas digestivas e a primeira passagem do metabolismo hepático. O acesso 

venoso pode ser realizado por via periférica ou central dependendo de alguns aspetos como a duração 

prevista para o suporte nutricional, a osmolaridade e o volume de infusão da solução parentérica. Para 

além disso, este tipo de nutrição deve ser utilizado, exclusivamente, em doentes cujas necessidades 

energéticas e proteicas não podem ser atingidas por via oral ou entérica, como acontece no tratamento 

ou prevenção da desnutrição nos casos de falência da função digestiva.19,20 

No GTS, não se preparam bolsas de nutrição parentérica, uma vez que as necessidades dos 

utentes não o justificam. Contudo, existem bolsas de nutrição parentérica pré-fabricadas disponíveis 

em todas as unidades hospitalares do Grupo, não havendo muita rotação de stock. Assim, para 

aumentar a estabilidade e o PV do produto, as bolsas são tricompartimentadas com soluções de 

glucose, aminoácidos e lípidos e, no momento de administração, o enfermeiro responsável pela 

administração deve exercer uma pressão suave sobre a bolsa de modo a promover a mistura dos três 

compartimentos.  

7. Farmacovigilância 

A Farmacovigilância é a “ciência e conjunto de atividades relacionados com a deteção, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis (ou reações adversas) ou qualquer outro 

problema de segurança relacionado a medicamentos, visando melhorar a segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública.”.21  A farmacovigilância surge da necessidade 

de controlo dos medicamentos e produtos de saúde pós-comercialização e da avaliação permanente 

da relação benefício.6 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 e, atualmente, 

é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro. O INFARMED, é a entidade 

responsável pela monitorização da segurança dos medicamentos com AIM, através da recolha e 

avaliação das notificações de reações adversas a medicamentos recebidas no SNF, identificação de 

riscos associados à utilização de medicamentos, da sua avaliação, da implementação de medidas de 

minimização dos riscos e da comunicação destes aos profissionais de saúde, doentes, consumidores 

e cidadãos em geral. 5,22 

Por fim, no HPG, todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares, 

integram a estrutura do SNF, tendo a obrigação de enviar informação sobre reações adversas que 

ocorram com o uso de qualquer medicamento. 5  
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Considerações finais 

A realização do estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar permitiu contactar com os 

diversos profissionais de saúde, que atuam em conjunto com o farmacêutico hospitalar, com um 

objetivo comum: a melhoria da qualidade de vida do utente. Deste modo, para além das competências 

teóricas e práticas adquiridas, foi possível desenvolver capacidades de trabalho numa equipa 

multidisciplinar. O farmacêutico apresenta um papel relevante na farmácia hospitalar pelas 

responsabilidades que assume no que diz respeito à segurança e qualidade dos medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. 

 Ao longo do estágio, realizei muitas das tarefas inerentes à profissão farmacêutica, em 

ambiente hospitalar, e foi possível reter a importância de tarefas aparentemente simples, como a 

verificação de prazos de validade, o fracionamento, reembalamento e etiquetagem de comprimidos e 

a preparação da medicação individual diária. Apesar de, nesta área, não existir um contacto direto com 

o utente, este mantém-se o foco do exercício do farmacêutico hospitalar. 

Em suma, a possibilidade de realizar um estágio profissionalizante em ambiente hospitalar é 

essencial para a formação dos estudantes do MICF como futuros profissionais de saúde, permitindo 

uma maior versatilidade, conhecimento da realidade farmacêutica e do medicamento e interação com 

outros profissionais de saúde.  Para além disso, a execução das tarefas práticas é relevante para uma 

melhor perceção das responsabilidades e dos conceitos teóricos, uma vez que durante o MICF o 

contacto com a área hospitalar é escasso. 
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Anexos 
Anexo I – Instalações do Hospital Privado de Gaia. 

 

Anexo II – Plano Operacional semanal dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de 

Gaia. 
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Anexo III – Esquema da organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de 

Gaia. 

 

Anexo IV - Cofre destinado ao armazenamento de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos (A) e frigorífico para conservação de produtos termolábeis (B). 
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Anexo V - Folha de registo de reembalagem de medicamentos dos Serviços Farmacêuticos 

do Hospital Privado de Gaia. 

 

Anexo VI – Zona de reembalamento e etiquetagem dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Privado de Gaia. 
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Anexo VII – Exemplo de satisfação de um Pedido de Reposição de Stocks de um Serviço 

Clínico (Distribuição clássica). 
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Anexo VIII - Exemplo de um mapa de distribuição individual diária em dose unitária. 
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Anexo IX – Documento para requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

designado “Anexo VII”. 
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Anexo X - Documento destinado à requisição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos para os serviços clínicos, designado “Anexo X”. 

 

Anexo XI - Documento para a requisição de Hemoderivados pelos Serviços Clínicos. 
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Anexo XII - Folha de justificação de utilização de Sugamadex, de preenchimento obrigatório. 
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Anexo XIII - Lista de medicamentos LASA afixada nos diversos Serviços Clínicos do Hospital 

Privado de Gaia. 
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