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Resumo 

 

Na reta final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é-nos dada a 

possibilidade de ter um contacto direto com a atividade farmacêutica a nível de farmácia 

comunitária. É através deste período de estágio que adquirimos valências práticas que 

servem de complemento à base teórica que o curso nos proporciona. 

O farmacêutico comunitário assume um papel preponderante na sociedade uma vez 

que, devido à elevada proximidade com a população e à confiança que nele depositam, 

é muitas vezes o primeiro profissional de saúde consultado em caso de necessidade.  

O presente relatório relata a experiência de quatro meses de estágio realizados na 

Farmácia Albarelos, no período de 13 de maio a 13 de setembro.  

Numa primeira parte é feita a descrição do funcionamento da Farmácia Albarelos, do 

enquadramento legal da prática farmacêutica e das boas práticas que regulam a 

atividade. É ainda descrito todo o meu percurso ao longo do estágio (Anexo I), todas as 

atividades realizadas e experiencias vividas. 

A segunda parte do relatório é dedicada aos projetos realizados no âmbito do estágio. 

O primeiro projeto diz respeito a uma apresentação preparada para crianças sobre o 

tema: “O Sol: Cuidados Essenciais”, realizada na Escola Básica de S. Gens e no ATL 

do Centro Social e Paroquial S. Martinho de Medelo. Este projeto tinha como principal 

objetivo alertar as crianças para os potenciais perigos associados à exposição solar e 

elucidá-los acerca das principais formas de proteção.  O segundo projeto, com o tema 

“Medicamentos de Marca e Medicamentos Genéricos: Mitos e Verdades” surgiu tendo 

por base as dúvidas e inseguranças dos utentes da farmácia em relação a este tipo de 

fármacos. Assim, realizei um panfleto de fácil leitura, que foi colocado dentro dos sacos 

da farmácia para que cada utente tivesse oportunidade de levar para casa. Mais tarde, 

no âmbito de uma semana dedicada às profissões organizada pelo ATL do Centro Social 

e Paroquial S. Martinho de Medelo, foi realizada uma apresentação simples e interativa 

com objetivo de explicar às crianças o que era o medicamento, como é feito e qual o 

valor do farmacêutico. Por fim, é feita também uma breve referência a um projeto de 

marketing realizado por mim na Farmácia Albarelos, que surgiu da necessidade de 

diminuir o stock de produtos sem consumo. 
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I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

1. A Farmácia Albarelos 

 

1.1. Localização e Enquadramento Geral 

A Farmácia Albarelos, em funcionamento desde 6 de agosto de 2004, encontra-se 

sediada na Rua José Ribeiro Vieira de Castro nº 368 em Fafe. Próxima do Centro 

de Saúde de Fafe, localizada numa estrada que permite a ligação com várias 

freguesias da cidade e municípios limítrofes e com acesso a transportes públicos, 

trata-se de uma farmácia com uma afluência significativa de utentes. 

1.2.  Horário de Funcionamento 

A Farmácia Albarelos encontra-se aberta ao público de segunda a domingo entre as 

8:30h e as 22:00h. Para além disso, e de acordo com o calendário de serviço de 

farmácias da zona, a Farmácia Albarelos assume periodicamente o serviço 

permanente de 24h. 

1.3. Propriedade, Direção Técnica e Recursos Humanos 

 

Desde 31 de agosto de 2007, sob alçada do Decreto-Lei nº 307/2007, a direção 

técnica de uma farmácia deve ser exclusivamente atribuída a um farmacêutico. O 

mesmo Decreto afirma que o diretor técnico é independente, técnica e 

deontologicamente, no exercício das suas funções, da propriedade da farmácia. A 

Dra. Alexandra de Castro Mendes Pereira da Silva assume a direção técnica e a 

propriedade da Farmácia Albarelos, sendo responsável por uma equipa de 2 

farmacêuticos, 4 técnicos de farmácia e 1 auxiliar (Tabela 1) [1]. 
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Tabela 1. Recursos Humanos da Farmácia Albarelos 

Direção Técnica e Propriedade Dra. Alexandra Pereira da Silva 

Farmacêutica Substituta Dra. Anabela Pereira 

Farmacêutica Dra. Andreia Gonçalves 

Técnica de Farmácia Ana Teixeira 

Técnica de Farmácia Sílvia Maciel 

Técnica de Farmácia Vera Correia 

Técnico de Farmácia António Cunha 

Auxiliar João Mendes 

 

1.4. Perfil dos utentes 

A Farmácia Albarelos, estando situada em local de passagem para vários locais da 

cidade, é visitada por muitos clientes ocasionais. No entanto, a maior parte dos 

utentes da farmácia estão fidelizados, recorrendo à Farmácia Albarelos 

frequentemente quer para dispensação de medicação quer para usufruírem de 

serviços que a mesma dispõe. A Farmácia dispõe de um leque de clientes que 

abrange todas as faixas etárias, o que requer uma adaptação quer da linguagem 

quer dos serviços prestados. É importante destacar as situações de doentes 

polimedicados, aos quais todos os profissionais da Farmácia Albarelos atribuem 

uma atenção redobrada, com o intuito de evitar duplicações e interações 

medicamentosas. 

1.5. Espaço físico da Farmácia 

1.5.1. Espaço Exterior 

Respeitando as Boas Práticas de Farmácia, a Farmácia Albarelos está situada no 

rés do chão de um edifício habitacional, permitindo o fácil acesso de todos os 

potenciais utentes. Para além disso, dispõe também de informação relativa à 

identificação da farmácia e respetiva direção técnica, ao horário de funcionamento 

da mesma e ainda informação que assinala qual a farmácia do município que se 

encontra em regime de serviço permanente. Quando a Farmácia Albarelos assume 

esse serviço, o símbolo “Cruz Verde” encontra-se iluminado durante toda a noite. 

Toda a fachada exterior da farmácia é envidraçada, o que permite a elaboração de 

montras sazonais, divulgação de campanhas, serviços e outras informações 

relevantes. A Farmácia Albarelos dispõe ainda de uma entrada lateral, reservada 
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para funcionários e para a entrega de encomendas, o que permite maior 

comodidade e uma melhor organização na zona de atendimento ao público [2]. 

 

1.5.2. Espaço Interior 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia (BPF), “O espaço interior da farmácia deve 

ser profissional permitindo a comunicação eficaz com os utentes”. Nesse sentido, a 

Farmácia Albarelos assegura um ambiente profissional e calmo em todos as divisões 

que dispõe: a zona de atendimento ao público, o laboratório, gabinete 1, gabinete 2, 

copa, armazém, gabinete da direção, WC público, WC do pessoal e quarto [2]. 

 Zona de atendimento ao público 

Dispõe de quatro balcões de atendimento ao público, todos eles devidamente 

informatizados. A Farmácia utiliza o método de atendimento por senhas, estando a 

máquina situada junto à porta de entrada principal. Na zona de espera existe ainda 

uma balança digital que determina o peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC). 

Na zona anterior aos balções de atendimento existe um espaço para exposição de 

medicamentos veterinários e de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM), que vão sendo alterados de acordo com a época do ano e com 

campanhas que estejam a decorrer. Toda a parte inferior destes expositores é 

composta por gavetas, onde são armazenados medicamentos de acordo com a 

categoria em que se incluem. Na zona exterior aos balcões encontram-se diversos 

lineares organizados por categorias e deviamente identificados (Puericultura, Bebé 

e Mamã, Higiene Oral, Saúde Familiar). Para além destes lineares e tendo em conta 

que a Farmácia Albarelos dispõe de boas áreas, existem várias gôndolas que 

publicitam produtos em campanha, uma zona de perfumes e outra de óculos de sol. 

Existe uma zona de entretenimento para crianças e cadeiras à disposição de todos 

os utentes. 

 Gabinete 1 e 2 

A Farmácia Albarelos dispõe de dois Gabinetes de atendimento personalizado, 

localizados numa área independente à zona de atendimento conferindo uma maior 

privacidade aos serviços aí prestados. Estes gabinetes destinam-se à medição da 

tensão arterial, determinação de parâmetros bioquímicos, administração de 

injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e 

realização de pequenos curativos. Para além disso estes gabinetes são ainda 

utilizados para a realização das consultas de podologia, medicina 
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chinesa/acupuntura, testes de intolerância alimentar, consultas de nutrição, rastreios 

ocasionais (insuficiência venosa, rastreio capilar,…) e tratamentos de corpo e rosto. 

 Laboratório  

É responsabilidade das farmácias possuir um local convenientemente iluminado, 

ventilado, com temperatura e humidade adequadas, para a preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo de medicamentos manipulados. O 

laboratório da Farmácia Albarelos possui duas bancadas de superfícies lisas, um 

lavatório, armários para arrumos de matérias-primas, material necessário para a 

produção dos manipulados e ainda dossiês que contêm toda a documentação 

necessária associada a estas preparações. É também neste local que é feita a 

preparação individual de medicação para o Lar de São José. Existe também no 

laboratório uma secretária com um computador e uma zona de arquivo referente a 

faturas de distribuidores, comprovativos de dispensa de psicotrópicos e outros 

documentos importantes. Um dos armários do laboratório é também utilizado para 

armazenamento de medicamentos psicotrópicos [2].  

 Armazém 

A Farmácia Albarelos dispõe de dois locais de armazenamento de medicação mais 

próximos da área de atendimento ao público e um terceiro local mais afastado onde 

se encontra a medicação ou produtos excedentes ou com menos rotatividade. Os 

medicamentos genéricos encontram-se armazenados em local separado dos 

medicamentos de marca. É ainda feita a separação de formas farmacêuticas orais, 

tópicas, formas farmacêuticas semissólidas, preparações injetáveis, preparações 

líquidas orais, preparações retais e vaginais, preparações oftálmicas, preparações 

para inalação e medicamentos veterinários. Há ainda um local para soro, 

compressas e produtos de desinfeção. Os armários possuem gavetas deslizantes e 

todos os grupos terapêuticos são organizados por ordem alfabética do nome 

comercial ou da Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem e quantidade. 

Existe também um frigorífico que armazena todos os produtos que necessitam de 

refrigeração entre os 2-8°C, sendo organizados de forma semelhante aos restantes 

produtos.  

A terceira zona de armazém, que fica mais afastada da zona de atendimento, recebe 

não só a medicação que é adquirida em grandes quantidades, como também o 

excedente dos produtos que estão localizados nos lineares e outros produtos que 

possuem baixa rotatividade. É também neste local que se encontra a porta lateral 

utilizada pelos funcionários e pelos distribuidores, pelo que é também neste local 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

5 
 

que é feita a receção, verificação e devolução de encomendas. Para isso está 

equipado com uma bancada de trabalho, um computador, uma impressora, uma 

impressora de etiquetas e um leitor de código de barras.  

Todas as zonas de armazém são monitorizadas diariamente quanto à temperatura 

e humidade. 

 

1.6.  Sistema Informático 

 

O sistema informático implementado na Farmácia Albarelos é o Sifarma® 2000 

desenvolvido pela Glintt®, da responsabilidade da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). Este sistema traz inúmeras vantagens uma vez que auxilia quer 

em processos de gestão (gestão de stocks, encomendas, prazos de validade) e 

receção de encomendas, quer no atendimento uma vez que disponibiliza informação 

cientifica fundamental para um bom aconselhamento ao utente. É um sistema que 

oferece uma maior segurança no atendimento e dispensa do medicamento, 

tornando-se uma mais valia para qualquer farmácia. 

 

1.7. Metodologia Kaizen 

A metodologia Kaizen, uma filosofia japonesa, é baseada na melhoria contínua 

permitindo às empresas que a aplicam a redução de custos, desperdícios e o 

aumento da produtividade. A Farmácia Albarelos aplica diariamente a filosofia 

Kaizen, seguindo a premissa “Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.” 

Existe no laboratório da farmácia um quadro Kaizen, dedicado à monotorização de 

parâmetros pré-estabelecidos pela farmácia e ao estabelecimento de objetivos de 

melhoria futuros. 

2. Gestão e administração da Farmácia 

 

2.1. Gestão de stocks 

 

Um dos grandes serviços prestados por uma farmácia diz respeito à dispensa de 

medicamentos e outros produtos, o que requer que esses produtos estejam 

disponíveis sempre que necessário. Uma correta gestão de stocks permite que a 

farmácia possua uma resposta positiva às solicitações dos clientes, sem que para 

isso necessite de investimentos exagerados e de capital estagnado em produtos 

sem rotatividade. Para manter os níveis de stock ideais é fundamental conhecer em 

pormenor os fluxos de venda da farmácia, a sazonalidade de determinados 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

6 
 

produtos, as faixas etárias predominantes nos clientes da farmácia e o espaço de 

armazém disponível. O Sifarma®2000 assume-se como uma mais valia neste 

sentido, na medida em que permite consultar o histórico de vendas de todos os 

produtos e pré-estabelecer o seu stock mínimo e máximo, podendo este ser alterado 

sempre que necessário.  

 

2.2. Distribuidores e Aquisição de produtos 

A aquisição de produtos por parte das farmácias pode ser feita quer por aquisição 

direta a laboratórios, através de notas de encomenda, por intermédio de delegados 

de informação médica, quer por distribuidores grossistas. Ambos apresentam 

vantagens para a farmácia na medida em que, enquanto a aquisição diretamente 

aos laboratórios permite a compra de maior quantidade de produtos associada a 

melhores condições de compra (descontos ou bonificações), a aquisição por 

intermédio de distribuidores grossistas permite uma maior rapidez na satisfação das 

necessidades diárias da farmácia. A nível de distribuidores grossistas, a Farmácia 

Albarelos trabalha maioritariamente com a Alliance Healthcare®, mas também com 

a Cooprofar® (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia), a Medicanorte® 

(Medicamentos do Norte, Lda) e a Empifarma®. É importante para a farmácia contar 

com mais do que um distribuidor grossista, uma vez que aumenta a possibilidade de 

aquisição de um produto quando este está esgotado num dos distribuidores. Para 

além disso, a escolha de um distribuidor grossista é feita tendo em conta as 

necessidades da farmácia, o preço dos produtos praticado por cada grossista, as 

condições de pagamento, prazos de entrega, possibilidade de descontos ou 

bonificações, condições de transporte e serviço. 

A Alliance Healthcare® permite a realização de 3 encomendas diárias, geradas 

automaticamente pelo Sifarma® 2000, tendo por base os produtos cujo stock se 

encontra abaixo do stock pré-estabelecido. Para os restantes distribuidores com os 

quais a farmácia trabalha, é feita uma encomenda diária, também através do 

Sifarma® 2000 e tendo por base as mesmas condições. Todas as encomendas antes 

de enviadas para o respetivo fornecedor são avaliadas por um farmacêutico. Para 

além das encomendas diárias, é possível realizar encomendas instantâneas sempre 

que exista a falta pontual de um produto, ou ainda sempre que é solicitado um 

produto à farmácia para o qual esta não possui stock. Desde 2016 é ainda possível 

gerar encomendas instantâneas para medicamentos que se encontrem ao abrigo do 

Projeto Via Verde do INFARMED. Este projeto assume-se como uma via excecional 

de aquisição de medicamentos para os quais a farmácia não tem stock, tendo por 
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base uma receita médica válida e cuja entrega do produto é feita num período 

máximo de 12 horas [3]. 

 

Durante o estágio tive oportunidade de realizar encomendas instantâneas sempre 

que a farmácia não possuía stock para um produto requisitado, tendo sempre o 

cuidado de escolher o fornecedor que oferecia uma melhor condição de compra à 

farmácia. Para além disso pude também observar a análise e aprovação de 

encomendas diárias. 

 

2.3. Receção e Verificação de encomendas 

As encomendas realizadas chegam à farmácia em contentores devidamente 

identificados, indicando qual o fornecedor responsável pela encomenda, a 

identificação da farmácia, a data de faturação e o número da respetiva fatura e da 

encomenda. Para além disso todos os produtos constantes na encomenda 

apresentam o respetivo Código Nacional Português (CNP) na fatura, o nome 

comercial do produto, a dosagem correspondente, forma farmacêutica, a quantidade 

que foi pedida pela farmácia e a que efetivamente foi enviada pelo fornecedor. 

Sempre que não é possível satisfazer na totalidade a quantidade requerida pela 

farmácia é indicado na fatura se se trata de um medicamento esgotado, em falta ou 

retirado do mercado. É também indicado o Preço de Venda à Farmácia (PVF) de 

todos os produtos constantes na fatura, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

e o preço total de custo da encomenda. Para os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM), a fatura indica ainda o Preço de Venda ao Público (PVP) 

estipulado. Quando a encomenda possui medicamentos que necessitam de 

condições especiais de conservação, estes vêm em contentores próprios, 

devidamente identificados e separados dos restantes produtos da encomenda. 

Medicamentos que possuem um controlo especial (psicotrópicos) também vêm 

devidamente identificados. Para que os produtos constantes na encomenda deem 

entrada no stock da farmácia é necessário realizar a receção informática de todos 

os produtos, através do Sifarma® 2000. Para isso, acedemos ao ícone referente à 

Receção de Encomendas, onde é possível encontrar todas as encomendas que 

foram enviadas pela farmácia, procurar a que desejamos rececionar e de seguida 

colocar o respetivo número da fatura, custo total da encomenda e número de 

embalagens. Procedemos à leitura ótica de todos os produtos recebidos, tendo 

sempre o cuidado de atualizar os prazos de validade quando o stock de determinado 

produto se encontra a zero, ou quando o produto rececionado tem validade inferior 

ao que já existe na farmácia. No final da leitura de todos os produtos procede-se à 
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comparação entre o que foi rececionado e o que consta na fatura, de modo a garantir 

que os produtos e as quantidades rececionados são iguais aos faturados. Sempre 

que necessário é também atualizado o PVP. É necessário ainda confirmar que o 

PVF constante na fatura é igual ao indicado no sistema informático, alterando-se 

sempre que necessário, para que o valor total de custo da encomenda seja igual nos 

dois formatos. Enquanto os MSRM e alguns MNSRM possuem o PVP indicado na 

embalagem secundária, o preço dos restantes produtos é calculado tendo em conta 

o PVF, a margem de lucro da farmácia e o IVA, sendo o respetivo valor impresso 

em etiquetas juntamente com o CNP e colocado nos produtos. Quando a 

encomenda possui benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes é necessário 

a gravação do numero da requisição no final da receção da encomenda. Todos os 

produtos que foram pedidos pela farmácia, mas que não foram enviados pelo 

fornecedor são transferidos para outros distribuidores de modo a evitar roturas de 

stock. No final da receção, o Sifarma® 2000 emite uma notificação sempre que 

existam produtos constantes naquela encomenda que estejam reservados para 

algum utente. Assim, o operador separa os respetivos produtos, sendo estes 

anexados a um documento impresso aquando da realização da reserva que indica 

se a mesma está paga ou não. As reservas são guardadas em local próprio, 

organizadas por ordem alfabética do nome do utente a que estão associadas. Os 

restantes produtos da encomenda são depois guardados nos respetivos locais de 

armazenamento. As faturas são sempre arquivadas para efeitos de contabilidade e 

o valor final de todas as faturas é apontado em folha Excel. No final de cada mês os 

distribuidores enviam uma fatura resumo que inclui todas as faturas enviadas nesse 

mês e o custo total referente a esse período. Este documento é conferido tendo em 

conta os valores constantes na folha Excel de cada distribuidor e/ou as respetivas 

faturas arquivadas. 

Foi na área de receção de encomendas que iniciei o meu estágio. Através da 

receção de encomendas ganhei consciência dos produtos com maior rotatividade 

da farmácia, das margens aplicadas, e da importância que uma correta receção de 

encomendas tem no controlo de stock da farmácia e consequentemente no respetivo 

bom funcionamento da mesma. Tive também oportunidade de ligar para 

distribuidores para reclamar produtos que tinham sido faturados, mas que não foram 

enviados. Começar o estágio nesta área foi uma mais-valia para a fase seguinte de 

atendimento ao público na medida em que permitiu conhecer a localização de todos 

os produtos, deu oportunidade para ir associando nomes comerciais à respetiva DCI 

e para conhecer indicações terapêuticas de moléculas que desconhecia. 
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2.4. Devolução de produtos 

Sempre que seja entregue uma quantidade superior à encomendada, sempre que 

um produto se encontre danificado, que o prazo de validade esteja a terminar, que 

o PVP inscrito na embalagem seja diferente do PVP em vigor, quando um produto 

deixa de ser comercializado ou ainda quando um determinado lote é retirado do 

mercado, a farmácia pode proceder à devolução de produtos. Para se efetuar a 

devolução é necessário que esta esteja associada a uma nota de devolução, criada 

informaticamente. Para isso é selecionado o destinatário da devolução, são 

indicados os produtos a devolver, a quantidade, o respetivo motivo da devolução e 

o número de fatura associado. A nota de devolução é impressa em triplicado, para 

que duas das cópias sejam enviadas ao fornecedor juntamente com os produtos 

devidamente assinadas e carimbadas pela pessoa que realizou a devolução e a 

terceira cópia possa ficar arquivada na farmácia. O distribuidor, por sua vez, pode 

ou não aceitar a devolução. Em caso afirmativo envia novo produto ou emite uma 

nota de crédito. Em caso negativo devolve novamente o produto à farmácia. Nestes 

casos o produto é colocado no VALORMED e é feita a quebra do produto. 

 

Tive oportunidade de assistir à realização de devoluções e à respetiva regularização 

das mesmas, durante o meu período de estágio. 

 

2.5. Reservas de produtos 

Quando é requisitado algum produto para o qual a farmácia não possui stock 

naquele momento, existe a possibilidade de encomendar o produto e realizar uma 

reserva do mesmo para o respetivo utente requerente. Nestes casos, normalmente 

o utente deixa o produto pago no momento em que faz a reserva. A reserva é 

efetuada a nível informático através do Sifarma® 2000, que no final emite dois talões 

que indicam o produto reservado, a quantidade, o nome do utente associado à 

reserva e se esta está paga ou não. Um dos talões é entregue ao utente e o segundo 

talão é colocado na zona de receção de encomendas para que seja anexado ao 

produto quando este for rececionado e posteriormente guardado no local adequado, 

consoante o nome do utente. Para o levantamento destes produtos o cliente tem de 

retirar a respetiva senha, dirigir-se ao balcão e entregar o respetivo talão. Por sua 

vez o farmacêutico, depois de ir buscar o(s) produto(s), tem de finalizar a entrega da 

reserva a nível informático, realizando a leitura do código presente no talão e do 

CNP do(s) produto(s). 
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Durante o estágio tive oportunidade de realizar a receção de encomendas e 

posteriormente separar os produtos das reservas, anexar esses produtos aos 

respetivos talões e guardar em local adequado. Posteriormente, tive também 

oportunidade de realizar reservas informaticamente e de finalizar a sua entrega a 

nível informático. 

2.6. Armazenamento dos produtos e gestão dos prazos de validade 

Após a leitura ótica dos produtos, aquando da receção de encomendas, estes são 

separados em caixas conforme o stock informático, existindo uma caixa para 

produtos com stock zero, um, dois, três e mais de três. Esta separação permite fazer 

uma rápida verificação de stocks no momento em que se faz o armazenamento de 

cada caixa de produto, o que permite um controlo mais apertado do stock da 

farmácia e uma melhor gestão da mesma. Mensalmente é feito um controlo adicional 

dos prazos de validade, através de uma lista que contém os produtos cujo prazo 

acaba nos próximos meses e que, por isso, devem ser separados e devolvidos ao 

respetivo fornecedor. Para além disso, o armazenamento dos produtos segue a 

regra FEFO (First Expired First Out), o que permite que em primeiro lugar sejam 

vendidos os produtos com o prazo de validade mais curtos. Os produtos que não 

possuem prazo de validade seguem a regra FIFO (First In First Out), de forma a que 

os produtos que se encontrem há mais tempo na farmácia sejam os primeiros a sair. 

De acordo com as BPF, as zonas de armazenamento devem possuir condições de 

iluminação, temperatura, humidade e ventilação que respeitem as exigências dos 

medicamentos e outros produtos. Produtos que necessitam do frio são armazenados 

em frigorífico próprio, entre 2 e 8°C, enquanto os restantes produtos são 

armazenados à temperatura ambiente e humidade inferior a 60% [2]. 

Durante o estágio separei os produtos rececionados por stock, verifiquei se o stock 

estava correto aquando do seu armazenamento e efetuei o controlo de prazos de 

validade, alterando a validade na ficha do produto sempre que necessário ou 

colocando em local próprio para devolução ao fornecedor. Tive também 

oportunidade de confirmar o stock de uma lista de produtos sem rotação há um ano 

e três anos, para que posteriormente pudessem ser feitas campanhas promocionais 

de modo a facilitar a sua venda. 

3. Dispensa de Medicamentos e outros produtos 

 

Os farmacêuticos comunitários assumem um papel fulcral na dispensa de 

medicamentos surgindo, em muitos casos, na linha da frente dos cuidados de saúde. 
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Cabe ao farmacêutico a responsabilidade de assegurar uma correta dispensa de 

medicamentos, devendo para isso avaliar a prescrição médica, selecionar o fármaco 

indicado para cada utente, detetar possíveis Problemas Relacionados com o 

Medicamento (PRM) e promover o seu uso racional evitando resultados negativos 

associados à medicação (RNM). A cedência de medicação deve ser sempre 

acompanhada de todas as indicações necessárias para um correto uso da mesma, 

de modo a assegurar a segurança e máxima eficácia do tratamento.  

 

3.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto de Medicamento, DL nº 128/2013 de 5 de setembro, estão 

sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: 

a) “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.” 

A venda e dispensa de MSRM é feita exclusivamente em farmácias. Para isso é 

necessária uma prescrição médica, que inclui obrigatoriamente a DCI da substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem, a apresentação e a posologia. Quando 

determinado medicamento não é comparticipado pelo estado, quando não possui 

medicamento genérico e/ou quando for apresentada uma justificação técnica que 

mencione as exceções presentes na Tabela 2, o médico pode indicar de forma 

expressa na receita o nome comercial do medicamento [4]. 
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Tabela 2. Exceções a constar nas receitas 

 
 

Exceção a) 

 

Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, de acordo com a informação cedida 

pelo INFARMED; 
 

 
 

Exceção b) 

 

Suspeita reportada ao INFARMED de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas com outra denominação comercial 

 

 
 

Exceção c) 

 

Prescrição de um medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias. 

 
 

Aquando da dispensa do medicamento, o utente tem direito a decidir por qualquer 

medicamento que contenha a mesma DCI da substância ativa, forma farmacêutica 

e dosagem do medicamento indicado na receita médica. O mesmo não se verifica 

sempre que são mencionadas as exceções a) e b). No caso da exceção c), o utente 

tem a possibilidade de optar por um medicamento equivalente ao prescrito que 

apresente um PVP semelhante ou inferior, devendo assinar a respetiva receita 

médica. É responsabilidade da farmácia ter sempre em stock no mínimo três 

medicamentos, de entre os cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem [4]. 

Hoje em dia a prescrição de medicamentos é feita maioritariamente por via 

eletrónica. Só em casos excecionais como falência do sistema informático, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio e outras situações 

até um máximo de 40 receitas por mês, é que a prescrição de medicamentos pode 

ser realizada via manual [4,5]. 

 

Assim sendo, atualmente uma prescrição médica pode ser feita eletronicamente 

através de uma receita em papel (materializada) ou de uma receita sem papel 

(desmaterializada) e, excecionalmente, através de uma receita manual. No caso de 

receitas em papel, a prescrição pode conter no máximo quatro embalagens de 

medicamentos ou produtos de saúde por receita, sendo que para cada medicamento 

ou produto de saúde é possível prescrever no máximo 2 embalagens, com exceção 

de medicamentos de dose unitária que podem ser prescritos até quatro embalagens. 

Por outro lado, no caso de receitas desmaterializadas, podem ser prescritos em 
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linhas de prescrição diferentes, diferentes medicamentos e produtos de saúde, até 

um máximo de duas embalagens cada. Se os medicamentos se apresentarem sob 

a forma de embalagens unitária, podem ser prescritas quatro embalagens do mesmo 

por receita. Medicamentos que constem na tabela número 2, da Portaria 

nº1471/2004 de 21 de dezembro (medicação referente a tratamentos prolongados) 

podem, no caso de receitas desmaterializadas, coexistir com outros medicamentos, 

com um limite máximo de seis embalagens por receita [5,6]. 

No caso de prescrições eletrónicas materializadas ou manuais, a prescrição de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes tem de ser feita isoladamente, não 

podendo a receita conter outros medicamentos ou produtos de saúde. Nestes casos 

é também necessário fazer o registo informático do utente e do seu representante, 

identificar a prescrição, da farmácia, do medicamento dispensado e a data em que 

a dispensa ocorreu. 

As receitas em papel e as manuais vigoram por trinta dias, tal como cada linha da 

receita desmaterializada. No entanto, as receitas materializadas podem ser 

renováveis contendo 3 vias, que vigoram por um período de 6 meses. No caso de 

medicamentos descritos na tabela dois da Portaria nº1471/2004, quando prescritos 

através de receita desmaterializada, têm validade de 6 meses [5]. 

 

Durante o estágio tive oportunidade de contactar com todo o tipo de receitas, ainda 

que a maioria fossem desmaterializadas. As receitas manuais requerem uma 

atenção redobrada na dispensa dos medicamentos, uma vez que são mais propícias 

a erros quer na identificação do medicamento, quer na dosagem e posologia. As 

receitas eletrónicas tornam o ato mais seguro, não permitindo margens para erros 

aquando da verificação. As receitas desmaterializadas tornaram-se vantajosas em 

relação às restantes na medida em que permitem que o utente escolha a medicação 

constante na receita que quer levantar, não precisando de levantar toda no mesmo 

momento. 

3.1.1. Validação da prescrição médica 

Para que uma receita seja considerada válida tem obrigatoriamente de apresentar: 

 Número da receita; 

 Local da prescrição ou respetivo código; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e número do utente; 
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 Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo 

internacional e sigla do país, quando aplicável; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos. 

Caso se trate de uma receita materializada, é ainda necessário: 

 DCI da substância ativa; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens; 

 Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

 Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou 

outro código oficial identificador do produto, se aplicável; 

 Data de prescrição; 

 Assinatura autógrafa do prescritor. 

Se se tratar de uma receita manual está só é considerada válida se incluir, além do 

anteriormente descrito, vinheta identificativa do médico prescritor e, se aplicável, do 

local de prescrição e identificação da exceção.  

Desde que iniciei o atendimento ao balcão que me foi transmitida a importância da 

análise de uma receita antes desta ser aviada. Presenciei algumas situações em 

que receitas manuais não estavam corretamente preenchidas ou cujo modelo 

apresentado não era o que atualmente vigora e, por isso, o utente não pode usufruir 

da comparticipação ou teve que se dirigir novamente ao médico para alteração da 

prescrição.  

3.1.2. Interpretação farmacêutica e transmissão de informação ao utente 

Depois de analisada a validade de uma receita, o farmacêutico deve fazer uma 

avaliação farmacoterapêutica da prescrição. Nessa avaliação, e através do diálogo 

com o utente, o farmacêutico recolhe informação para perceber se a medicação 

prescrita é necessária, adequada às condições do doente em questão, se existem 

possíveis interações e/ou contraindicações e se a posologia indicada é viável. 

Depois de se verificar a conformidade da medicação prescrita, o farmacêutico deve 

assegurar que o utente reúne todas as informações necessárias para que consiga 

tirar o máximo benefício do tratamento que irá fazer, nomeadamente a posologia a 

adotar, a indicação terapêutica dos fármacos e os possíveis efeitos secundários que 

possam surgir. Sempre que surgirem dúvidas quanto à medicação prescrita ou à 

necessidade da mesma, o farmacêutico deve entrar em contacto com o médico 
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prescritor. Quando não é feita referência à dose ou à embalagem a ceder, deve 

optar-se sempre pela dose e embalagem menor. No caso de receitas manuais, é 

necessário imprimir no verso da receita o documento relativo à faturação do 

respetivo organismo, que deve ser assinado pelo utente. 

A Farmácia Albarelos tem o cuidado de consultar a ficha de cliente, sempre que 

possível, para perceber se a medicação prescrita é medicação habitual, se houve 

alguma alteração ou se se trata de medicação esporádica. Para os utentes que não 

possuam ficha, o diálogo é ainda mais importante para obter essas informações. 

Durante o estágio presenciei situações em que houve necessidade de ligar ao 

médico prescritor devido a dúvidas quanto ao medicamento prescrito. Reparei 

também que muitas vezes os utentes, sobretudo os mais idosos, não tinham 

consciência da indicação terapêutica da medicação que faziam e se mostravam 

receosos sempre que haviam alterações, pelo que tinha um cuidado especial nessas 

alturas de explicar qual a alteração, o porquê desta ter existido e a nova posologia. 

3.1.3. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes/psicotrópicos são fármacos que atuam no 

Sistema Nervoso Central em diferentes áreas terapêuticas. Como se tratam de 

fármacos dose-dependentes podem desencadear fenómenos de dependência física 

e psíquica, assim como risco de sobredosagem. Devido ao potencial uso ilícito a que 

estão associadas, todo o circuito associado a estas substâncias é de controlo 

rigoroso. Tal como referido anteriormente, medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos não podem ser prescritos em conjunto com outros 

medicamentos em receitas manuais e receitas materializadas. Caso se trate de uma 

receita eletrónica desmaterializada, a prescrição já pode ser feita em simultâneo 

com outros medicamentos. No ato da dispensa deste tipo de medicação é 

necessário proceder ao registo informático da identidade do doente e do seu 

representante, caso não seja o próprio a levantar a medicação, do número da 

prescrição, a identificação da farmácia, do medicamento cedido e respetiva 

quantidade e a data da cedência. No final da dispensa, são impressos dois 

documentos de registo de saída de estupefacientes que são armazenados em local 

próprio na farmácia, para no final do mês ser enviada ao INFARMED uma listagem 

dos estupefacientes dispensados. A farmácia deve guardar, em papel ou 

informaticamente, por um período de três anos os impressos referentes à cedência 

de medicamentos psicotrópicos, organizados por data de dispensa [5]. 
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Durante o estágio lidei com o todo o protocolo de dispensa de medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos. Inicialmente realizei a receção destes produtos, 

posteriormente a sua dispensa e por fim tive também oportunidade de assistir ao 

envio da listagem de estupefacientes ao INFARMED. 

3.1.4. Medicamentos Manipulados 

Tendo em conta o crescimento industrial que se faz sentir, atualmente o número de 

medicamentos manipulados produzidos nas farmácias comunitárias tem vindo a 

diminuir drasticamente. Na Farmácia Albarelos ainda se preparam medicamentos 

manipulados, ainda que em muito menor quantidade. Cabe ao farmacêutico garantir 

que toda a preparação é feita de acordo com as BPF, garantindo a segurança, 

qualidade e eficácia de todos os manipulados preparados. Após a preparação, o 

manipulado deve ser acondicionado em embalagem adequada, rotulado e deve 

proceder-se ao preenchimento da respetiva ficha de preparação. As fichas de 

preparação devem ficar arquivadas na farmácia de modo a permitir a sua consulta 

caso haja necessidade. O cálculo do PVP, tendo por base a Portaria nº 769/2004 de 

1 de julho, é efetuado tendo por base o valor dos honorários da preparação, o valor 

das matérias-primas utilizadas e o valor das embalagens [2,7]. 

 

Durante o meu estágio tive oportunidade de auxiliar na preparação de um Creme de 

Quadriderme (Anexo II). 

O creme de Quadriderme, usado em afeções cutâneas, contém uma associação de: 

 Betametasona - que lhe confere ação contra a inflamação, comichão e 

vermelhidão; 

 Clotrimazol – Confere atividade antifúngica 

 Gentamicina – Antibiótico de largo espetro  

 

Assisti também ao cálculo do PVP, preenchimento da respetiva ficha de preparação 

(ANEXO III), rotulagem e registo de saída das matérias-primas utilizadas.  

 

3.1.5. Regimes de comparticipação de medicamentos 

É responsabilidade do INFARMED a regulação do preço dos medicamentos 

comparticipados, sendo que a comparticipação de MSRM é feita pelo Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) [8]. 

O regime de comparticipação geral, acessível aos utentes do SNS e aos 

beneficiários da Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública (ADSE), apenas é aplicado mediante prescrição médica. 
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Medicamentos manipulados têm uma comparticipação fixa de 30%. A 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é feita de acordo com os 

seguintes escalões [9,10]: 

 Escalão A – 95% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão B – 69% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão C – 37% do PVP dos medicamentos; 

 Escalão D – 15% do PVP dos medicamentos. 

A comparticipação dos medicamentos que integram o escalão A pode aumentar em 

5%, e em 15% os que integram os escalões B,C e D, no caso de pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo. 

Existe ainda um regime de comparticipação especial que abrange determinadas 

patologias, grupos especiais de utentes e determinadas indicações terapêuticas. 

Doenças como a psoríase, Alzheimer, dor oncológica e lúpus são exemplos de 

doenças abrangidas por este regime de comparticipação especial [8,9].    

Para além disto existem ainda subsistemas de saúde privados, como são exemplo 

o SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) e o 

CTT (Correio e Telecomunicações).  

 

Durante o estágio tive oportunidade de contactar com diversos regimes de 

comparticipação e subsistemas de saúde, sendo os mais frequentes o SNS (01), 

Regime pensionistas (48) e SAMS (J1).  

 

3.1.6. Venda suspensa de medicamentos 

São vários os utentes da Farmácia Albarelos que apresentam doenças crónicas e, 

como tal, não podem em momento algum parar com a respetiva medicação. 

Contudo, é comum acontecer ou por adiamento de consulta médica, ou porque a 

receita que possuem não tem medicação suficiente até à data da próxima consulta, 

que os utentes não disponham de receita médica válida sempre que necessitam de 

medicação. Nesses casos, para que o utente não tenha de parar com o tratamento, 

a Farmácia Albarelos cede a respetiva medicação ao utente, ficando a venda 

suspensa até que o mesmo traga uma nova receita médica. A regularização das 

vendas suspensas pode ser feita até um prazo de 30 dias. 

 

Durante o período de atendimento ao balcão realizei várias vendas suspensas de 

medicação crónica e a sua posterior regularização.  
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3.1.7. Faturação 

Sempre que um MSRM é dispensado, o sistema informático agrupa as receitas de 

acordo com o organismo por lotes e série, atribuindo um número sequencial a cada 

lote e receita. As receitas manuais são colocadas em lotes de 30 unidades por ordem 

crescente. Diariamente é realizada a conferência das receitas e, no final de cada 

mês, procede-se ao fecho dos lotes. Para isso é necessário criar o “Verbete de 

Identificação do Lote”, emitir uma fatura mensal de medicamentos e a “Relação de 

Resumos de Lote”. O receituário é enviado para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF), caso a entidade comparticipadora seja o SNS, ou para a ANF quando se 

tratam de outros regimes de comparticipação.  

3.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Tendo em conta que os MNSRM não necessitam de prescrição médica para serem 

adquiridos, o seu consumo está fortemente facilitado pela facilidade de aquisição. É 

certo que a existência de MNSRM, quando encarados de forma consciente e 

responsável, apresenta um leque de vantagens na medida em que permite um 

acesso mais rápido ao tratamento de doenças menores, diminuindo o tempo gasto 

em consultas e reduzindo os gastos públicos em saúde. A automedicação é uma 

prática cada vez mais comum na sociedade atual, incentivando cada utente a 

assumir uma maior responsabilidade na manutenção da sua saúde e bem-estar. No 

entanto, a utilização de MNSRM não deve ser encarada como isenta de riscos, 

devendo sempre prevalecer uma ligação de responsabilidade entre os profissionais 

de saúde e os utentes. De modo a evitar o uso abusivo de MNSRM, o Despacho nº 

17690/2007 de 23 de julho, enumera uma lista de situações passivas de 

automedicação [11]. 

A dispensa de MNSRM assume-se como uma atividade central na profissão 

farmacêutica. A maior facilidade de acesso às farmácias quando comparada com os 

tempos de espera de uma consulta, aliada à confiança inerente na relação entre 

farmacêutico-utente, torna o farmacêutico o primeiro ou único profissional de saúde 

a prestar assistência ao doente em situações de automedicação. Assim, é 

responsabilidade do farmacêutico avaliar corretamente sinais e sintomas que o 

paciente apresente, a duração e intensidade dos mesmos, a existência de patologias 

crónicas, alergias ou intolerâncias. Crianças, grávidas, mulheres a amamentar e 

idosos devem ser alvo de uma atenção redobrada. Posto isto cabe ao farmacêutico 

escolher o tratamento mais adequado para o utente em questão e informá-lo 

detalhadamente quanto à posologia, duração do tratamento, medidas não 
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farmacológicas e possíveis efeitos adversos. Sempre que achar necessário, quer 

pela gravidade da situação ou pela falta de informação, o farmacêutico deve 

encaminhar o utente para o médico.  

 

Durante o estágio foram várias as vezes em que me deparei com situações de 

automedicação e/ou aconselhamento farmacêutico. Este foi o maior desafio 

associado ao atendimento ao balcão, quer pela consciência da responsabilidade 

associada à dispensa de medicação, quer pela falta de experiência para avaliar cada 

situação em particular. Tive a sorte de contar sempre com a ajuda de todos os 

profissionais da Farmácia Albarelos, que fizeram com que a minha evolução fosse 

notória ao longo de todo o estágio.  

A maioria dos aconselhamentos basearam-se em situações de gripe, constipação, 

obstipação, diarreia, tosse, dor de garganta, alergias, rinorreia e congestão nasal, 

candidíase vaginal, picadas de insetos, queimaduras solares e contraceção de 

emergência.  

 

4. Aconselhamento e dispensa de outros produtos  

4.1. Medicação de uso veterinário 

De acordo com a Direção Geral da Alimentação e Veterinária, entende-se por 

medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário (…)”. Tal como acontece 

com os medicamentos para uso humano, os produtos para uso veterinários são 

divididos em sujeitos a receita médica, não sujeitos a receita médica e somam-se 

ainda os de uso exclusivo por veterinários [12,13]. 

A procura por medicamentos veterinários na Farmácia Albarelos recai sobretudo em 

antiparasitários internos e externos e anticoncecionais. A Farmácia dispõe de um 

linear específico para a exposição destes produtos. Em casos de patologias ou 

situações mais particulares senti dificuldades no aconselhamento devido à falta de 

conhecimento sobre produtos veterinários. Nestas alturas contei com a ajuda de 

toda a equipa, que me transmitiu muitos conhecimentos nesta área ao longo do 

estágio. 
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4.2. Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene corporal 

Os padrões de beleza e a preocupação com a aparência assumem cada vez mais 

importância na sociedade atual, pelo que a área da cosmética, dermofarmácia e 

higiene corporal está em constante evolução e crescimento. Ao contrário dos 

produtos cosméticos, os produtos de dermofarmácia têm uma ação corretiva e 

apresentam compostos ativos farmacologicamente sendo por isso usados em 

situações mais graves como é o caso da psoríase, eczema ou hiperpigmentação 

cutânea.  

A Farmácia Albarelos dispõe de uma vasta gama destes produtos, destacando-se 

marcas como a Nuxe®, Caudalie®, Bioderma®, Eucerin® e La Roche Posay®. Tive 

oportunidade de realizar formações promovidas por várias marcas, que se mostram 

uma mais valia para um correto aconselhamento ao utente. Para além disso a 

Farmácia Albarelos organiza vários dias dedicados a uma marca, de modo a 

promover os produtos disponíveis, oferecendo mini-faciais aos seus clientes. 

4.3. Suplementos alimentares  

De acordo com o Decreto-Lei nº 74/2010 de 21 de junho, entende-se como 

suplemento alimentar “os géneros alimentícios que se apresentam sob a forma de 

produtos pré-embalados em doses unitárias, destinados a uma administração 

diária.” São muito procurados por possuírem fontes concentradas de nutrientes, 

contudo não são substitutos de um regime alimentar normal [14]. 

 

Cansaço físico e mental e multivitamínicos são o motivo principal de procura de 

suplementos alimentares na Farmácia Albarelos. Sempre que é dispensado um 

suplemento alimentar é fundamental perceber junto do doente quais os motivos para 

a procura, alertar para a importância da manutenção de um regime alimentar 

adequado e de um estilo de vida saudável e para a importância do cumprimento da 

posologia. 

4.4. Dispositivos médicos 

Entende-se por dispositivo médico “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção.” Os 
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dispositivos médicos são instrumentos de saúde utilizados por profissionais e não 

profissionais. 

Durante o estágio dispensei essencialmente compressas, pensos, seringas, sacos 

coletores de urina e fraldas. Devido à enorme variedade e especificidade de alguns 

produtos, a área dos dispositivos médicos foi das que me causou mais dúvidas 

durante o atendimento. 

4.5. Produtos para alimentação especial 

Este tipo de produtos destina-se a utentes com perturbações no metabolismo e/ou 

nos processos de assimilação, a utentes que possuem condições fisiológicas 

especiais e a lactentes [14].  

A Farmácia Albarelos dispõe essencialmente de leites adaptados às necessidades 

dos recém-nascidos (hipoalergénicos, anticólicas, anti-obstipante, anti-

regurgitação), farinhas e espessantes.  

5. Serviços e Cuidados de Saúde prestados na Farmácia 

Atualmente as farmácias portuguesas não são vistas meramente como um espaço 

de venda de medicamentos, assumindo um papel cada vez mais fulcral na promoção 

da saúde. A facilidade de acesso, a confiança partilhada entre profissional e doente 

e os vastos conhecimentos que um farmacêutico possui, tornam a farmácia um local 

privilegiado junto da população. A Farmácia Albarelos dispõe de dois gabinetes 

personalizados, utilizados por profissionais qualificados para consultas de nutrição, 

medicina chinesa, podologia, depilação a laser díodo e realização de rastreios 

ocasionais. Para além disso os gabinetes permitem uma maior privacidade, sendo 

também utilizados para a medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV e preparação 

individualizada da medicação (PIM). 

 

5.1. Controlo do peso, altura e índice de massa corporal  

A prática de hábitos de vida cada vez mais sedentários aliada a alterações nos 

hábitos alimentares, contribui para que ao longo das últimas décadas o número de 

pessoas com excesso de peso atingisse quase metade da população portuguesa 

[15]. 

É essencial educar a população para a importância de um estilo de vida saudável, 

aliada à prática de exercício físico e a uma alimentação equilibrada. A Farmácia 

Albarelos, para além de ter ao dispor dos seus utentes consultas de nutrição 
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semanais, possui uma balança eletrónica em local visível que permite aferir o peso, 

altura e IMC. A mesma balança emite um talão que indica os valores de peso ideal 

e os limites de peso para se considerar um grau de obesidade ligeiro, médio ou 

elevado consoante a constituição e o sexo do utente. 

 

5.2. Pressão arterial 

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte a nível 

mundial. A pressão arterial (PA) não controlada está fortemente associada a um 

aumento do risco de doenças cardiovasculares, nomeadamente o acidente vascular 

cerebral. Para a determinação da pressão arterial, a Farmácia Albarelos utiliza um 

tensiómetro automático de braço, que indica os valores de PA sistólica, diastólica e 

ainda o valor da pulsação. Antes de efetuar a medição da PA tive sempre o cuidado 

de deixar o utente em repouso durante algum tempo. Depois da medição informava 

o utente sobre o resultado, fornecendo um boletim de registo. Quando necessário 

promovia junto do utente a adoção de um estilo de vida saudável e de medidas não 

farmacológicas essenciais para o controlo da PA.  

5.3. Glicemia 

A Diabetes mellitus assume-se atualmente como um problema de saúde pública no 

mundo, com prevalência crescente. As farmácias assumem um papel preponderante 

quer no diagnóstico precoce da doença quer no posterior controlo da mesma. A 

Farmácia Albarelos realiza a medição da glicemia capilar através de um glicómetro. 

É essencial questionar o utente se está em jejum ou em período pós-prandial, uma 

vez que os valores de referência alteram. Após a medição, é fundamental informar 

o utente acerca do valor e promover junto deste a adoção de medidas não 

farmacológicas essenciais para controlo da doença. 

5.4. Colesterol total, HDLc, LDLc e triglicerídeos 

A dislipidemia é vista como um fator de risco major no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, uma vez que se encontra intimamente ligada à aterosclerose. 

Para a medição destes parâmetros é essencial perguntar ao utente se se encontra 

em jejum uma vez que os valores de HDLc, LDLc e triglicerídeos variam 

significativamente com a ingestão de alimentos. A Farmácia Albarelos utiliza o 

aparelho Clini5 para a medição destes parâmetros, através de uma amostra de 

sangue capilar. Tinha sempre o cuidado de perguntar ao utente se fazia medicação 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

23 
 

antidislipidémica, alertar para a importância do cumprimento da posologia e da 

adoção de medidas não farmacológicas. 

5.5. Recolha de medicamentos através do VALORMED 

O crescimento da população mundial aliado a uma maior esperança média de vida 

contribui para que o uso de produtos farmacêuticos aumente. Deste modo, para 

reduzir o risco de contaminação ambiental provocado pela mistura de embalagens 

e medicamentos usados com o lixo comum, é importante sensibilizar toda a 

população para a importância da entrega na farmácia de embalagens vazias ou fora 

de prazo. A VALORMED é então responsável pela recolha e tratamento de resíduos 

de medicamentos de forma segura. Na Farmácia Albarelos os utentes têm 

oportunidade de entregar as suas embalagens, existindo um contentor próprio para 

a sua recolha. Quando o contentor enche é pesado, selado e recolhido pelas 

empresas de distribuição que posteriormente fazem a substituição do mesmo.  

5.6. Preparação individualizada de medicação  

Uma das principais funções do farmacêutico é contribuir para o uso correto, racional 

e seguro dos medicamentos. A verdade é que a não adesão à terapêutica, 

intencional e não intencional, continua a afetar uma parcela da população. Uma 

forma de minimizar os problemas associados à não adesão não intencional da 

terapêutica passa pela adesão à PIM. A Portaria nº 97/2018 de 9 de abril veio definir 

a PIM como um dos serviços farmacêuticos que pode ser prestado nas farmácias 

comunitárias. Na Farmácia Albarelos todas as preparações são realizadas no 

laboratório, cumprindo todas as normas de higiene e segurança protocoladas. Para 

além disso todas as preparações são devidamente identificadas e alvo de uma dupla 

verificação [16]. 

Durante o estágio tive oportunidade de assistir a todo o processo envolvido na 

realizada da PIM. Assisti à identificação de todas as embalagens de medicamentos 

de modo a evitar trocas entre utentes, ao registo e atualização das posologias, à 

preparação da PIM e ao seu transporte (Anexo IV).  

5.7. Formações 

Durante o estágio tive oportunidade de participar em sessões de formação, 

promovidas por diferentes marcas na Farmácia Albarelos. Assisti a uma sessão de 

esclarecimento da gama de produtos da Eucerin, da Aptamil e da Dr. Grandel.  
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II – Descrição dos projetos realizados 

 

1. O Sol: Cuidados Essenciais 

1.1. Radiação Solar 

A radiação solar atinge a Terra sob a forma de ondas. De acordo com o comprimento 

de onda (ʎ) é possível dividir a radiação eletromagnética que constitui a luz solar em 

radiação ultravioleta (UV) (100-400 nm), visível (400-780 nm) e infravermelho (> 780 

nm). Longe vai o tempo em que a nossa atmosfera, através da camada de ozono, 

tinha capacidade para filtrar grande parte da radiação emitida pelo Sol. Com o 

aumento acelerado do buraco da camada de ozono, a quantidade de radiação UV 

que atinge a superfície da Terra é cada vez maior [17]. 

1.1.1. A radiação UV 

A radiação ultravioleta é um dos fatores ambientais com maior capacidade para 

influenciar o corpo humano. Esta subdivide-se em três bandas de comprimento de 

onda, de acordo com os diferentes efeitos biológicos que é capaz de provocar [18]: 

 Radiação UVA: com um comprimento de onda compreendido entre 320 e 400 

nm. Responsável pelo envelhecimento precoce da pele, é também a principal 

causadora do bronzeamento ou escurecimento imediato da pele devido ao 

excesso de produção de melanina na epiderme. Apesar de ser menos eficiente 

na produção de eritema, é indutora de processos oxidativos uma vez que tem 

capacidade para reagir com o oxigénio molecular produzindo espécies reativas 

capazes de induzir reações inflamatórias na pele e no DNA.  

 Radiação UVB: possui um comprimento de onda ente 280 e 320 nm. É mil vezes 

mais capaz de provocar queimaduras que as radiações UVA. Mais eficiente na 

produção de danos diretos no DNA e eritemas e a principal responsável pela 

maioria dos efeitos carcinogénicos na pele.  

 Radiação UVC: com um comprimento de onda situado entre 200 e 280 nm. Uma 

vez que são maioritariamente filtradas pela camada de ozono, penetram menos 

eficazmente na epiderme, sendo menos perigosas [19,20]. 

Quer a radiação UVA quer a radiação UVB possuem capacidade para induzir danos 

no DNA, ainda que por mecanismos distintos. Enquanto a radiação UVB atua de 

forma direta, através da formação de dímeros de pirimidina e da sua ação nos 

mecanismos de reparação levando ao aparecimento de mutações, a radiação UVA 

atua de forma indireta através da formação de espécies reativas de oxigénio [18]. 
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1.2. A pele como barreira 

A pele assume-se como o maior órgão do corpo humano, representado cerca de 

15% do peso corporal total de um adulto. Para além de constituir uma importante 

barreira contra agressões externas, a pele tem um papel importante na 

termorregulação e na prevenção excessiva de água pelo corpo [21]. 

Um órgão dinâmico e em constante mudança, é constituído por três camadas 

principais:  

 A camada mais externa, epiderme, constituída por células designadas de 

queratinócitos. Estas células são produzidas na camada basal mais interior 

da epiderme e vão migrando em direção à superfície da pele à medida que 

amadurecem. Este processo faz com que a epiderme consista em 5 camadas 

de células queratinócitas distintas entre si: o estrato basal que corresponde 

à camada mais interior sendo o local onde são produzidas as células 

queratinócitas, o estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e 

estrato córneo que corresponde ao mais exterior, constituído essencialmente 

por corneócitos que são células mortas. 

 A camada média, a derme, é fundamentalmente composta por colagénio e 

elastina responsáveis pela força e flexibilidade da pele. Ao contrário da 

epiderme, esta camada é vascularizada e tem uma espessura superior à 

anterior. Assume grande importância na proteção do corpo contra fatores 

externos, mas também tem a função de nutrir as camadas superiores da pele. 

Quer as glândulas sebáceas quer as glândulas sudoríparas estão localizadas 

na derme.  

 A camada mais profunda, hipoderme, composta essencialmente por 

adipócitos, fibras de colagénio e vasos sanguíneos. É responsável pelo 

isolamento térmico e a sua espessura varia em função da parte do corpo, do 

sexo e da idade [21,22]. 

 

1.2.1. Fotótipos 

A melanina é o principal pigmento responsável pelas variações no tom de pele, 

cabelo e olhos de animais e humanos. Este pigmento é produzido nos melanócitos, 

presentes na camada basal da epiderme, e pode ser dividido em dois grandes 

grupos: a eumelanina (um pigmento escuro) e a feomelanina (um pigmento de cor 

clara). Ambas são sintetizadas a partir do mesmo aminoácido, a L-tirosina. As 

diferenças na cor da pele entre indivíduos resultam não da maior ou menor presença 
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de melanócitos, mas sim da maior ou menor quantidade de melanossomas, o 

organelo que armazena a melanina, do seu tamanho e distribuição.   Assim, 

podemos afirmar que o tipo de pele é em parte determinado geneticamente. No 

entanto, a maneira como a pele reage à exposição solar é outro fator preponderante 

na avaliação correta de cada tipo de pele. Em 1976, Fitzpatrick classificou 

numericamente a pele humana em 6 fotótipos, tendo por base um questionário 

relacionado com a constituição genética de cada individuo, a capacidade para 

bronzear e a sensibilidade após exposição solar. Assim, indivíduos do fototipo 1 

possuem a pele mais branca, nunca bronzeiam e reagem facilmente à exposição 

solar. Por outro lado, indivíduos do fototipo 6 possuem a pele muito pigmentada, 

nunca queimam e não mostram sensibilidade aquando da exposição solar [23-25]. 

 

1.3. Efeitos biológicos da radiação solar  

1.3.1. Efeitos positivos 

Em quantidades moderadas e com proteção adequada, a exposição à radiação UV 

acarreta inúmeros benefícios quer a nível físico como a nível psicológico. A síntese 

cutânea de vitamina D3 (colecalciferol) contribui para cerca de 80% do seu aporte 

no Homem. No Verão, uma exposição de 15 minutos por dia à radiação UVB é 

suficiente para a síntese adequada de Vitamina D3. A vitamina D assume um papel 

importante na regulação do metabolismo ósseo, na redução da pressão arterial e no 

fortalecimento do sistema imunitário. Para além disso, sabe-se que a produção de 

serotonina no cérebro é afetada pela quantidade de luz a que o corpo está exposto, 

sendo os níveis de serotonina superiores em dias de maior exposição solar. Níveis 

mais baixos de serotonina, conhecida como a “molécula da felicidade”, estão 

associados ao aparecimento de depressão, baixa energia, dificuldade de 

concentração e excesso de sono. Estes sintomas juntos são classificados de 

Desordem Afetiva Sazonal (DAS). Apesar da causa exata do aparecimento da DAS 

ainda não ser conhecido, sabe-se que é fortemente influenciado pela exposição 

solar. Para além disso, a vitamina D3 já mostrou bastantes benefícios no tratamento 

de doenças dermatológicas como a dermatite atópica e a psoríase [18,24,26-28]. 

1.3.2. Efeitos negativos 

Uma exposição solar excessiva e/ou não adequada acarreta consequências graves 

para a saúde humana. Tais consequências podem ocorrer imediatamente após 

exposição solar, ou resultar da acumulação de lesões ao longo do tempo. 
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1.3.2.1. Efeitos negativos a curto prazo 

Os efeitos negativos da radiação UV no corpo podem ocorrer de forma imediata, 

através da formação de eritema. O eritema representa uma reação vascular que 

consiste na vasodilatação e no aumento do fluxo sanguíneo. A extensão e 

severidade desta reação varia de acordo com o tipo de pele agredida, com o tempo 

de exposição solar e com o comprimento de onda da radiação UV recebida. 

O bronzeado, entendido por muitos como uma vantagem da exposição solar, 

constitui na verdade um mecanismo de defesa do organismo contra radiação UV. A 

pele possui dois mecanismos principais de bronzeamento: o bronzeado imediato, 

após exposição a radiação UVA, resulta da foto oxidação da melanina pré-formada 

existente na pele. Por outro lado, quando a radiação UVB é absorvida pela pele, 

ocorre produção de radicais livres com consequente dano no DNA. Este dano 

funciona como estímulo para que haja um aumento na produção e libertação de 

melanina pelos melanócitos, resultando num aumento da pigmentação da pele e 

consequentemente numa maior proteção contra a radiação UVB [18,26].  

Para além de eritemas e do bronzeado, a exposição solar pode levar ao 

aparecimento de reações de fotossensibilidade. Estas reações surgem um a dois 

dias após a exposição, sendo resultado do stress oxidativo causado por radicais 

livres resultantes da radiação UVA e UVB (ainda que em menor proporção). Estas 

reações alérgicas incluem urticária solar, fotossensibilização química e erupção 

polimorfa à luz, caracterizadas geralmente por uma erupção acompanhada de 

comichão e manchas na pele exposta ao sol [24,26]. 

1.3.2.2. Efeitos negativos a longo prazo 

Uma exposição excessiva, inconsciente e prolongada à radiação UV provoca 

alterações visíveis na pele, como resultado de um envelhecimento precoce. Estas 

alterações incluem sardas, manchas da idade, veias dilatadas, pele seca, áspera, 

flácida e rugas. 

Para além da pele, também o globo ocular se assume como outro órgão alvo da 

exposição solar. Uma exposição solar excessiva e sem proteção pode desencadear 

lesões a nível da córnea, cristalino, retina e conjuntiva uma vez que estas estruturas 

têm capacidade para absorver radiação UV. Estas lesões podem levar ao 

aparecimento de queratites, cataratas, degenerescência macular da idade e 

Pterígion.  

As consequências mais graves da exposição excessiva a radiação UV estão, no 

entanto, associadas ao risco aumentado de desenvolvimento de melanoma, 
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carcinoma espinocelular e/ou carcinoma basocelular, que serão abordados na 

secção seguinte. [18,26]. 

 

1.4. Cancro da pele 

Nas últimas décadas a incidência de cancro da pele tem aumentado 

exponencialmente, sendo este atualmente o tipo de cancro mais comum no mundo. 

Este aumento tem sido associado, em grande parte, ao aumento da exposição solar 

por parte da população [26,29]. 

Existem três tipos principais de cancro da pele: o melanoma, o carcinoma 

espinocelular e o carcinoma basocelular, classificados de acordo com a origem das 

células cancerígenas. Os dois primeiros são os mais perigosos, sendo o melanoma 

responsável pela maioria das mortes até aos 50 anos e o carcinoma espinocelular 

responsável pela maioria das mortes em doentes com mais de 80 anos. O carcinoma 

basocelular, por sua vez, não está associado a mortalidade, mas pode levar à 

destruição dos tecidos com consequente diminuição da qualidade de vida [26,30]. 

Pessoas com atividades profissionais ao ar livre, indivíduos com fotótipos mais 

baixos e população residente próximo do equador têm maior propensão para 

desenvolverem cancro da pele, devido à maior exposição solar [26]. 

A radiação solar está atualmente classificada pela IARC (The International Agency 

for Research on Cancer) como carcinogénica para o homem devido à existência de 

evidências que comprovam a sua capacidade mutagénica [31]. 

 

1.4.1. Melanoma 

Devido à sua grande capacidade de metastização, o melanoma é o tipo de cancro 

da pele mais mortal e resulta de uma transformação maligna dos melanócitos em 

resposta ao dano no DNA provocado pela radiação UV [32]. 

Normalmente o melanoma desenvolve-se a partir de sinais pré-existentes, 

provocando alterações na forma, tamanho, cor e relevo dos mesmos. Ainda que 

menos comum, o melanoma pode surgir repentinamente, provocando o 

aparecimento de novos sinais ou manchas na pele [26,33]. 

O diagnóstico clínico engloba uma análise a olho nu, aplicando a regra ABCDE, que 

permite avaliar a assimetria, a existência de bordos irregulares, a cor, o diâmetro e 

a evolução do sinal ao longo do tempo. Se for impossível dividir o sinal em duas 

metades simétricas, se este possuir bordos irregulares, apresentar variações na 

coloração, um diâmetro superior a 6 mm e for de evolução rápida, é possível 

estarmos na presença de um melanoma [34]. 
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Quando detetado precocemente, a taxa de mortalidade e de complicações 

associadas ao melanoma diminui significativamente. Assim, a monotorização 

regular de todos os sinais do corpo é entendida como a forma mais eficaz de 

prevenção e deteção precoce do melanoma [33]. 

 

1.4.2. Carcinoma espinocelular e carcinoma basocelular 

O carcinoma espinocelular começa nas células escamosas da pele, aparecendo 

geralmente nas áreas mais expostas à radiação solar. O carcinoma basocelular tem 

origem nas células basais epidérmicas, apresenta um crescimento mais lento e 

raramente se espalha para outras partes do corpo, sendo normalmente menos 

agressivo que o carcinoma espinocelular. 

Apesar de terem uma maior incidência, têm um prognostico mais favorável uma vez 

que o risco de metástase é muito inferior quando comparados com o melanoma. 

Ambos provocam lesões cutâneas, cujas características permitem a distinção entre 

os dois. Enquanto o carcinoma basocelular provoca pequenas elevações na pele, 

rosa ou brancas, com uma ferida no centro, o carcinoma espinocelular surge sob a 

forma de pápulas vermelhas, com bordos irregulares e superfície encrostada. 

Normalmente o tratamento é baseado na sua remoção, com recurso a uma pequena 

cirurgia [35]. 

 

1.5. Proteção Solar 

É através de uma proteção solar adequada que podemos tirar o máximo proveito da 

radiação solar, sem nos expormos a todos os efeitos prejudiciais que esta pode 

acarretar. Uma proteção adequada inclui o uso de roupa larga de cor clara, de 

preferência de algodão, chapéu e óculos de sol com proteção UVA e UVB. Para 

além disso, no Verão deve ser evitada a exposição solar entre as 10 horas e as 17 

horas, uma vez que é o período do dia em que as radiações UVB atingem a Terra 

com maior intensidade. A exposição solar deve ser acompanhada da ingestão de 

água de modo a evitar a desidratação e devem evitar-se esforços físicos no período 

de maior intensidade da radiação [18-19]. 

O uso de protetores solares adequados ao fotótipo de cada individuo é visto como 

uma das principais formas de minimizar os riscos associados à radiação UV. Os 

protetores solares são produtos cosméticos responsáveis pela proteção da pele 

contra os danos mediados pela radiação solar, uma vez que integram na sua 

formulação filtros solares que são capazes de refletir ou absorver a radiação 

incidente. Dada a sua importância, os protetores solares são sujeitos a um controlo 
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apertado, de modo a garantir a sua segurança e eficácia. A aplicação do protetor 

solar deve ser feita meia hora antes da exposição solar e deve ser repetida a cada 

duas horas ou após o contacto com a água [19]. 

A qualidade de um protetor solar está intimamente dependente do seu fator de 

proteção solar (FPS) e das suas propriedades físico-químicas (formação de uma 

pelicula ideal sobre a pele, a sua estabilidade, resistência ao calor e baixa 

hidrossolubilidade). 

1.5.1. Como interpretar o FPS 

O FPS assume-se como uma medida quantitativa da eficiência de um protetor solar. 

É definido como a razão entre a quantidade de radiação UV necessária para produzir 

uma reação eritematosa mínima na presença de um filtro solar e a quantidade de 

radiação UV necessária para produzir o mesmo eritema sem a aplicação tópica do 

filtro solar. Assim, quanto mais elevado for o FPS de uma formulação maior é a 

proteção que lhe está associada [18,20,26]. 

Os fatores de proteção são divididos em diferentes níveis: baixo (6-10), médio (15-

25), alto (30-50) e muito alto (50+).  

Embora a radiação UVB seja a principal causadora de eritema, os protetores solares 

devem conter proteção UVA e UVB. Esta indicação, tal como o SPF, deve constar 

no rótulo do protetor solar uma vez que ajuda o consumidor a escolher o produto 

adequado para uma determinada exposição e para um dado tipo de pele [36]. 

 

1.5.2. Filtros solares 

Dependendo da sua constituição e consequentemente da sua forma de atuação, os 

filtros solares presentes nos protetores solares, podem ser de natureza 

química/orgânica ou física/inorgânica. 

1.5.2.1. Filtros solares químicos 

Exercem a sua proteção através da capacidade que possuem para absorver a 

radiação solar e transformá-la em radiação de menor energia inofensiva para o 

Homem. São moléculas com estrutura aromática, possuindo grupos carbonilo 

capazes de sofrer isomerização sob influência da energia absorvida através da 

radiação solar [18,20]. 

Os filtros solares químicos absorvem apenas parte da região do UV. As 

benzofenonas absorvem apenas radiação UVA enquanto que os salicilatos 

absorvem apenas radiação UVB. Assim, de modo a conferir uma proteção mais 

completa, deve existir uma combinação entre estes filtros. 
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Estes filtros demoram cerca de 10 a 20 minutos a atuar e como atuam quimicamente 

não são os mais indicados para peles sensíveis nem para crianças de tenra idade 

[20,26]. 

 

1.5.2.2. Filtros solares físicos 

Os filtros solares físicos promovem a reflexão e dispersão da radiação solar, atuando 

como uma barreira física perante a radiação UVA e UVB. Este grupo inclui 

compostos minerais como o dióxido de titânio e o óxido de zinco.  

Ao contrário do que acontece com os filtros solares químicos, estes atuam de forma 

imediata após a aplicação e têm baixo poder alergénico sendo por isso os mais 

indicados para crianças, grávidas e adultos com pele sensível. Contudo, possuem 

uma aplicação cosmeticamente mais desagradável, uma vez que são mais difíceis 

de espalhar [18]. 

 

1.6. Projeto: Enquadramento e Descrição 

 

Tendo em conta a incidência crescente associada ao cancro da pele e as estatísticas 

mais recentes que indicam que uma em cada cinco pessoas desenvolverá cancro 

da pele ao longo da vida, torna-se imperativo alertar a sociedade para os perigos de 

uma exposição solar excessiva e/ou não protegida. 

O farmacêutico, como o profissional de saúde mais próximo da população, deve 

desenvolver iniciativas no âmbito da promoção da saúde abordando temas atuais.  

Assim, tendo em conta que estávamos em pleno Verão e que uma proteção solar 

adequada deve ser adotada desde idades mais tenras, quando surgiu o convite da 

Escola Básica de S. Gens para a realização de uma pequena apresentação o tema 

escolhido foi “O Sol: Cuidados Essenciais”. Mais tarde surgiu também a 

oportunidade de irmos apresentar o mesmo tema às crianças que frequentavam o 

ATL do Centro Social e Paroquial São Martinho de Medelo (Anexo V). 

As apresentações ocorreram no dia 13 de junho e no dia 14 de julho e foram 

endereçadas a crianças da pré-escola e da escola primária. A abordagem do tema 

foi feita de forma interativa, usando recursos audiovisuais e incentivando a 

participação das crianças (Anexo VI).  

Tive o cuidado de transmitir a ideia de que o sol pode ser um bom amigo quando 

nos protegemos de forma adequada à sua exposição. Em conjunto debatemos os 

cuidados essenciais a praticar durante a exposição solar e a importância da adoção 

destes hábitos desde criança. Deste modo, introduzi de forma leve a existência do 
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cancro de pele, a importância da vigilância atenta do nosso corpo e os principais 

fatores de risco para o seu desenvolvimento.  

As crianças mostraram-se sempre bastantes participativas e recetivas a toda a 

informação partilhada. Através de alguns testemunhos pessoais foi percetível que, 

apesar de não gostarem de usar protetor solar, a maioria das crianças possui hábitos 

de proteção solar adequados não conhecendo, no entanto, as consequências mais 

graves associadas à exposição solar excessiva.  

A Farmácia Albarelos disponibilizou, no final da apresentação, um brinde para as 

crianças que incluía uma mochila, um chapéu, uma amostra de protetor solar, um 

lápis e um balão. Entregamos também folhetos informativos acerca do tema para 

que a abordagem pudesse chegar também aos encarregados de educação.  

Depois da apresentação as crianças desenharam e pintaram ilustrações referentes 

ao sol que estiveram em exposição na Farmácia Albarelos. 

 

2. Medicamentos de Marca e Medicamentos Genéricos: Mitos e Verdades 

 

2.1. O que é um medicamento? 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto (Estatuto de 

Medicamento) entende-se como medicamento “toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou 

administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, 

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

ou modificar funções fisiológicas” [37]. 

O valor do medicamento assenta essencialmente em quatro pilares. O valor 

terapêutico, resultante do papel dos medicamentos na evolução significativa da 

medicina ao longo dos últimos anos e no combate e controlo de doenças 

anteriormente fatais. O valor preventivo, muito associado ao aparecimento das 

vacinas, permitindo a prevenção ou exacerbação de doenças. O terceiro valor 

representa os ganhos em saúde obtidos através da utilização de medicamentos, 

nomeadamente no aumento da qualidade e esperança de vida. Consequentemente, 

a redução dos custos da doença, levam a um aumento da produtividade, redução 

da incapacidade e resultam numa melhor utilização da rede de cuidados de saúde, 

tornando-se este o quarto pilar basilar associado ao medicamento [38]. 
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2.1.1. Ciclo de vida do medicamento 

O período entre a compreensão de uma doença e a descoberta de uma molécula 

eficaz no seu tratamento é, na maior parte dos casos, prolongado no tempo, 

dispendioso e requer grande numero etapas e intervenientes.  

A verdade é que, de milhares de moléculas que são investigadas, apenas uma 

cumpre todos os requisitos necessários para ser comercializada. Desde a fase de 

descoberta até à comercialização de um novo medicamento decorrem, em média, 

entre 10 a 15 anos e os custos de todo o processo atingem os milhares de dólares 

[39]. 

O ciclo de vida de um medicamento pode ser dividido em 3 fases principais: 

 A primeira fase corresponde à investigação e desenvolvimento de novas 

moléculas e pode ser dividida em duas fases distintas. Numa fase pré-clínica, 

são sintetizadas e identificadas novas moléculas com potencial efeito 

terapêutico. São realizados vários estudos farmacológicos e de toxicidade em 

animais, com objetivo de recolher informação farmacológica e toxicológica 

associada a cada nova molécula. Em média, apenas 2% das moléculas 

descobertas comprovam a sua segurança e eficácia em animais passando 

assim à fase clinica. A fase clínica inclui estudos através da administração do 

medicamento em humanos com o principal objetivo de avaliar a eficácia 

terapêutica e a segurança. Inicialmente o novo medicamento é administrado em 

doses crescentes a um numero reduzido de voluntários saudáveis, de modo a 

avaliar essencialmente o perfil farmacológico do fármaco. De seguida, as 

moléculas que apresentaram um bom perfil de tolerância e absorção, são 

testadas num grupo restrito de voluntários doentes. Neste momento o principal 

objetivo é estudar a eficácia e segurança a curto prazo do medicamento e 

determinar a gama de doses terapêuticas apropriada. Depois disto as moléculas 

são testadas num grupo bastante maior de doentes, em comparação com 

terapêuticas alternativas ou placebo. O estudo em grande escala é feito para 

obter dados sobre a segurança e eficácia das moléculas e para suportar as 

indicações terapêuticas pretendidas. 

 A segunda fase diz respeito ao registo do medicamento. Depois de realizados 

todos os ensaios que asseguram a eficácia, a segurança e qualidade do 

medicamento durante o prazo de validade, segue-se a fase de registo do 

mesmo. Para que um medicamento seja comercializado é necessário possuir 

uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Assim, é criado e entregue 

um Dossier de AIM que sofre avaliação por peritos das Autoridades de Saúde - 
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INFARMED ou European Medicines Agency (EMA). Depois da obtenção da 

AIM, quando necessário, o medicamento é ainda sujeito a um processo de 

avaliação farmacoeconómica para aprovação da comparticipação.   

 A última fase acontece quando o medicamento é finalmente comercializado. 

Durante todo este período o medicamento é sujeito a inspeções, comprovação 

da qualidade e farmacovigilância de modo a avaliar a segurança a longo prazo 

[40,41]. 

Para colmatarem todo o investimento necessário para a investigação de um novo 

medicamento, a industria farmacêutica beneficia da proteção da propriedade 

intelectual estabelecida por patentes com duração de 20 anos e certificados 

complementares de proteção que podem aumentar em 5 anos o período da patente. 

Possuem ainda exclusividade de mercado durante 10 anos.  

2.2. Medicamento Genérico 

2.2.1. Conceito 

Entende-se por medicamento genérico (MG) qualquer “medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.” Por sua vez um 

medicamento de referência é um “medicamento que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-

clínicos e clínicos.” [37]. 

2.2.2. Enquadramento jurídico 

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 89/90 de 12 de março foi o primeiro diploma legal a 

emitir legislação acerca dos medicamentos genéricos. No entanto, só no ano 

seguinte através do Decreto-Lei nº 72/91 de 8 de fevereiro, foi publicada a definição 

exata de MG e regularizada a sua produção, AIM, distribuição, prescrição, dispensa 

e preço [42,43]. 

Atualmente, tendo em conta a legislação em vigor, um MG só pode ser 

comercializado: 

 “Dez anos após a autorização inicial do medicamento de referência, concedida 

a nível nacional ou comunitário; 

 Onze anos após a autorização inicial do medicamento de referência, caso, nos 

primeiros oito dos dez anos, o titular da autorização de introdução no mercado 

do medicamento de referência tenha obtido uma autorização para uma ou mais 

indicações terapêuticas novas que, na avaliação científica prévia à sua 
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autorização, se considere trazerem um benefício clínico significativo face às 

terapêuticas até aí existentes.” 

No entanto, ao contrário do que acontece com um medicamento de referência, um 

MG não necessita de apresentar ensaios pré-clínicos e clínicos para obter AIM, 

desde que seja demonstrada a sua bioequivalência ao medicamento de referência, 

com base em estudos de biodisponibilidade [37]. 

De acordo com os artigos 7º e 10º da Portaria nº 195C/2015, de 30 de junho, o PVP 

de um MG deve ser, no mínimo, inferior em 50% ao preço do medicamento de 

referência com igual forma farmacêutica e dosagem (ou, quando tal não for possível, 

com a mais aproximada), autorizado há mais tempo em Portugal. Para 

medicamentos que apresentem um PVA inferior a dez euros, o PVP do genérico 

correspondente deve ser inferior, no mínimo, em 25% [44].  

 

2.2.3. Mercado dos Genéricos em Portugal 

Apesar do Decreto-Lei nº89/90 de 12 de março abrir as portas para a 

comercialização de MG em Portugal, a verdade é que o mercado destes fármacos 

se manteve estagnado durante vários anos, com quotas de vendas inferiores a 

0.5%. 

Sensivelmente a partir do ano 2000, a maior facilidade de introdução no mercado e 

de comercialização de MG resultou num aumento substancial de industrias 

farmacêuticas interessadas na sua produção, num aumento de MG disponíveis e 

num aumento da sua prescrição e dispensa [42,43]. 

O número crescente de doenças crónicas e o envelhecimento acentuado da 

população contribuem para o aumento das despesas em saúde, nomeadamente das 

despesas com medicamentos. A verdade é que os MG constituem uma alternativa 

terapêutica mais barata, mas igualmente segura e eficaz, aos medicamentos de 

referência, permitindo acarretar poupanças quer para o SNS quer para o cidadão. 

Tendo em conta a crise financeira que se faz sentir a nível nacional há alguns anos, 

a promoção do mercado dos genéricos junto dos cidadãos assume-se como um dos 

principais objetivos da política nacional do medicamento [45].  

Como os MG não possuem despesas de investigação e desenvolvimento 

associados, uma vez que todos os estudos já foram realizados aquando da 

descoberta do medicamento de referência, estes podem ser comercializados a 

preços bastante inferiores. O preço mais reduzido assume-se como uma mais-valia 

para o SNS na medida em que permite uma melhor gestão dos recursos disponíveis, 

nomeadamente no aumento do financiamento de investigação de moléculas 
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inovadoras. Para além disso facilita o acesso ao medicamento por parte dos 

cidadãos, promovendo uma maior adesão à terapêutica.  

O Decreto-Lei nº 271/2002, de 2 de dezembro, é um dos grandes impulsionadores 

ao crescimento do mercado dos genéricos em Portugal, uma vez que vem reforçar 

a obrigatoriedade de prescrição por DCI e dá permissão ao farmacêutico para 

substituir o medicamento prescrito por outro similar, caso não exista indicação 

expressa em contrário por parte do médico prescritor [46].  

Como resultado de todas as medidas implementadas com o intuito de promover este 

segmento do mercado, a quota de medicamentos genéricos aumentou 

significativamente a partir de 2000. Apesar de se verificar um ligeiro abrandamento 

no período de 2014 a 2017, a verdade é que em 2018 a quota de utilização destes 

medicamentos atingiu os valores mais elevados até à data (48.2%) (Figura 1) [47]. 

 

Entre janeiro e julho deste ano a quota de medicamentos genéricos a nível nacional               

situa-se nos 48.6%. Os distritos de Braga, Évora, Viana do Castelo e Setúbal 

apresentam quotas de utilização de genéricos superiores a 50%. Problemas 

digestivos, afeções cutâneas e doenças cardiovasculares são as patologias que 

apresentam quotas de utilização de MG maiores [48]. 

2.3. Projeto: Enquadramento e Descrição 

Fafe é um dos concelhos do distrito de Braga com maior quota de utilização de MG  

(52.2%) e a Farmácia Albarelos é a terceira farmácia do concelho com maior 

percentagem de venda destes medicamentos (54.0%). No entanto, durante o estágio, 

deparei-me com vários utentes que ainda se mostravam reticentes em relação aos 

MG e se questionavam acerca da sua segurança e eficácia devido ao preço reduzido 

que possuem ou devido à falta de indicação médica. Para além disso, alguns utentes 

apesar de comprarem MG faziam-no apenas devido a questões económicas e quando 

confrontados admitiam não confiar a 100% nas suas propriedades. A falta crescente 
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Figura 1. Evolução da quota de medicamentos genéricos em Portugal Adaptada de [47] 
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de medicamentos nas farmácias leva a que, por vezes, haja necessidade de 

substituição do medicamento de marca pelo respetivo genérico para permitir a 

continuidade do tratamento. Medicamentos como a Aspirina® e o Lasix® estiveram 

temporariamente indisponíveis na farmácia e, quando aconselhávamos o doente à 

substituição destes pelos respetivos genéricos, estes mostravam-se receosos e 

muitos não aceitavam a sugestão. Foi então que percebi que ainda existia muita falta 

de informação referente aos MG e ao seu enquadramento jurídico. Deste modo surgiu 

a ideia da criação de um panfleto, o qual intitulei de “Mitos e Verdades dos 

Medicamentos Genéricos”, de modo a permitir uma leitura fácil e rápida (Anexo VII). 

Os panfletos foram colocados dentro dos sacos para que cada utente pudesse levar 

para casa. Dias depois de começar a entrega dos panfletos, uma utente que 

anteriormente tinha recusado levar um medicamento genérico voltou à farmácia uma 

vez que tinha ficado esclarecida quanto ao preço mais baixo dos genéricos, à sua 

segurança e eficácia e que por isso já se sentia confortável com a substituição do 

medicamento de marca.  

Mais tarde, o ATL onde anteriormente tinha realizado a palestra sobre o Sol estava a 

preparar uma semana dedicada à apresentação de várias profissões às crianças, para 

que estes tivessem oportunidade de conhecer um pouco mais de cada uma e de tirar 

dúvidas. Surgiu então o convite para a Farmácia Albarelos participar nessa semana, 

abordando como tema principal o medicamento. Assim, preparei uma apresentação 

PowerPoint onde explicava o papel do farmacêutico, do medicamento e todas as 

etapas da sua produção (Anexo VIII). Apresentei um vídeo feito pelo INFARMED que 

explica o ciclo de vida do medicamento a crianças, falei-lhes acerca dos diferentes 

tipos de medicamentos e da importância destes na saúde pública. As crianças tiveram 

oportunidade para fazer questões e contar as suas experiências com os 

medicamentos [49].  

 

3. Outros projetos 

 

3.1. Diminuição do Stock de Produtos Sem Consumo através de campanhas 

de Marketing 

Nos dias que correm o Marketing é visto como um grande aliado na divulgação de 

produtos e/ou serviços, na fidelização de clientes e no aumento da rentabilidade de 

negócios. As farmácias estão, cada vez mais, inseridas num ambiente concorrencial 

e de competitividade que exige uma diversificação de produtos e serviços. Longe vai 

o tempo em que a farmácia comunitária era vista apenas como um local de venda 
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de medicamentos e que apenas essa atividade era suficiente para autossustentar 

uma farmácia.  

Por outro lado, uma correta gestão de stocks assume-se como um pilar basilar de 

uma gestão eficiente de qualquer empresa. Para além de permitir uma organização 

mais eficaz do espaço de armazém e contribuir para manter a satisfação dos 

clientes, um stock controlado e bem definido evita desperdícios financeiros e 

dinheiro estagnado em produtos.  

É fundamental realizar um controlo periódico de todos os produtos sem consumo, 

confirmar prazos de validade e posteriormente organizar vendas especiais ou 

campanhas promocionais de modo a eliminar stock estagnado e a libertar espaço 

de armazém e de expositores para novos produtos mais atuais e mais adaptados à 

estratégia comercial atual.  

3.2. Projeto: Enquadramento e Descrição  

A Farmácia Albarelos, apesar de cada vez mais realizar encomendas adaptadas ao 

seu volume de negócio, possuía uma lista abastada de produtos sem consumo há 

três anos. Surgiu então a necessidade de diminuir ao máximo o stock destes 

produtos, quer para libertar espaço de armazém para receber produtos recentes 

quer para obter o maior retorno financeiro possível que ajudasse em novos 

investimentos. Para isso, em primeiro lugar, procedi à confirmação da existência 

física de todos esses produtos na farmácia. Apesar do stock informático estar 

maioritariamente de acordo com a contagem física que realizei, detetei alguns erros: 

produtos cujo stock informático era superior ao real e vice-versa. Todos esses erros 

foram corrigidos a nível informático e todos os produtos passíveis de serem 

devolvidos ao respetivo fornecedor foram separados para posterior regularização. 

Foi então impressa uma lista atualizada dos restantes produtos, que seriam alvo de 

campanhas promocionais. Como este projeto foi realizado na reta final do meu 

estágio, apenas tive oportunidade de ajudar na realização e divulgação de produtos 

de maquilhagem (campanha de 50% de desconto) e de cintas/bermudas 

modeladoras e meias elásticas (campanha de 50% de desconto) (Anexo IX). 

Durante os dias em que estagiei e que as campanhas estiveram a decorrer foi 

notório o aumento do interesse naqueles produtos por parte dos utentes da farmácia. 

Apesar de não conseguir acompanhar as campanhas até ao final, fiquei com a 

perceção que as mesmas tiveram sucesso e que a farmácia consegui recuperar 

algum do dinheiro estagnado. 
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6. Conclusão 

Terminado o estágio em farmácia comunitária posso dizer que o mesmo se assumiu 

como uma mais valia para a minha vida profissional. A Farmácia Comunitária permitiu-

me desenvolver competências pedagógicas, aprofundar conhecimentos e ter uma 

perceção mais prática de todos os conteúdos abordados. 

Confesso que o estágio curricular me fez mudar a forma como vejo a farmácia 

comunitária. Hoje em dia percebo o valor fulcral que o farmacêutico comunitário tem 

junto da população, da importância da relação de companheirismo que assume com 

alguns pacientes e do papel importantíssimo que assume na manutenção da saúde 

pública. Graças à equipa fabulosa que me acompanhou, que compreendeu todas as 

minhas inseguranças e aceitou todos os meus medos, hoje consigo perceber o quanto 

evolui ao longo destes quatro meses, tornando-me numa farmacêutica muito mais 

completa. 

Hoje tenho ainda mais orgulho da profissão que escolhi para a vida e sigo convicta que 

o farmacêutico muito mais que dispensar medicamentos e aviar receitas, tem 

capacidade para melhorar a qualidade de vida de toda a comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

40 
 

Bibliografia  

 

[1].  Diário da República: Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 8 de julho de 2019]. 

[2]. Santos HJ Cl, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G, (2009). Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária. 3ª Edição 

[3]. Infarmed: Circular informativa N.º 019/CD/100.20.200, de 15 de fevereiro de 

2015. Disponível em https://www.infarmed.pt/ [Acedido a 10 de julho de 2019]. 

[4]. Diário da República: Decreto-Lei nº 128/2013, de 5 de setembro. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 15 de julho de 2019]. 

[5]. Diário da República: Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 15 de julho de 2019]. 

[6]. Diário da República: Portaria nº 1471/2044, de 21 de dezembro. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 19 de julho de 2019]. 

[7]. Diário da República: Portaria nº 769/2004, de 1 de julho. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 23 de julho de 2019]. 

[8]. Diário da República: Decreto-Lei nº 97/2015, de 1 de junho. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 26 de julho de 2019]. 

[9]. Diário da República: Decreto-Lei nº48-A/2010, de 13 de maio. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 26 de julho de 2019]. 

[10]. Infarmed: Despacho nº 18694/2010, de 18 de novembro. Disponível em: em 

https://www.infarmed.pt/ [Acedido a 26 de julho de 2019].  

[11]. Diário da República: Despacho nº 17690/2007, de 10 de agosto. Disponível 

em: https://dre.pt/ [Acedido a 28 de julho de 2019].   

[12]. Direção Geral de Veterinária: Medicamentos Veterinários. Disponível em: 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/. [Acedido a 5 de agosto de 2019]. 

[13]. Diário da República: Decreto-Lei nº 184/97, de 26 de julho. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 5 de agosto de 2019].    

[14]. Diário da República: Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 5 de agosto de 2019].    

[15].Fundação Portuguesa de Cardiologia: Obesidade. Disponível em: 

http://www.fpcardiologia.pt/.[ Acedido a 10 de agosto de 2019]. 

[16]. Diário da República: Portaria nº 97/2018, de 9 de abril. Disponível em: 

https://dre.pt/ [Acedido a 19 de agosto de 2019] 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/?fbclid=IwAR0j08WPfVj6u7rzJtZEX6xQczrfLob629U6Yr0J0tKMvlJxiD_vEdU78Ro
http://www.fpcardiologia.pt/?fbclid=IwAR3HPQ1V_fB7SCimJadM5RETO_KChPU_W0QtF6H_cynXrheGlJboLbeNwAk


Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

41 
 

[17]. Balogh TS, Velasco MVR, Pedriali CA, Kaneko TM, Baby AR. Proteção à 

radiação ultravioleta: recursos disponíveis na atualidade em fotoproteção. An Bras 

Dermatol. 2011;86(4):732-42 

[18]. K. Skotarczak, A. Osmola-mankowska, M. Lodyga, A. Polanska, M. Mazur, Z. 

Adamski. Photoprotection: facts and controversies. (2015). European Review for 

Medical and Pharmacological Sciences, 19, 98–112. 

[19]. Donglikar, M. M., & Deore, S. L. (2016). Sunscreens: A review. Pharmacognosy 

Journal, 8(3), 171–179. 

[20]. Tofetti, M. H., & Oliveira, V. R. (2006). A importância do uso do filtro solar na 

prevenção do fotoenvelhecimento e do câncer de pele. Investigação – Revista 

Científica Da Universidade De Franca, 6(1), 59–66. 

[21]. Paul , A. J., Kolarsick, M. A., & Goodwin, C. Anatomy and Physiology of the 

Skin. Oncology Nursing Society 

[22]. Eucerin: Estrutura e função da pele. Disponível em https://www.eucerin.pt/. 

[Acedido a 30 de agosto de 2019] 

[23]. Costin, G.-E., & Hearing, V. J. (2007). Human skin pigmentation: melanocytes 

modulate skin color in response to stress. The FASEB Journal, 21(4), 976–994  

[24]. Eucerin: Sol e pele. Disponível em https://www.eucerin.pt/. [Acedido a 2 de 

setembro de 2019]. 

[25]. Maresca, V., Flori, E., & Picardo, M. (2015). Skin phototype: a new perspective. 

Pigment Cell & Melanoma Research, 28(4), 378–389 

[26]. Juchem, P. P., Hochberg, J., Winogron, A., Ardenghy, M., & English, R. (1998). 

Risco à Saúde da Radiação Ultravioleta. Revista Da Sociedade Brasileira De 

Cirurgia Plástica São Paulo, 13(2), 31–60 

[27]. Rhee, H., Vries, E., Coomans, C., Velde, P., & Coebergh, J. W. (2016). Sunlight: 

For Better or For Worse? A Review of Positive and Negative Effects of Sun Exposure. 

Cancer Research Frontiers, 2(2), 156–186 

[28]. Marques, C. D., Dantas, A. T., Fragoso, T. S., & Duarte, Â. L. (2010). A 

importância dos níveis de vitamina D nas doenças autoimunes. Revista Brasileira 

De Reumatologia, 50(1), 67–80. 

[29]. Almuqati, R. R., Alamri, A. S., & Almuqati, N. R. (2019). Knowledge, attitude, 

and practices toward sun exposure and use of sun protection among non-medical, 

female, university students in Saudi Arabia: A cross-sectional study. International 

Journal of Womens Dermatology, 5(2), 105–109. 

[30]. Trofa Saúde Hospital: Cancro de pele - como se manifesta. Disponível em 

https://www.trofasaude.pt/ [Acedido a 30 de agosto de 2019]. 

https://www.eucerin.pt/?fbclid=IwAR0VwWqAok_cYPfayS6EDfdyxLvuwcSzLCOLr4AlCktFP5z6kY6Rz0J0yqA
https://www.eucerin.pt/?fbclid=IwAR07alRx4EEEYjuMk2rFXoky2LjJFFQjv3fcTlYidbN1ZurQWja8KfOJN6s
https://www.trofasaude.pt/?fbclid=IwAR3viZ66YKd7Aj_zxOeHALV1xUZgvxhYLPIGzc_x3Oh9kTNj5F89oaoTIqM


Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

42 
 

[31]. International Agency for Research on Cancer: Monographs of Carcinogenic 

Hazards to Humans and Handbooks of Cancer Prevention. Disponível em 

https://monographs.iarc.fr/. [Acedido a 30 de agosto de 2019]. 

[32]. Leonardi, G., Falzone, L., Salemi, R., Zanghi, A., Spandidos, D., Mccubrey, J., 

Libra, M. (2018). Cutaneous melanoma: From pathogenesis to therapy (Review). 

International Journal of Oncology, 1071–1080. 

[33].Medscape – Cutaneous Melanoma, disponível em 

https://emedicine.medscape.com [Acedido a 2 de setembro de 2019]. 

[34]. Garbe, C., Peris, K., Hauschild, A., Saiag, P., Middleton, M., Bastholt, L., 

Eggermont, A. M. (2016). Diagnosis and treatment of melanoma. European 

consensus-based interdisciplinary guideline – Update 2016. European Journal of 

Cancer, 63, 201–217. 

[35]. Apalla, Z. et al (2016) Skin Cancer: Epidemiology, Disease Burden, 

Pathophysiology, Diagnosis, and Therapeutic Approaches. Dermatologic Therapy, 

7, 1,5–19. 

[36]. Recomendação da Comissão nº 2006/647/CE de 22 de setembro. Jornal Oficial 

da União Europeia L 265/39. Comissão Europeia. 

[37]. Infarmed: Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. Disponível em: em 

https://www.infarmed.pt/ [Acedido a 20 de setembro de 2019]. 

[38]. Apifarma: Medicamento. Disponível em https://www.apifarma.pt/. [Acedido a 

20 de setembro de 2019]. 

[39]. Apifarma: Inovação no Medicamento. Disponível em https://www.apifarma.pt/. 

[Acedido a 21 de setembro de 2019]. 

[40]. Apifarma: Desenvolvimento e Acesso à Inovação. Disponível em 

https://www.apifarma.pt/. [Acedido a 21 de setembro de 2019]. 

[41]. Aulas Teóricas de Legislação e Regulamentação de Medicamentos 

(2018/2019). Ciclo de Vida do Medicamento. Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 

[42]. Ordem dos Farmacêuticos: Colégio de Especialidade de Assuntos 

Regulamentares. Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos genéricos (2014). Renata Minas. Disponível 

em https://www.ordemfarmaceuticos.pt/. [Acedido a 22 de setembro de 2019]. 

[43]. Conceição, D.M.M.d.C. (2013): O Mercado Dos Medicamentos Genéricos Em 

Portugal, Uma Perspectiva de Política de Saúde. Universidade de Coimbra.  

[44]. Diário da República: Portaria nº 195-C/2015, de 30 de junho. Disponível em 

https://dre.pt/ [Acedido a 21 de setembro de 2019].    

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/?fbclid=IwAR04klKB_wf8JFHAMW4fYo_L3sgt9V_Qq2DtPNzDZ-TEwwzQq6_s-_Zn4LQ


Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

43 
 

[45]. Infarmed: Breve análise de 2013 a abril de 2018 - Realidade dos medicamentos 

genéricos em Portugal. Disponível em: https://www.infarmed.pt/. [Acedido a 21 de 

setembro de 2019]. 

[46]. Diário da República: Decreto-Lei nº 271/2002, de 2 de dezembro. Disponível 

em: https://dre.pt/ [Acedido a 23 de setembro de 2019].    

[47]. Infarmed: Monotorização do Consumo de Medicamentos. Disponível em: 

https://www.infarmed.pt/ [Acedido a 25 de setembro de 2019]. 

[48]. Infarmed: Meio ambulatório - Monitorização do consumo de medicamentos. 

(julho 2019). Disponível em: https://www.infarmed.pt/. [Acedido a 25 de setembro de 

2019]. 

[49]. Infarmed: Medicamentos genéricos por farmácia. Disponível em: 

https://www.infarmed.pt/. [Acedido a 25 de setembro de 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

44 
 

Anexos 

 

Anexo I – Cronograma das atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do 
estágio 

 

Atividades Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Receção de encomendas e armazenamento 

da medicação 
X X X X X 

Medição de parâmetros bioquímicos   X X X 

Preparação de manipulados    X X 

Observação de atendimentos  X    

Atendimento ao balcão acompanhada  X X   

Atendimento autónomo    X X 

Formação científica complementar X X X X X 

Realização do Projeto nº 1  X X   

Realização do Projeto nº 2   X  X 

Realização do Projeto nº 3    X X 
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Anexo II – Manipulado, Creme de Quadriderme 
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ANEXO III – Ficha de preparação Creme de Quadriderme 
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Anexo IV – Preparação Individualizada de Medicação 
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Anexo IV – Preparação Individualizada de Medicação 
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Anexo V – Apresentação PowerPoint “ O Sol: Cuidados Essenciais” 
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Anexo VI – Fotos das apresentações  
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Anexo VII – Panfleto “Mitos e Verdades sobre Medicamentos Genéricos” 
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Anexo VIII – Apresentação PowerPoint “Os Medicamentos” 
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Anexo IX – Campanhas de Marketing para redução de produtos sem consumo 
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Resumo 

 

A carreira hospitalar assume-se como um dos principais ramos que integra o leque 

de saídas profissionais associadas ao Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Para além disso, representa um pilar basilar na garantia da saúde e 

bem-estar de toda a população. 

Assim sendo, um estágio a nível hospitalar representa uma mais-valia na medida 

em que possibilita um contacto mais próximo com a área, a consolidação de 

conhecimentos teóricos ganhos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e a sua aplicabilidade a um nível mais prático. 

O presente relatório faz referência ao estágio realizado no Centro Hospitalar Vila 

Nova de Gaia/Espinho, no período de 1 de março de 2019 a 30 de abril de 2019, 

descrevendo todo o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos bem como todo o 

meu percurso durante o estágio. 
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1. Caracterização e Localização do Centro Hospitalar Vila Nova de 

Gaia/Espinho, Entidade Pública Empresarial 

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), com natureza de 

entidade pública empresarial (E.P.E) foi criado em 2007, ao abrigo do Decreto-Lei 

(DL) nº 50-A/2007 de 28 de Fevereiro, resultando da fusão do Centro Hospitalar de 

Gaia com o Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho [1]. 

Atualmente o CHVNG/E é constituído por 3 unidades distribuídas por dois concelhos 

vizinhos. 

Em Vila Nova de Gaia localizam-se a unidade I (antigo Hospital Eduardo Santos 

Silva), que alberga a maioria das especialidades médicas e onde se encontra 

sediado o Serviço Farmacêutico (SF) central, e a unidade II (antigo Hospital 

Comendador Manuel Moreira de Barros) que possui os serviços de Ortopedia, as 

Especialidades Materno-Infantil constituídas pelos Serviços de 

Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, o Centro de Procriação 

Medicamente Assistida, o Centro de Diagnóstico Pré-Natal, o Bloco Operatório de 

Apoio e ainda uma Farmácia Satélite apoiada pela Farmácia Central da unidade I. 

No município limítrofe, Espinho, encontra-se a unidade III (antigo Hospital Nossa 

Senhora da Ajuda), dotada da Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA), Unidade 

de Convalescença, Unidade de Cuidados Continuados e ainda de Consultas 

Externas. Ao contrário do que acontece com as restantes unidades esta não possui 

SF, sendo a medicação enviada da Unidade I. 

Assim, o CHVNG/E serve o concelho de Vila Nova de Gaia e Espinho para todas as 

especialidades médicas, os concelhos de Entre o Douro e Vouga para as 

especialidades de diferenciação intermédia e todos os concelhos a norte do rio 

Vouga para as especialidades de elevada diferenciação. Trata-se de um hospital 

com mais de 600 camas, sendo visitado diariamente por mais de dois mil utentes 

[2]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

O Serviço Farmacêutico Hospitalar assume-se como o serviço que, nos hospitais, 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, segurança e 

eficácia dos medicamentos, integrando as equipas de cuidados de saúde e 

promovendo ações de investigação científica e de ensino [3].  
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Sob regulamentação do Decreto-Lei 44/204 de 2 de Fevereiro de 1962, os SF são 

departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação dos Órgãos 

de Administração dos hospitais [4]. 

 

São funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares [3]: 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

 Armazenamento e distribuição de medicamentos; 

 Produção de medicamentos; 

 Ser membros integrantes em Comissões Técnicas e grupos de trabalho; 

 Participar em Ensaios Clínicos; 

 Colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 A cedência de informação relativa a medicamentos, quer a outros 

profissionais de saúde quer aos utentes; 

 A dispensa de medicação sob regime de ambulatório, abrangida por 

despachos legais; 

 Desenvolvimento de ações de formação. 

 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

O SF do CHVNG/E encontra-se situados em edifício próprio na unidade I. A 

Farmácia de Ambulatório mudou recentemente de instalações, estando atualmente 

situada no Pavilhão de Ambulatório, o que veio trazer maior comodidade aos 

doentes uma vez que é nesse pavilhão que são efetuadas as consultas e respetivos 

tratamentos do Hospital de Dia. 

Asseguram as suas funções, todos os dias, entre as 8:00h e as 20:00h. Nos dias 

úteis existem áreas de atividade com horários definidos (Tabela 1). Aos fins de 

semana são assegurados os serviços mínimos indispensáveis [2]. 
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Tabela 1. Horário de Funcionamento das Diferentes Áreas do SF do CHVNG/E 

Área de atividade Horário de Funcionamento 

Distribuição em regime de ambulatório 8:00h às 16:00h 

Distribuição Clássica 8:30h às 16:30h 

Preparação de Nutrição Parentérica 8:30h às 16:30h 

Preparação de Citotóxicos 8:00h às 17:00h 

Ensaios Clínicos 8:30h às 17:30h 

 

2.2. Recursos Humanos 

A equipa do SF do CHVNG/E é constituída pela Diretora de Serviço, Drª. Aida 

Batista, por 16 Farmacêuticos, 19 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 

Assistentes Técnicos (AT) e 17 Assistentes Operacionais (AO), que se articulam 

entre si nas suas diferentes funções [2]. 

 

2.3. Sistema Informático 

O SF do CHVNG/E possui implementado um Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento (SGICM®), da responsabilidade da Healthcare Solutions, 

S.A (CPC-Glintt). Este sistema informático permite um acompanhamento mais 

personalizado do esquema terapêutico de todos os doentes internados e auxilia a 

gestão de existências de recursos económicos, assumindo-se como uma mais valia 

nos processos de compra, armazenamento e distribuição de medicamentos.  

A sua implementação permite assegurar uma maior segurança em todo o circuito do 

medicamento, reduzindo desperdícios, diminuindo custos e minimizando possíveis 

erros e interações medicamentosas. Está acessível a médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, técnicos e gestores, mediante apresentação de um código pessoal e 

intransmissível, o que permite uma maior articulação entre todos os setores a nível 

hospitalar. 

 

2.4. Organização do Espaço do Serviço Farmacêutico 

Na entrada do SF do CHVNG/E, encontra-se a área de Atendimento Interno onde 

se encontra uma assistente técnica responsável pelo atendimento de pessoal 

externo ao SF e pela assistência à diretora do SF. É também esta assistente que 

encaminha toda a documentação que entra no SF, nomeadamente anexos de 

estupefacientes, justificações de receituário, pedidos de hemoderivados, processos 
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de pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE), entre outros. A 

Distribuição Diária Individual em Dose Unitária (DDIDU) possui uma zona própria 

para o efeito, próxima da Sala de Farmacêuticos onde se efetuam as validações 

médicas em unidose. Junto a esta última, encontra-se a Sala de Ensaios Clínicos.  

Existem também as áreas destinadas à produção, a área de Preparação de Não 

Estéril, a área de Preparação de Citotóxicos uma área de Preparação Estéril.  

A zona de distribuição Clássica encontra-se também em local próprio, próximo da 

zona de armazém, da zona de receção de encomendas e da zona destinada aos 

armazéns avançados.  

Existe ainda uma área destinada à reembalagem de medicamentos e um cofre de 

acesso restrito onde estão armazenados todos os estupefacientes e 

benzodiazepinas 

 

3. Seleção, Aquisição, Receção e Armazenamento de Produtos 

Farmacêuticos 

 

É função dos SF garantir a quantidade adequada de medicamentos e produtos 

medicamentosos, o que permite o correto funcionamento dos serviços clínicos (SC) 

e a satisfação das necessidades dos utentes. Esta gestão de stocks engloba a 

seleção dos produtos, a aquisição e armazenamento dos mesmos para posterior 

distribuição e administração. Uma gestão eficiente de stocks permite minimizar 

desperdícios e custos e garante o bom uso e dispensa dos medicamentos em 

perfeitas condições aos doentes do hospital [3]. 

 

3.1. Seleção de Medicamentos 

A seleção de medicamentos deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. 

(manual) O Despacho nº 13885/2004, de 25 de junho, implementou a 

obrigatoriedade da utilização do FHNM pelos médicos prescritores dos hospitais 

integrados no Sistema Nacional de Saúde [5]. A utilização de medicamentos não 

constantes no FHNM requer a inclusão em adenda ao formulário, sendo da 

responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e do Conselho de 

Administração (CA) [3]. A submissão das adendas para aprovação só é feita quando 

existe um relatório fundamentado no qual se demonstra o porquê de aquele 

medicamento ser preferível aos existentes no FHNM. 
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3.2. Aquisição de Medicamentos 

A aquisição de medicamentos a nível hospitalar é feita em parceria entre os SF e o 

Serviço de Aprovisionamento (SA).  

No CHVNG/E foi criado um programa informático, o GS-Farma, que permite o registo 

de faltas dos diversos produtos armazenados no Armazém Central dos SF, sendo 

categorizados em 3 níveis de stock: baixo, crítico ou zero. Esta aplicação assume-

se como uma mais valia, na medida em que permite o registo de todo o circuito do 

medicamento, desde o registo da falta até à sua receção, permitindo visualizar o seu 

estado (registado, processado ou entregue) evitando a repetição de registos e a 

duplicação de encomendas. Antes de se elaborar um pedido de compra as faltas 

registadas no GS-Farma são analisadas, comparadas com indicadores de gestão, 

com pontos de encomenda pré-definidos e com consumos médios mensais. Se 

houver necessidade é então emitido um pedido de compra, que requer autorização 

da Diretora do SF para poder ser encaminhado para o SA. Cabe ao SA avaliar os 

pedidos de compra e adquirir todos os produtos requisitados pelos vários SC, 

nomeadamente o SF. Para isso é gerada uma nota de encomenda associada a um 

número de compromisso cedido pelos Serviços Financeiros, que garante o 

pagamento por parte do CHVNG/E. A partir deste momento a entrega dos produtos 

requeridos depende exclusivamente do laboratório ou distribuidora que os fornece. 

 

3.2.1. Aquisição através de Farmácias de Venda ao Público 

Quando existem necessidades urgentes de um determinado medicamento 

comercializado em farmácias de venda ao público, ou quando se tratam de 

medicamentos com baixa rotatividade de stock e por isso que não justificam a 

compra de grandes quantidades, torna-se necessário a compra destes produtos 

diretamente a farmácias comunitárias. Nestes casos, o SF do CHVNG/E entra em 

contacto direto com a farmácia Lemos e o medicamento em causa chega ao hospital 

no próprio dia. Este método de aquisição é também utilizado em casos de 

manipulados não estéreis, uma vez que a área de produção não-estéril do SF não 

reúne condições e, por essa razão, não se encontra em funcionamento. 

 

3.2.2. Aquisição de Estupefacientes/Psicotrópicos 

O farmacêutico responsável pela área deve efetuar os pedidos de compra com base 

não só nos indicadores de gestão como também na média/aumento de consumo de 
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determinado medicamento de forma a evitar ruturas de stock. O pedido de compra 

é validado pela Diretora de Serviço, para que posteriormente a nota de encomenda 

seja emitida pelo SA. Após cabimentação a nota de encomenda é enviada. A 

Diretora de Serviço procede ainda ao preenchimento do Anexo VII da Portaria nº 

981/98 de 8 de junho (Anexo I). o anexo VII é protocolado pela assistente técnica e 

encaminhado para o SA para serem enviados por correio para o laboratório 

fornecedor [6,7]. 

3.2.3. Empréstimos 

Por vezes surgem situações de necessidade de medicamentos que se encontram 

em rutura de stock no hospital. Nestes casos, quando não é possível adquirir os 

medicamentos a farmácias comunitárias, recorre-se a empréstimos a outros 

hospitais o que permite resolver temporariamente o problema e não colocar em 

causa o bem-estar do doente. Aquando da chegada da encomenda o empréstimo é 

regularizado. 

Durante o estágio tive oportunidade de acompanhar de perto vários pedidos de 

compras (catálogo, empréstimos e diretamente a farmácias), de registar faltas no 

programa GS-Farma e de analisar consumos médios de diferentes produtos. Para 

além disso visitei o Serviço de Aprovisionamento o que me permitiu estar em 

contacto com todo o procedimento envolvido num processo de compra. 

3.3. Receção e Armazenamento de Medicamentos 

 

Aquando da receção de uma encomenda por um AO, cabe ao TDT verificar a guia 

de remessa, confirmando o destinatário da encomenda, os produtos recebidos e a 

respetiva quantidade e ainda se as condições de transporte foram asseguradas. 

Após a conferência dos produtos, as guias de remessa são entregues ao AT que faz 

a receção informática da encomenda e introduz os produtos no sistema informático 

para atualizar o stock da farmácia.  

No caso de estupefacientes e psicotrópicos, a conferência tem de ser realizada por 

um farmacêutico, seguida de uma dupla conferência por um segundo farmacêutico. 

Nestes casos a guia de remessa ou fatura tem também de ser numerada com a 

numeração sequencial de estupefacientes/psicotrópicos. Outra situação particular 

diz respeito aos Hemoderivados que, para além de exigirem conferência por um 

farmacêutico, têm de ser acompanhados pelo respetivo Certificado de Autorização 

de Utilização de Lote (CAUL) que é necessário para a posterior dispensa destes 

produtos. No que toca a medicamentos experimentais, quer a conferência quer o 
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armazenamento está a cargo do farmacêutico destacado para a área dos Ensaios 

Clínicos (EC). 

Após a receção e conferência dos medicamentos é crucial o seu correto 

armazenamento, garantindo condições de temperatura e humidade adequadas [3]. 

Medicamentos que não possuem condições de armazenamento especiais são 

guardados no respetivo armazém, de acordo com a sua distribuição. 

Estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas são guardados em sala própria 

com acesso restrito, tal como acontece com medicamentos destinados a ensaios 

clínicos. Medicamentos citotóxicos encontram-se armazenados na sala da farmácia 

oncológica, em armários e frigorífico identificados com o símbolo “Biohazard”. 

Medicamentos termolábeis são armazenados em frigoríficos com temperatura 

controlada e isentos de humidade. Gases medicinais e produtos inflamáveis estão 

armazenados em local separado do armazém central e o armazém de soros 

encontra-se nas instalações do aprovisionamento.  

O armazenamento é sempre efetuado por denominação comum internacional (DCI), 

tendo em conta os prazos de validade, seguindo a premissa “First Expired First Out”. 

Todas as condições de temperatura e humidade são controladas por sistema Vigie® 

que aciona um alarme sempre que houver algum desvio aos parâmetros 

estipulados.  

 

Durante o estágio tive oportunidade de assistir à receção, conferência e 

armazenamento de encomendas e ainda à conferência de stocks. 

 

4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 

4.1. Distribuição Clássica 

Este método de distribuição assume-se como o primeiro a ser implantado a nível 

hospitalar e, ao contrário do que acontece na DDIDU, a distribuição clássica é feita 

por serviço e não por doente. Assim, não há possibilidade de validação farmacêutica 

de prescrições, o que proporciona um risco de erro mais elevado e a uma maior 

propensão ao desperdício. 

Esta área é sempre da responsabilidade de um farmacêutico, que é também 

responsável pela validação das justificações de medicamentos sujeitos a justificação 

obrigatória de receituário, pela gestão do stock do armazém F3 incluindo a receção 

e aquisição de produtos e ainda pela distribuição de derivados do plasma. 
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Este processo de distribuição inicia-se quando o enfermeiro chefe responsável por 

determinado SC efetua o pedido de medicação ao SF. Aquando da chegada do 

pedido, a mesma é preparada por um TDT, com exceção de hemoderivados que 

são sempre da responsabilidade de um farmacêutico apresentando por isso um 

circuito de distribuição especial.  

Este método para além de satisfazer necessidades pontuais dos SC e reposições 

de stock, inclui ainda a Distribuição por Armazém Avançado (AA) e pelo sistema 

Pyxis ® [8]. 

4.1.1. Distribuição por Armazéns Avançados 

Cada serviço possui um stock máximo e mínimo pré-estabelecido de acordo com as 

suas necessidades. Sempre que o enfermeiro necessita de efetuar a administração 

de medicação, recorre ao stock existente e dá consumo dessa mesma medicação 

ao doente. Este consumo permite gerar um pedido de reposição de stock ao SF. De 

forma a permitir a dispensa atempada de medicação para evitar ruturas, os TDT 

diariamente geram uma lista dos serviços que apresentam valores abaixo do stock 

mínimo definido para que se proceda à respetiva reposição. A reposição dos stocks 

aos níveis máximos é efetuada apenas em dias específicos. A preparação da 

medicação para reposição de stocks de AA é da responsabilidade de TDT’s que 

dispõem de um sistema automatizado, o KARDEX®. O transporte até ao SC 

requisitante e o posterior armazenamento está ao encargo dos AO. 

4.1.2. Sistema de distribuição semiautomático – Pyxis Medstation® 

Tal como acontece nos AA, também existem níveis máximos e mínimos pré-

definidos pelos SC para a medicação distribuída pelo Pyxis. Contudo, este sistema 

de distribuição apresenta a vantagem de registar todos os utilizadores e todos os 

movimentos efetuados, o que permite um controlo mais rigoroso do stock, 

oferecendo um nível de segurança superior ao dos AA. 

No CHVNG/E apenas a Unidade de Cuidados Intensivos Cardiotorácica (UCICT) e 

a Psiquiatria possuem Pyxis®. A reposição de medicação é feita por um TDT ou, no 

caso de estupefacientes e benzodiazepinas, por um farmacêutico. Aquando da 

reposição é feito, sempre que necessário, um acerto entre o inventário real e o stock 

informático. 

Este sistema de distribuição apresenta três compartimentos de armazenamento que 

diferem entre si no nível de segurança. No nível mínimo são armazenados todos os 

medicamentos que não necessitam de um controlo tão rigoroso, o que permite ao 

utilizador ter acesso a toda a medicação aí presente. Nas gavetas de segurança 
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média, onde são armazenadas as benzodiazepinas, o utilizador apenas tem acesso 

à medicação selecionada. No nível de segurança máximo, onde se encontra 

medicação sujeita a um controlo especial e mais rigoroso como é o caso dos 

estupefacientes, o utilizador tem apenas acesso à quantidade de medicação 

selecionada e não a toda a quantidade como acontece no nível médio.  

 

Nos dias destinados à Área Clássica, tive oportunidade de assistir à validação de 

medicação sujeita a justificação e à gestão de stock armazém central. Junto dos 

técnicos e sobre sua supervisão auxiliei na reposição de AA e na satisfação de 

pedidos pontuais dos SC. Acompanhei ainda um farmacêutico na reposição do 

Pyxis® e os AO na entrega da medicação aos serviços requerentes. 

4.2.  Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDUU engloba a validação farmacêutica que se assume como o processo através 

do qual o farmacêutico confirma a revisão da prescrição médica. Assim, assegura-

se que a prescrição é completamente entendida o que permite racionalizar melhor a 

terapêutica, evitar desperdícios e detetar possíveis interações medicamentosas, 

aumentando a segurança do circuito do medicamento [3]. 

A DIDUU fornece medicação para cada doente, para um período de 24 horas ou 48h 

aos fins de semana. Depois do médico efetuar a prescrição, cabe então ao 

farmacêutico proceder à respetiva validação. Para isso, o farmacêutico analisa os 

medicamentos prescritos tendo em conta a patologia do doente, deteta possíveis 

duplicações, interações, posologias inadequadas e ainda medicamentos prescritos 

que estejam em rutura. Uma das funções importantes do farmacêutico destacado 

para esta área passa pela necessidade de desdobramento da dose, devido às 

limitadas dosagens disponíveis. Sempre que possível, deve evitar-se o 

fracionamento de medicamentos e deve optar-se sempre pelo menor número de 

comprimidos possível para se obter a dose prescrita. Quando existem 

medicamentos cuja administração não é diária, o médico calendariza as tomas e o 

farmacêutico deve confirmar. No caso de formas farmacêuticas que não sejam de 

toma única (como é o caso de soluções orais, cremes e pomadas), a calendarização 

deve ser feita pelo farmacêutico de modo a que apenas sejam dispensadas mais 

unidades quando a anterior estiver a terminar, de forma a evitar desperdícios [9]. 

Sempre que são prescritos fármacos que não pertencem ao FHNM ou que carecem 

de justificação, o sistema gera automaticamente um formulário de preenchimento 

para justificação do uso do medicamento, para aprovação do farmacêutico ou, 

quando necessário, para aprovação da CFT. Quando se trata de uma primeira toma 
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de alguns antibióticos, faz-se uma notificação ao GCL-PPCIRA, no âmbito da 

implementação do projeto de monitorização da prescrição de antibióticos no 

hospital. 

Quando surgem dúvidas em relação à prescrição ou sempre que se detete algum 

erro na mesma, o farmacêutico deve entrar em contacto com o médico prescritor de 

modo a tentar solucionar o problema.  

Após a validação farmacêutica, um TDT gera os mapas terapêuticos que 

descriminam toda a medicação por doente. A preparação da mesma é feita 

manualmente por uma equipa de TDT’s, em gavetas individuais devidamente 

identificadas com o serviço, o número da cama, nome do doente e data de 

distribuição. A distribuição das malas é feita pelos AO em horários pré-

estabelecidos, consoante o SC.  

No dia seguinte são devolvidas à farmácia as malas do dia anterior. Aquando da sua 

chegada um TDT verifica a existência de medicação para devolução. Em caso 

afirmativo, são verificadas as condições de conservação dos medicamentos e os 

mesmos poderão ser readmitidos no stock do SF.  

 

Durante o estágio tive a possibilidade de acompanhar de perto a validação de 

prescrições médicas e consultar RCM’s e a ferramenta UpToDate® para esclarecer 

dúvidas. Trata-se de uma área de extrema importância, mas complexa e que requer 

uma constante atualização de conhecimento. Tive também oportunidade de 

observar a preparação das malas da dose unitária pelos TDT’s. 

4.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório advém da necessidade de 

dar resposta a situações de emergência em que a distribuição dos mesmos não 

pode ser assegurada pelas farmácias comunitárias, quando o regime de 

comparticipação a nível hospitalar é de 100% e também para permitir uma melhor 

vigilância e controlo de determinadas patologias e terapêuticas prescritas. A 

exigência de vigilância e controlo deve-se às características próprias da patologia, 

ao elevado valor económico dos medicamentos e também devido ao grau de 

toxicidade que os fármacos possam apresentar. A importância atribuída à Farmácia 

de Ambulatório (FA) tem vindo a aumentar exponencialmente devido ao aumento da 

esperança média de vida dos doentes com patologias crónicas, ao alargamento da 

dispensa de medicamentos a outras patologias contempladas em despachos legais 

e ainda devido à diminuição do tempo de internamento.  
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Para que essa distribuição seja feita em condições apropriadas e alcance os 

objetivos desejados, é necessário que seja efetuada por farmacêuticos hospitalares, 

apoiados por um sistema informático e em instalações apropriadas que permitam 

uma transmissão de informação ao doente de modo confidencial [3].  

A FA do CHVNG/E possui uma extensão telefónica com linha para o exterior, para 

rede móvel e fixa, facilitando assim o contacto do farmacêutico com o doente. 

Nos SF do CHVNG/E a Farmácia de Ambulatório é constituída por um local de 

espera, onde é possível retirar a senha para o atendimento. Quando chega a vez de 

cada utente, estes dirigem-se a uma das duas salas de atendimento. A FA dispõe 

ainda de uma sala para armazenamento da medicação em armários equipados com 

tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) e frigoríficos destinados a 

medicamentos que necessitam de condições especiais de conservação (2°C a 8°C). 

O armazenamento é efetuado por patologia e dentro desta por ordem alfabética de 

DCI. 

Diariamente são destacados dois ou três farmacêuticos para este serviço. Cabe aos 

farmacêuticos destacados assegurar a assistência farmacoterapêutica sem 

interrupções a todos os doentes em regime de ambulatório, garantir a dispensa de 

medicamentos na dose correta acompanhada de todas as informações necessárias 

para uma correta utilização, detetar possíveis reações adversas que daí advenham, 

efetuar a gestão de stocks, elaborar pedidos de compra, realizar inventários mensais 

e verificar mensalmente o receituário que necessita de ser faturado e enviado aos 

Serviços Financeiros [3]. No SF do CHVNG/E é também função do farmacêutico a 

preparação de medicação para o Hospital de Dia Polivalente, para a Pneumologia e 

para a Hemodiálise. 

Salvo raras exceções, e de acordo com o descrito no Decreto-Lei nº206/2000 de 1 

de Setembro, as farmácias hospitalares não estão autorizadas para a venda de 

medicamentos ao público. Quando tal acontece é cobrado o preço de custo do(s) 

medicamento(s) em causa, sendo o pagamento efetuado nos Serviços Financeiros 

do hospital [3]. 

A dispensa gratuita de medicamentos pode realizar-se para patologias com suporte 

legal (que constam na Portaria 195-A/2015 de 30 de Junho) que carece ou não de 

autorização por parte da CFT, ou para patologias sem suporte legal, que regra geral 

carecem sempre da autorização da CFT ou do CA aquando do inicio de tratamento.  

Através do sistema informático, aquando da chegada do utente à farmácia e depois 

da inserção do nome do mesmo ou do código institucional, o farmacêutico acede 

aos dados do doente, ao histórico de cedência da medicação, à medicação prescrita 

na data da visita e ainda à data da próxima consulta. O utente necessita de 
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apresentar identificação no momento de levantamento da prescrição ou, caso o 

levantamento seja efetuado por um cuidador, o mesmo tem de apresentar a sua 

identificação e a do doente a quem a prescrição é dirigida. A medicação é cedida 

normalmente para períodos de 1 mês, exceto em casos de oncologia cuja dispensa 

é feita para 2 meses e de antirretrovirais que são cedidos para 3 meses. Quando o 

doente tem consulta agendada para breve, a quantidade de medicação dispensada 

corresponde apenas à necessária até à consulta médica. Quando, por motivos de 

ausência alargada e impossibilidade de levantamento da terapêutica, é necessária 

uma dispensa superior às quantidades pré-estabelecidas é feito um pedido de 

autorização para dispensa alargada à CFT. As quantidades dispensadas estão 

sempre condicionadas pelo stock existente. A dispensa é sempre efetuada com 

indicação de lote e da quantidade fornecida, de modo a permitir a rastreabilidade de 

todos os fármacos cedidos [11].  

Quando se trata da dispensa de medicação pela primeira vez, o doente assina um 

termo de responsabilidade, através do qual se responsabiliza pela medicação que 

lhe é fornecida, pelo seu correto transporte, armazenamento e administração (Anexo 

V). Cabe ao farmacêutico fornecer toda a informação necessária ao doente, de modo 

a promover um uso racional e correto do medicamento. É igualmente informado do 

horário de funcionamento da farmácia [11].  

Quando se trata do levantamento habitual de medicação, o farmacêutico deve tentar 

perceber junto do doente como está a correr o tratamento, se este sente alguma 

reação adversa e se tem cumprido o esquema posológico indicado pelo médico.  

O utente responsável pelo levantamento da terapêutica e o farmacêutico 

responsável pela dispensa assinam a fatura relativa à prescrição, exceto em casos 

de terapêutica antirretrovírica [11]. 

Quando o doente apresenta uma receita do exterior de medicamentos biológicos é 

necessário verificar se o centro ou o médico que prescreve está autorizado para tal, 

através da consulta de uma lista do INFARMED. É também feito um registo em folha 

excel da dispensação, para no final de cada mês ser enviado ao INFARMED. 

 

4.3.1. Acondicionamento de medicamentos em armários com 

identificação por radiofrequência 

A FA do CHVNG/E encontra-se equipada com armários cuja dispensa de 

medicamentos utiliza a tecnologia RFID. Estes armários só são abertos por 

utilizadores que apresentem um cartão ou pulseira de acesso, o que aumenta a 

segurança no acesso à medicação aí armazenada e otimiza o processo de 
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rastreabilidade da terapêutica fornecida. Aquando da saída de produtos, o sistema 

de radiofrequência deteta as quantidades movimentadas, permitindo uma gestão 

mais eficaz do stock disponível. Posteriormente o produto é conferido numa estação 

eletrónica, onde se verifica se está em conformidade com a prescrição do doente 

[10]. 

4.3.2. Devolução de Medicação 

Por razões de alterações da terapêutica ou descontinuidade do tratamento, o doente 

pode devolver à FA medicação que anteriormente lhe tenha sido dispensada. Nestes 

casos, o farmacêutico verifica as condições das embalagens, dos comprimidos, o 

prazo de validade e tenta perceber junto do doente se as condições de 

armazenamento e conservação foram respeitadas. Fica a seu cargo aceitar ou não 

a devolução. Se considerar que os medicamentos em causa estão em bom estado 

efetua uma devolução ao doente, caso contrário procede à sua rejeição. 

 

Durante o período que estive na FA tive contacto com os armários RFID, tive 

contacto direto com o sistema informático utilizado em regime de ambulatório, 

auxiliei na dispensa de medicação e assisti a uma situação de devolução de 

medicamentos. Sob supervisão de um farmacêutico tive oportunidade de preparar a 

medicação para hospital de dia e de realizar atendimentos. 

 

4.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

4.4.1. Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os medicamentos estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas são fármacos 

que atuam no Sistema Nervoso Central em diferentes áreas terapêuticas. Como se 

tratam de fármacos dose-dependentes podem desencadear fenómenos de 

dependência física e psíquica, assim como risco de sobredosagem. Devido ao 

potencial uso ilícito a que estão associadas, todo o circuito associado a estas 

substâncias é de controlo rigoroso. 

A nível hospitalar, a distribuição de estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas 

é realizada de acordo com o DL nº 15/93 de 22 de janeiro, o Decreto Regulamentar 

nº 61/94 e o Decreto Regulamentar 28/2009 de 12 de outubro [12,13].   

O armazenamento destas substâncias é feito em armários com fechadura no caso 

das benzodiazepinas e em cofre no caso de estupefacientes/psicotrópicos, numa 
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sala própria de acesso restrito o qual é garantido por meio de um código de acesso 

à sala.  

No CHVNG/E podemos distinguir 3 tipos distintos de procedimentos de distribuição 

destas substâncias aos Serviços Clínicos, sendo sempre da responsabilidade de um 

farmacêutico:  

• Distribuição Clássica- A dispensa de medicação só é efetuada mediante a 

apresentação do modelo nº1509 da INCM, doravante designado como anexo X 

(Anexo II), devidamente preenchido. Os SC possuem um stock previamente definido 

ao qual recorrem para administração da medicação aos doentes, mediante 

prescrição médica. Imediatamente após a administração o enfermeiro responsável 

deve proceder ao registo da administração no anexo X preenchendo os campos 

referentes à identificação do doente, quantidade prescrita, data de administração e 

rubrica do enfermeiro responsável pela administração. O anexo X deve ser 

preenchido por medicamento (DCI), forma farmacêutica e por dosagem e tem de ser 

assinado pelo Diretor de Serviço do serviço requerente. Até às 13h, de segunda a 

sexta, os respetivos anexos X devem dar entrada na farmácia, para que a medicação 

seja reposta atempadamente. A AT que recebe os anexos deve colocar a data e a 

hora de receção para que todo o processo fique devidamente documentado. De 

seguida, o farmacêutico da área, após verificação do correto preenchimento do 

anexo, preenche o campo referente à quantidade a fornecer, a data e respetiva 

assinatura. Após esta etapa, todos os anexos são enviados para uma segunda AT, 

responsável pelas saídas informáticas desta medicação, que atribui um número 

sequencial por mês a cada anexo referente a medicação estupefaciente e emite uma 

listagem de movimentos de stock por produto. Os anexos X relativos a 

benzodiazepinas não são numerados e é emitido apenas um registo de consumo. 

Com base nas listagens informáticas, o farmacêutico efetua a preparação da 

medicação colocando as quantidades requisitadas por cada serviço em sacos 

individuais devidamente identificados e fechados por meio de clipes. Posteriormente 

um segundo farmacêutico confere toda a medicação preparada, tendo por base os 

anexos X respetivos e assinando-os em local apropriado. Este processo de 

distribuição com base nas listagens e a verificação com base no anexo X permite 

uma dupla confirmação pois, além de confirmar a correta distribuição, também 

confirma a correta saída informática da medicação. É da responsabilidade dos SC 

efetuar a recolha da medicação, enviando um AO ao SF, que também assina o 

anexo X em local específico e segue com o duplicado do mesmo para o respetivo 

serviço. O original é arquivado no SF. 
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• Distribuição por AA- Este sistema de distribuição está presente em 5 serviços 

(Medicina 3, Medicina 4 (partilhado com UDI), UCIM (partilhado com UAVC) e 

Cardiologia e UCIC. Diariamente o farmacêutico responsável pela área verifica a 

existência de pedidos informáticos que consistem num modelo informático similar ao 

anexo X. Posteriormente elabora as listagens de pedidos por serviço. A partir deste 

momento a distribuição dos estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas é 

realizada de forma semelhante ao mencionado na distribuição clássica. A entrega 

da medicação é efetuada por um AO do SF em cada serviço requisitante. Após 

entrega, um enfermeiro deve conferir a medicação rececionada, assinar a listagem 

que é devolvida à farmácia e finalizar o processo informático, fechando assim o 

circuito.   

• Distribuição por Pyxis®- Apenas os serviços de UCICT e Psiquiatria possuem 

este tipo de distribuição. Os pedidos informáticos são gerados pelo farmacêutico que 

tem a área à sua responsabilidade, sendo gerados os pedidos a 80% do stock 

máximo ou abaixo do stock mínimo, consoante o dia da semana. O farmacêutico 

que efetua o turno da tarde deve conferir toda a medicação qualitativa e 

quantitativamente e realiza a reposição da mesma no sistema Pyxis ® de cada 

serviço.  

 

Durante o período de estágio tive oportunidade de contactar com todo o circuito dos 

estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas. Assisti à verificação do correto 

preenchimento do anexo X, à saída informática da medicação e à dupla confirmação 

por parte de um farmacêutico. Tive ainda a oportunidade de auxiliar um farmacêutico 

na preparação da medicação, na realização do inventário mensal e na reposição do 

Pyxis®. 

4.4.2. Hemoderivados 

A dispensa de hemoderivados, medicamentos que se obtêm a partir do plasma 

humano, como é o caso da albumina, concentrados de fatores de coagulação e 

imunoglobulinas de origem humana é sujeita a um elevado controlo durante todo o 

seu circuito hospitalar. Tal controlo advém do risco de contaminação e, 

consequentemente, de transmissão de doenças infeciosas.  

A aquisição destes produtos é feita tendo por base o Despacho do Ministério da 

Saúde nº5/95 de 25 de janeiro. De acordo com o Despacho conjunto nº 1051/2000 

de 14 de setembro, os procedimentos de registo de requisição, distribuição e 

administração são realizados pelos serviços em impresso próprio, modelo nº1804 

da INCM, que apresenta uma via da Farmácia e outra do Serviço (Anexo III) [3,15]. 
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Enquanto a via da Farmácia fica nos SF para arquivo, a via do Serviço acompanha 

a medicação até ao serviço requisitante. Aquando da requisição aos SF da 

medicação, o serviço deve preencher os quadros A e B do impresso, nos quais deve 

constar a identificação do serviço, do doente, do médico prescritor, data da 

requisição, o medicamento necessário, a respetiva dose, frequência, duração de 

tratamento e justificação clínica para o uso da medicação em causa. É função do 

farmacêutico a verificação do correto preenchimento do anexo e o preenchimento 

do quadro C onde se coloca a numeração sequencial do registo, o medicamento 

dispensado e a respetiva dose, quantidade, lote, fornecedor e o número do CAUL 

emitido pelo Infarmed. De seguida o farmacêutico encarrega-se de preparar a 

medicação, etiquetando toda a medicação cedida com o nome do doente a que se 

destina, o respetivo serviço clinico e as condições de conservação. Os registos de 

saída e entrada desta medicação são feitos tanto a nível informático como 

manualmente. O AO responsável pelo transporte da medicação até ao SC 

requisitante tem de colocar a data em que levantou o hemoderivado e assinar.  

No caso de devoluções aos SF, quando o medicamento não é administrado no SC, 

a medicação deve ser enviada juntamente com a Via de Serviço num período 

máximo de 24 horas. Por outro lado, todas as administrações efetuadas devem ser 

registadas no quadro D da via de Serviço. 

 

Durante o estágio acompanhei todo o circuito dos medicamentos derivados do 

plasma. Auxiliei na dispensa sob supervisão do farmacêutico responsável e 

acompanhei o registo informático e manual de consumos e devoluções. 

 

5. Produção 

 

Tendo em conta o crescimento industrial que se faz sentir, atualmente o número de 

medicamentos que necessitam de ser produzidos a nível hospitalar é mais reduzido. 

No entanto, a evolução dos cuidados de saúde exige cada vez mais a prestação de 

terapêuticas individualizadas. Assim, a necessidade de produção a nível hospitalar 

verifica-se essencialmente para preparações individuais que requerem condições de 

assepsia e esterilidade e cuja estabilidade é bastante reduzida, em casos de doentes 

com necessidades posológicas especiais ou ainda em casos de reembalagem de 

doses unitárias sólidas. 

Para a produção de medicamentos a nível hospitalar são necessárias condições 

adequadas que incluam instalações, equipamentos e procedimentos capazes de 
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assegurar a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Para tal é imperativo 

existir uma área mínima de 30 m2, uma zona de lavagem e armazenamento, 

ventilação e iluminação adequadas e um registo periódico da temperatura e da 

humidade [3].  

Na preparação de medicamentos manipulados, o farmacêutico hospitalar deve 

seguir as “Boas Práticas” que constam do anexo à Portaria nº594/2004 de 2 de junho 

[3,15]. 

No SF do CHVNG/E, existem 2 locais de preparação de medicamentos 

manipulados:  

• Unidade de Preparações Estéreis (UPE) constituída por 2 salas com Câmaras 

de Fluxo Laminar: uma com Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLh) e outra 

com uma Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv);  

• Laboratório para preparação de formas farmacêuticas não estéreis. 

A planta da área de Produção do SF do CHVNG/E encontra-se esquematizada na 

figura abaixo (Figura 1): 

 

Figura 1. Planta da Área de Produção do SF do CHVNG/E 

5.1. Unidade de Preparação Não-Estéril 

O SF desempenha um importante papel na produção de formas farmacêuticas que 

não se encontram disponíveis no mercado, assim como na personalização da 

terapêutica, adaptando o medicamento às condições fisiopatológicas do doente em 

questão. Tal atividade é regulamentada e deve ser exercida em conformidade com 

o descrito no Decreto Lei nº 95/2004 [15].  

 Apesar de no SF do CHVNG/E existir um laboratório destinado às preparações 

não estéreis, o mesmo não se encontra em funcionamento devido à falta de 

condições e à falta de recursos humanos. De modo a satisfazer os pedidos feitos 

pelos serviços, principalmente os serviços de neonatologia e pediatria, o SF adquire 

à Farmácia Lemos que procede à sua preparação e dispensa.   
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5.2. Unidade de Preparação Estéril 

A preparação de misturas intravenosas requer condições de esterilidade e assepsia, 

pelo que deve ser feita em áreas limpas, onde a entrada de pessoal e material é 

feita através de antecâmaras. Estas áreas limpas devem ser mantidas num estado 

de limpeza convencionado e devem ser alimentadas com ar devidamente filtrado, 

tal como está mencionado na Portaria nº 42/92 de 23 de janeiro.  

A zona de preparação estéril é constituída por 4 áreas: área negra, área cinzenta, 

área branca e área de controlo de produto acabado.  

A área negra ou área de acesso à antecâmara destina-se à troca do vestuário 

pessoal pela farda, à colocação de touca e proteção de calçado, pelo que não se 

trata de uma área estéril. 

A área cinzenta, também designada como sala da antecâmara, ainda que tal como 

a anterior não se trate de uma área estéril, já prevê uma contaminação menor. Nesta 

área é feita a colocação da máscara por parte do profissional, seguida da lavagem 

cirúrgica e desinfeção das mãos e por fim a colocação da bata e das luvas 

esterilizadas. Nos SF do CHVNG/E esta antecâmara dá acesso quer à sala de 

manipulação de fármacos citotóxicos (CTX) quer à sala de preparação de nutrição 

parentérica (NP). A área de preparação propriamente dita é chamada de área 

branca, uma vez que se trata de uma zona estéril. Consoante o tipo de preparação 

pretendida, CTX ou NP, apresenta uma pressão negativa ou positiva e fluxo laminar 

vertical ou horizontal, respetivamente. A área de controlo do produto acabado, que 

comunica com a área branca através de transfere, é destinada ao embalamento e 

preparação da distribuição dos produtos e já se apresenta como uma área não estéril 

[3, 16]. 

Todas as operações efetuadas asseticamente devem ser registadas, tal como o 

tempo de preparação, o operador, a data e o lote dos produtos utilizados. A 

embalagem e rotulagem do produto final deve permitir a correta identificação do 

produto, do doente a quem se destina, do prazo de validade e ainda de outras 

observações pertinentes, como as condições de armazenamento. 

Todo o pessoal envolvido na preparação, limpeza e manutenção deve receber 

formação contínua sobre os procedimentos a adotar e as áreas limpas devem ser 

objeto de controlo regular de forma a validar os métodos de limpeza utilizados [3].  

Para além da produção de CTX e NP, o SF do CHVNG/E manipula ainda 

Alglucosidase alfa, Velaglucerase, Ranibizumab, Bevacizumab e Alfibercept. 
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5.2.1. Unidade de Preparação de Citotóxicos 

Dada a crescente necessidade de utilização destes fármacos, a preparação de 

medicamentos antineoplásicos para administração parentérica representa uma 

importante área de intervenção profissional dos farmacêuticos hospitalares, sendo 

também uma área em constante crescimento e evolução. Uma vez que se tratam de 

medicamentos que incorporam um risco elevado dada a sua natureza, potência 

farmacológica e margem terapêutica estreita, a sua manipulação requer 

procedimentos técnicos específicos e pessoal altamente especializado.  

No SF do CHVNG/E a área de CTX possui a sala de manipulação e uma segunda 

sala intitulada de farmácia oncológica. As duas salas comunicam através do 

transfere. 

A sala de manipulação possui instalações idênticas às descritas para a preparação 

de misturas intravenosas, com a particularidade de exigir uma pressão negativa na 

área de preparação com o intuito de proteger o operador e o ambiente de 

contaminação, assim como o produto. Deste modo, substâncias perigosas não 

passam para a antecâmara e os agentes patogénicos não passam das salas 

vizinhas para a área de preparação. A manipulação é feita numa CFLv, descendente 

e unidirecional, de classe IIB com filtros HEPA, o que permite que todo o ar que entra 

na zona de trabalho seja filtrado, não havendo contaminação do produto com ar 

exterior [3].   

Antes de se iniciar a manipulação, a CFLv é limpa com álcool esterilizado e é 

colocado dentro da câmara um campo de trabalho estéril. Todo o material 

necessário é transferido através do transfere da sala de farmácia oncológica para a 

sala de preparação, sendo previamente passado por álcool esterilizado antes de ser 

colocado dentro da câmara. Assim estão reunidas as condições para o TDT iniciar 

a manipulação. Todo o material que o TDT necessita é colocado pelo farmacêutico 

na CFLv. Para além disso, são funções do farmacêutico conferir todas as medições 

realizadas pelo TDT, retirar o produto final da câmara, rotular corretamente, embalá-

lo e enviar através do transfere para a sala de farmácia oncológica para que um AO 

proceda à sua distribuição para o Hospital de Dia, ginecologia, bloco operatório de 

oftalmologia e urologia, endoscopia respiratória e imagiologia [16].  

Quando o TDT finaliza todas as preparações, a CFLv é novamente limpa com álcool 

70° e todo o material utilizado é descartado em contentores específicos [16]. 

Diariamente estão destacadas duas equipas de manipulação, que trabalham 

alternadamente, constituídas por um farmacêutico e um TDT. Esta rotatividade de 

profissionais permite minimizar os riscos para a saúde e permite dar resposta ao 
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número crescente de preparações diárias. Mulheres que pretendam engravidar, 

grávidas e mulheres a amamentar, funcionários que já tenham sido submetidos a 

quimioterapia ou que apresentem alergias a fármacos não podem manusear CTX 

[3].  

Por sua vez, a sala de farmácia oncológica, que é da responsabilidade de 

farmacêuticos, presta apoio à sala de manipulação, trata de assuntos relacionados 

com receção e validação de protocolos, distribuição de ciclos orais, gestão de stock 

e funciona também como armazém da medicação utilizada na área oncológica. Os 

processos dos doentes encontram-se também arquivados nesta sala, por ordem 

alfabética. Diariamente um farmacêutico imprime a lista de agendamentos do 

Hospital de Dia para o dia seguinte, que indica o nome do doente, o protocolo a 

realizar e hora de inicio do tratamento. De acordo com a listagem procede-se à 

recolha dos processos dos doentes para posterior validação. No dia do tratamento 

é enviado para o SF, por email, a confirmação de realização do tratamento, possíveis 

ajustes de dose ou adiamento, após o doente ter sido observado em consulta de 

enfermagem. Só após a receção dos “OKs” por parte da farmácia é que o 

farmacêutico e o TDT responsáveis iniciam a preparação. 

Os protocolos para quimioterapia têm de ser prescritos por um médico, via 

informática (aplicação CPC HS) ou manualmente através do preenchimento de um 

formulário próprio de prescrição para a quimioterapia. Quando a prescrição é feita 

via manual só é válida se assinada pelo médico prescritor.  Uma das funções do 

farmacêutico passa por proceder à validação da prescrição dos ciclos de 

quimioterapia agendados para o dia seguinte, devendo assegurar que o esquema é 

concordante com o histórico terapêutico (diagnóstico, tipo de carcinoma e seu 

estadio), que a cadência dos ciclos está correta, que a dose prescrita é adequada 

tendo em conta os valores antropométricos ou o cálculo da superfície corporal 

(fórmula de DuBois, adotada para utilização na instituição de modo a uniformizar 

todos os serviços prescritores) e deve efetuar os cálculos dos volumes consoante 

os intervalos de concentração aceitáveis de cada fármaco. Sempre que necessário 

o médico procede a ajustes da dose devido a alterações de parâmetros bioquímicos 

e/ou alteração de peso. Caso o doente em causa efetue pré-medicação ou ciclos 

orais de quimioterapia, cabe também ao farmacêutico enviá-la para o Hospital de 

Dia. Após a validação da prescrição é impresso o rótulo onde consta a identificação 

do doente, dose e volume do fármaco e solvente e o respetivo volume total da 

preparação, o tempo de perfusão, via de administração, data de preparação e as 

condições de armazenamento. Para além disso o rótulo identifica também o 

farmacêutico e o TDT responsáveis pela preparação do produto final. Um segundo 
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farmacêutico tem sempre a responsabilidade de conferir todos os protocolos 

validados, os respetivos cálculos e rótulos de modo a assegurar a dupla conferência 

que tem por objetivo minimizar o risco de erros associados à falha humana. 

De modo a assegurar a rastreabilidade de todos os manipulados preparados, 

aquando da preparação do material necessário para o dia de trabalho seguinte 

(fármacos e material clínico), os prazos de validade e lotes são registados. 

 

Durante o meu estágio na unidade de preparação de CTX acompanhei e executei a 

validação e interpretação das prescrições médicas, realizei os respetivos cálculos e 

consultei protocolos terapêuticos aprovados pela CFT e bibliografia relativa a 

protocolos mais recentes. Tive ainda a oportunidade de entrar na câmara para 

assistir à manipulação de CTX, ajudar na colocação do material necessário na CFLv 

e no embalamento do produto final. Para além disso acompanhei o AO responsável 

pela distribuição dos CTX até ao Hospital de Dia, onde uma enfermeira me explicou 

todo o circuito realizado desde a chegada do doente até à administração do 

tratamento. 

5.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP assegura o aporte de macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono e 

lípidos) e micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos e vitaminas) ao organismo 

utilizando uma veia central (soluções de elevada osmolalidade) ou periférica 

(soluções com baixa osmolalidade), sendo utilizada exclusivamente em doentes 

cujas necessidades nutricionais não são cobertas pela alimentação oral ou entérica. 

Tal acontece em casos em que o doente não apresente trato gastrointestinal, em 

situações em que a nutrição entérica não é aconselhada ou, mais frequentemente, 

quando o trato gastrointestinal não está funcional. Nestes casos, a NP fornece 

quantitativamente e qualitativamente o aporte nutricional ajustado às condições de 

cada doente, durante um período de 24horas. Assim, os produtos a utilizar têm de 

obedecer a determinados requisitos, nos quais se inclui a esterilidade e isenção de 

pirogénios, devem possuir um perfil farmacocinético adequado, uma osmolaridade 

tolerada pelo endotélio vascular e devem ser isentos de toxicidade [3,17]. 

A assistência na terapêutica nutricional assume-se como um ato pluridisciplinar nos 

cuidados a prestar ao doente, no qual o farmacêutico hospitalar é um elemento ativo 

e indispensável. Deste modo, são funções do farmacêutico a receção, avaliação e 

validação das prescrições de NP, a realização de cálculos inerentes à preparação 

das bolsas, a sua preparação, gestão de stock, imputação de consumo dos produtos 



Tânia Oliveira 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR 
 

22 
 

de NP aos respetivos serviços clínicos, execução de ensaios diários de controlo 

microbiológico da CFLh e posterior verificação da conformidade.   

As bolsas de NP têm de ser prescritas por um médico, num documento próprio para 

o efeito, que deve conter a sua assinatura e a data de prescrição. É também 

necessário identificar o paciente, o seu peso, diagnóstico e o respetivo serviço. Deve 

ainda ser indicada a bolsa pretendida e se há necessidade ou não de aditivação, 

indicando a respetiva quantidade quando necessário [17].  

Todos os procedimentos realizados em NP, desde a validação das prescrições até 

à preparação das bolsas, são duplamente conferidos por um farmacêutico e por um 

TDT, de modo a minimizar a possibilidade de ocorrência de erros. 

5.2.2.1. Bolsas de Nutrição Parentérica para Adultos 

No SF do CHVNG/E, para a dispensa de bolsas para adultos, só é necessário o 

envio da respetiva prescrição no início da terapêutica ou quando há alguma 

alteração à mesma. Nos dias seguintes, os serviços requisitantes devem contactar 

o SF, até às 11h, de forma a comunicar eventuais alterações, suspensões, ou a 

continuidade do tratamento. Quando tal não acontece, o SF contacta os serviços e 

efetua a confirmação das bolsas. Após esse momento e tal como acontece às 

sextas-feiras, feriados e fins-de-semana, só são enviadas bolsas de NP sem 

aditivação, de modo a evitar desperdícios.    

Depois de devidamente validadas, o farmacêutico encarrega-se de introduzir as 

prescrições no software NPAGE, que possibilita o controlo de prescrições ativas e a 

impressão da folha de confirmação, ficha de manipulação e folha de consumos onde 

são indicados os lotes associados às bolsas utilizadas. Para além disso, são também 

impressos todos os rótulos e etiquetas de identificação e é estabelecida a bolsa que 

será utilizada para controlo microbiológico. Quando aplicável, é também possível a 

impressão da folha de encerramento da prescrição.  

As bolsas de NP para adultos utilizadas no CHVNG/E são bolsas pré-cheias 

comercializadas pela indústria. Apresentam um sistema tricompartimentado que 

permite a separação da solução de glucose, de aminoácidos e da emulsão lipídica, 

conferindo uma maior estabilidade durante o armazenamento. A diferença existente 

entre as bolsas consiste no aporte calórico que fornecem, na concentração de 

macronutrientes, no volume final e na presença ou ausência de eletrólitos. Quando 

necessário é possível fazer a aditivação de vitaminas e oligoelementos, sendo toda 

a manipulação realizada na CFLh. Imediatamente antes da preparação ou aquando 

da aditivação é feita a mistura dos compartimentos da bolsa, o que provoca uma 

diminuição da estabilidade da mesma, devendo esta ser utilizada por um período de 
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24 horas. Todas as bolsas fornecidas são acompanhadas de uma bolsa 

fotoprotetora e de um filtro de 1.2 µm usado no momento da administração. 

5.2.2.2. Bolsas de Nutrição Parentérica para Neonatologia 

Tendo em conta as necessidades individuais e variáveis de cada recém-nascido, as 

prescrições de NP da neonatologia chegam à farmácia diariamente via email (Anexo 

VI). Após a sua receção cabe ao farmacêutico proceder à sua validação, 

determinando as quantidades a administrar de cada componente, tendo em conta o 

peso do bebé. 

A prescrição pode incluir uma ou duas soluções. Isto porque a Solução 1 integra os 

hidratos de carbono, aminoácidos, água, vitaminas hidrossolúveis, oligoelementos e 

eletrólitos, enquanto a Solução 2 é composta por lípidos e vitaminas lipossolúveis. 

Em qualquer uma das soluções é sempre adicionado um volume excedente (50 mL 

no caso da solução 1 e 15 mL ou 50 mL, consoante o volume prescrito, no caso da 

solução 2), de modo a garantir que a quantidade prescrita é totalmente administrada.    

Tal como acontece nas bolsas para adultos, após a validação das prescrições o 

farmacêutico dá entrada das mesmas no sistema informático. Neste caso utiliza-se 

o PrePARE® que compara a prescrição com os vários regimes nutritivos 

disponíveis, assegura a compatibilidade e estabilidade dos diferentes componentes 

da mistura e permite a impressão do documento de estabilidade e das respetivas 

fichas de preparação ajustadas ao volume excedente utilizado. Os rótulos são feitos 

manualmente, indicando a identificação do doente, as quantidades prescritas de 

cada elemento, o volume total da solução e o volume a administrar, as condições de 

conservação e estabilidade e assinatura do farmacêutico e do TDT responsáveis 

pela preparação. 

5.2.2.3. Preparação das Bolsas de Nutrição Parentérica 

Tal como já foi referido anteriormente, as bolsas de NP devem ser estéreis e isentas 

de pirogénios de modo a assegurar as condições de segurança no momento da 

administração. Assim, todos os procedimentos envolvidos na preparação de bolsas 

de NP para neonatologia e na aditivação de bolsas para adultos são realizadas em 

CFLh equipada com filtros HEPA. Neste caso, e contrariamente ao que acontece 

nos CTX, é necessária uma pressão positiva de forma a evitar o movimento de 

entrada de contaminantes que possam afetar a segurança da preparação [3].  

Antes de se iniciar a manipulação e no final da mesma, toda a câmara e todo o 

material é limpo com álcool esterilizado, sendo de seguida colocado um campo de 

trabalho estéril. Quando todos os procedimentos de limpeza estão concluídos inicia-
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se a preparação de bolsas para neonatologia. No sentido de evitar problemas de 

compatibilidade e estabilidade, a adição dos nutrientes segue uma ordem 

previamente estabelecida. Em primeiro lugar, na Solução 1, adicionam-se os 

macronutrientes seguindo a seguinte ordem: aminoácidos, glucose e água. De 

seguida procede-se à adição dos micronutrientes pela ordem estabelecida: fosfato, 

iões monovalentes, iões bivalentes, cálcio, oligoelementos, vitaminas hidrossolúveis 

e heparina. Enquanto a adição dos macronutrientes é realizada através de sistema 

automático de enchimento, a adição dos micronutrientes é feita manualmente 

através de seringa. Entre todas as adições é feita a homogeneização da mistura e a 

desinfeção do local de administração dos nutrientes. De modo a verificar a 

conformidade microbiológica, diariamente retiram-se 20 mL de uma preparação,10 

dos quais são utilizados para pesquisa de microrganismos aeróbios e os outros 10 

para pesquisa de microrganismos anaeróbios. Para a preparação escolhida para 

controlo utiliza-se um volume excedente de 70 mL e não de 50 mL como 

anteriormente referido. Todos os volumes são conferidos pelo farmacêutico e pelo 

TDT encarregues da preparação. Quando se procede ao fecho das bolsas, é retirado 

o ar residual de modo a evitar fenómenos de oxidação. Posteriormente a bolsa é 

devidamente rotulada, embalada, acondicionada em mala térmica e enviada para o 

serviço de Neonatologia. 

As bolsas para adultos são preparadas de seguida, tendo sempre em conta as 

informações do fornecedor. Normalmente faz-se a mistura dos 3 compartimentos 

das bolsas seguido da aditivação dos restantes elementos. Entre cada introdução 

de nutrientes deve homogeneizar-se a preparação. Também neste caso se retiram 

20 mL de mistura para o controlo microbiológico. No final, faz-se a rotulagem das 

bolsas, a embalagem e acondicionamento das mesmas para que possam seguir 

para os respetivos serviços requisitantes [17].  

 

Durante a semana em que estive na secção de NP tive a oportunidade de 

acompanhar todo o processo anteriormente descrito. Assim sendo, liguei para os 

serviços para confirmar as bolsas de NP, realizei todos os cálculos inerentes à 

validação das prescrições, imprimi toda a documentação necessária ao processo de 

dispensa e preparação de bolsas de NP e preenchi os rótulos para identificação das 

mesmas. Tive ainda a oportunidade de preparar bolsas de adultos não aditivadas 

para posterior envio. Para além disso, foi-me possível entrar na sala de manipulação 

de NP, onde assisti à preparação de bolsas para neonatologia e à aditivação de 

bolsas para adultos e realizei, sob supervisão de um farmacêutico, a aditivação de 

uma bolsa para adultos e a preparação, a título de exemplo, de uma bolsa 
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semelhante às usadas para neonatologia, cumprindo todo o protocolo estabelecido 

para a manipulação das mesmas. 

5.2.3. Preparação de outras formas farmacêuticas estéreis 

No CHVNG/E também são preparadas outras formas farmacêuticas estéreis como 

o Bevacizumab (Avastin®-Roche Registration GmbH), Ranibizumab (Lucentis®-

Novartis Europharm Limited), Aflibercept (Eylea®-Bayer Pharma A.G.), Alglucosidase 

(Myozyme®-Genzyme Europe, B.V.) e Velaglucerase (Vpriv®-Shire). 

O Avastin® (bevacizumab) é um anticorpo monoclonal que para além da sua 

utilização em oncologia, é utilizado off label no tratamento da degenerescência 

macular relacionada com a idade, por administração intravítrea [18]. No CHVNG/E 

o bevacizumab é o fármaco de 1ª linha utlizado para esta patologia. Quando existem 

pacientes agendados para este tratamento, é enviada por email a lista com todos os 

doentes, indicando o nome, o NSC e o(s) olho(s) destinado(s) a tratamento. Depois 

da receção, o farmacêutico procede ao registo do agendamento, do lote e validade 

das embalagens utilizadas e à imputação do consumo ao doente. Quando se trata 

do bevacizumab, a manipulação do mesmo é feita no serviço de Oftalmologia. No 

entanto, quando os doentes não respondem a esta terapêutica o tratamento 

secundário passa pela utilização do Lucentis® (ranibizumab) ou do Eylea® 

(aflibercept). No final rotulam-se as seringas com os dados referentes ao doente, a 

lateralidade, aos responsáveis pela preparação e enviam-se para o serviço 

requerente. O transporte é feito através de um AO do SF. 

O Myozyme® (alglucosidade alfa) está indicada para a terapêutica de substituição 

enzimática prolongada em doentes com diagnóstico confirmado de doença de 

Pompe (deficiência de α-glucosidase ácida). A preparação desta terapêutica é 

realizada no SF após confirmação da chegada do doente ao hospital e do envio do 

Ok ao SF. 

O Vpriv® está indicado na terapêutica de substituição enzimática a longo prazo em 

doentes com doença de Gaucher tipo 1. A preparação desta terapêutica é realizada 

no SF após a confirmação da chegada do doente e do envio do Ok ao SF. Para a 

preparação destes dois fármacos faz-se a reconstituição do fármaco em água para 

preparação injetáveis, com posterior diluição em soro fisiológico. A preparação final 

é depois rotulada e enviada para o serviço requerente [19].  

Durante o meu estágio assisti à preparação, registo e cedência de todos os fármacos 

enunciados anteriormente. 
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6. Ensaios Clínicos 

 

Devido à constante evolução associada à saúde, a procura por novas moléculas, 

por novas indicações terapêuticas e por tratamentos mais eficazes e seguros 

encontra-se em vasta expansão. Neste ramo, os ensaios clínicos assumem uma 

importância extrema e o papel do farmacêutico hospitalar é fundamental uma vez 

que todo o circuito do medicamento é feito sob sua alçada.  

Todos os procedimentos inerentes a um ensaio clínico são fortemente legislados e 

controlados, sendo atualmente regidos em Portugal pela Lei nº 73/2015 de 27 de 

julho. Para além disso, toda a condução de um EC deve ser feita em conformidade 

com as Boas Práticas Clínicas desenvolvidas pela International Council on 

Harmonization (ICH) [20,21]. 

No CHVNG/E a equipa que integra os ensaios clínicos é constituída por 5 

farmacêuticos com formação específica em EC, na respetiva legislação e nas Boas 

Práticas Clínicas, devendo esta ser renovada regularmente. Para além disso, os 

farmacêuticos hospitalares desta área devem manter uma versão do seu Curriculum 

Vitae sempre atualizado para entrega ao promotor no inicio de um EC e as cópias 

de certificados de formações devem ser arquivados em dossier próprio para o efeito.  

De acordo com a Lei nº 67/98, todos os envolvidos num EC estão sujeitos a sigilo 

profissional. Assim, e de modo a manter a confidencialidade as instalações 

atribuídas à área dos EC são de acesso restrito, cuja entrada apenas é permitida 

através da inserção de um código. A sala de EC possui 5 armários fechados para 

armazenamento de medicação e de todos os registos associados aos EC e possui 

ainda um frigorífico para armazenamento de medicação que requer condições de 

conservação especiais. O acesso a estes armários também é condicionado, uma 

vez que a localização das chaves apenas é do conhecimento dos farmacêuticos 

desta área. Em toda a secção as condições de temperatura e humidade são 

controladas rigorosamente não só através do sistema Vigie ® comum ao resto do 

SF mas também através de dataloggers [22,23].  

De modo a permitir a rastreabilidade de todo o processo, todas as etapas do EC 

devem ser documentadas, datadas e rubricadas pelo farmacêutico responsável e a 

respetiva documentação tem de ser armazenada durante 15 anos após a data final 

do ensaio. 

Todo o processo associado a um EC é complexo pelo que é feito por etapas. A 

primeira etapa corresponde à Visita de Feasibility, feita telefonicamente ou 

presencialmente, onde o promotor seleciona o centro onde vai decorrer o ensaio. 
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Cabe ao farmacêutico presente dar a conhecer a sua equipa e todo o espaço físico 

que dispõe e no final elaborar o relatório da visita para entregar aos restantes 

membros da sua equipa. 

Após a seleção do centro, o EC é submetido ao INFARMED, ao parecer da 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) e ao CAD da instituição. Cabe a estas entidades refletir 

acerca dos riscos e benefícios para os participantes. Posto isto estão reunidas as 

condições para se iniciarem as visitas de início do ensaio com toda a equipa de 

investigação. É nesta visita que se define todo o circuito do medicamento 

experimental, incluindo a primeira data de entrega e as respetivas condições de 

acondicionamento e é ainda preenchido o Site Responsability Log e entregue o 

Pharmacy file, dossier que contem todos os documentos necessários à realização 

do ensaio, pelo Promotor. Antes de se iniciar o estudo, toda a documentação contida 

no Pharmacy file é avaliada e revista, com auxílio de uma Check List “Documentos 

necessários a apresentar no dossier da farmácia”. Para facilitar o decorrer do estudo 

um farmacêutico fica encarregue de elaborar um manual de procedimentos e um 

resumo do protocolo. 

Aquando da chegada de um medicamento experimental aos SF, a receção e o 

armazenamento são da responsabilidade de um farmacêutico da área dos ensaios 

clínicos. O mesmo deve também assegurar que todas as condições de conservação 

foram cumpridas durante o transporte, com recurso a um datalogger que acompanha 

a medicação. Neste tipo de medicação é também essencial verificar se a rotulagem 

do medicamento está em conformidade com os requisitos necessários, permitindo a 

proteção dos participantes, a identificação do medicamento e do ensaio 

correspondente e a rastreabilidade de todo o processo (Anexo IV). Quando houver 

alguma discrepância a medicação é colocada em quarentena em local próprio. Toda 

a documentação referente à receção de medicação experimental deve ser arquivada 

e reportada ao promotor e registada no Drug Accountability Log. 

Apenas farmacêuticos da área dos ensaios clínicos estão autorizados para a 

dispensa de medicação experimental, que deve ser realizada de acordo com o 

protocolo, garantindo sempre que a data de prescrição é coincidente com a data de 

cedência. Toda a medicação dispensada contém etiquetas identificativas do doente 

e a data da respetiva dispensa. Sempre que possível deve ser entregue ao utente 

diários de medicação onde este possa anotar todas as tomas, de modo a permitir o 

cálculo da taxa compliance e diminuir riscos de duplicação ou esquecimento. Por fim 

devem preencher-se os formulários relativos à dispensa de medicação experimental, 

Patient Drug Accountability log e Study Drug Accounyability log e deve existir uma 
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dupla verificação por outro farmacêutico da área. O utente sempre que levanta nova 

medicação deve devolver aos SF todas as embalagens excedentes e embalagens 

vazias para que o farmacêutico calcule a compliance do doente e posteriormente a 

comunique ao promotor. A medicação devolvida fica armazenada para posterior 

revisão em visitas de monitorização realizadas pelo promotor. 

No final do EC é feita uma visita de encerramento pelo promotor, onde é recolhida 

toda a medicação. A documentação associada ao EC é arquivada por um período 

de 15 anos [23]. 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de passar 2 dias na área dos Ensaios Clínicos, 

o que me permitiu conhecer a dinâmica associada à mesma. Visualizei e 

acompanhei a cedência de medicação e todos os registos associados à mesma, a 

receção de medicação experimental e o cálculo da compliance. 
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Conclusão 

 

Apesar de considerar 2 meses um período escasso para a realização de estágio a 

nível hospitalar tendo em conta a responsabilidade associada a todos os 

procedimentos realizados e o nível de conhecimento e prática necessários para o 

ganho de autonomia, posso dizer que o estágio no CHVNG/E foi uma mais-valia 

quer a nível pessoal quer a nível profissional.  

Para além de me permitir ter uma perceção mais prática de todos os conhecimentos 

teóricos abordados no MICF, o estágio no CHVNG/E alertou-me para o facto dos 

Serviços Farmacêuticos se assumirem como um pilar essencial no funcionamento 

de qualquer hospital. Para além disso, toda a equipa me transmitiu valores como a 

responsabilidade e a vontade de fazer mais e melhor, ainda que as condições que 

possuam sejam limitadas, valores esses que julgo serem fundamentais e que, por 

isso, levarei comigo para a vida.  
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Anexos 

 

Anexo I – Modelo nº 1509 da INCM para a requisição de 
estupefacientes/psicotrópicos 
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ANEXO II – Modelo nº 1509 da INCM para a aquisição de 
estupefacientes/psicotrópicos  
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ANEXO III – Requisição de Hemoderivados 
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Anexo IV – Formulário de Receção e Conferência de medicação de EC 
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Anexo V – Termo de responsabilidade usado em Distribuição de Ambulatório 
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Anexo VI – Modelo de Prescrição de NP para Neonatologia 

 

 

 

 


