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Resumo 

 

O estágio curricular é, talvez, uma das unidades curriculares mais importantes do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto. Através dele, conseguimos experienciar o quotidiano de um farmacêutico, pôr em 

prática todos os conhecimentos adquiridos durante os restantes anos e obter novos 

conhecimentos teóricos e práticos, muito úteis para a nossa futura vida profissional. 

O presente relatório descreve todas as atividades por mim desenvolvidas no estágio 

curricular na Farmácia Mariadeira, iniciado a 1 de julho de 2019 e finalizado a 31 de outubro 

do mesmo ano, sob a orientação da Dra. Andreia Morgado. 

O corpo deste relatório está dividido em duas partes. A primeira parte destina-se à 

apresentação da Farmácia Mariadeira, assim como à descrição do seu dia-a-dia, e às 

atividades por mim desenvolvidas durante os quatro meses de estágio. 

A segunda parte é dedicada à descrição pormenorizada dos projetos de promoção da 

saúde pública que desenvolvi durante este período. O primeiro retrata uma das patologias 

mais comuns no nosso país, a Hipertensão Arterial e o segundo aborda o papel do 

farmacêutico nos cuidados da mulher na gravidez. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. Introdução   

O trabalho em Farmácia Comunitária é uma das mais relevantes e visíveis 

facetas da profissão farmacêutica, representando uma das principais saídas 

profissionais em Portugal.  

O farmacêutico comunitário é, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde a 

que os utentes recorrem em caso de doença, sendo, por isso, o seu papel muito 

importante na promoção da saúde pública. Para além disto, o farmacêutico tem como 

função promover o uso responsável do medicamento, informar e aconselhar acerca da 

utilização do mesmo. 

As Farmácias Comunitárias são então, muito mais do que um local destinado à 

dispensa do medicamento, sendo antes estabelecimentos que disponibilizam uma vasta 

gama de serviços em saúde.  

Os conhecimentos adquiridos em ambiente de aprendizagem junto de 

farmacêuticos e equipas de trabalho experientes e o contacto com o utente na realidade 

profissional, permitem aos estudantes a aquisição de novas capacidades, 

comunicativas, práticas e de resolução de problemas, que se revelarão úteis na sua vida 

futura. 

O meu estágio curricular decorreu entre o dia 1 de julho e o dia 31 de outubro de 

2019, na Farmácia Mariadeira (FM), sob a orientação da Dra. Andreia Morgado. Todas 

as atividades desenvolvidas no mesmo estágio, e posteriormente descritas ao longo do 

seguinte relatório, estão resumidas e organizadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Tarefas executadas no âmbito do estágio curricular 

  Julho Agosto Setembro Outubro 

Receção e conferência de encomendas 
       

Armazenamento de produtos e reposição 
de stocks 

        

Medição de parâmetros bioquímicos e 

pressão arterial 
        

Atendimento ao balcão 
         

Preparação de Fármacos Manipulados 
        

Projeto 1 - Rastreio da HTA 
        

Projeto 2 - Workshop de Cuidados da 
Grávida 

        

Formações 
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2. A Farmácia Mariadeira 

2.1.  Localização geográfica e horário de funcionamento 

 

A Farmácia Mariadeira, localiza-se na Rua Viriato Barbosa, nº829, na Póvoa de 

Varzim desde o dia 10 de agosto do ano de 2003. Situada numa área histórica da cidade, 

o bairro de Regufe, a FM presta serviços numa zona residencial afastada do centro 

turístico, que naturalmente se encontra junto do litoral. A sua localização faz com que 

este seja um estabelecimento que faz parte da comunidade onde se insere, tendo, por 

isso, muitos clientes regulares, conhecidos pelo nome por todos que lá trabalham. A FM 

encontra-se em funções das 8h45 às 13h e das 14h às 20h, em dias úteis e das 9h às 

13h aos sábados. 

Nos dias de serviço estipulados encontra-se aberta 24h até ao 

encerramento no dia seguinte. 

O meu horário de estágio foi das 10.00h às 18.30h em dias úteis, com 1.30h para 

pausa de almoço, tendo, portanto, cumprido 7 horas diárias, o que perfaz um total de 35 

horas semanais. 

2.2.  Instalações Gerais 

 

As instalações da FM cumprem os requisitos legais, de acordo com as 

orientações fornecidas pelo Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária. [1, 2] 

2.2.1. Espaço Exterior 

A FM encontra-se facilmente identificada pela “cruz verde” luminosa e pelo 

letreiro convidativo que diz “Farmácia Mariadeira” adjunto à fachada do edifício (anexo 

I). A entrada para a farmácia tem uma rampa, de modo a permitir um fácil acesso por 

parte dos utentes. Á porta encontram se afixadas informações relativas à direção 

técnica, farmácia de serviço e horário de funcionamento. Para além disso, encontra-se 

instalado um postigo para atendimentos noturnos, nos dias em que a farmácia se 

encontra de serviço. Antes do acesso á zona do atendimento, pela porta automática, 

existe um hall de entrada acolhedor onde se encontram informações relativas a eventos 

existentes. 

2.2.2. Espaço interior 
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2.2.2.1. Área de atendimento ao público: A área de atendimento ao público 

(anexo II) é um espaço amplo, moderno e com condições de iluminação e ventilação 

adequadas, que proporciona ao utente uma sensação de calma e conforto. Esta área é 

composta por dois balcões, cada um com dois postos de atendimento, distantes o 

suficiente para garantir a privacidade ao utente. Cada posto está equipado com um 

computador, sistema de leitura de código de barras e caixa registadora.  

Atrás dos balcões de atendimento encontram-se guardados em gavetas ou 

expostos, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos de 

saúde de elevada rotatividade de modo a possibilitar uma fácil acessibilidade, e 

consequentemente uma maior rapidez do atendimento. Os produtos expostos, vão 

sendo mudados de acordo com a sua sazonalidade, com a existência de campanhas 

promocionais ou por outras questões relacionadas com marketing.  

Para alem destes existem, dispostos na área de atendimento, armários, 

expositores e lineares com produtos de venda livre (como dermocosmética, higiene 

corporal, puericultura, perfumes, entre outros) organizados por gama e marca, de modo 

a facilitar o aconselhamento e a escolha dos mesmos. 

 

2.2.2.2. Área de atendimento personalizado: O gabinete de atendimento 

personalizado (anexo III) é utilizado sempre que o aconselhamento aos utentes exija 

maior privacidade. Neste local também é realizada a determinação rápida de parâmetros 

bioquímicos como a glicémia e colesterol total e a medição da pressão arterial, assim 

como a administração de injetáveis e a realização de alguns rastreios. 

 

2.2.2.3. Área de armazenamento de medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM): Esta área (anexo IV) é de acesso exclusivo aos colaboradores da 

farmácia e é constituída por um grande armário de gavetões deslizantes onde os 

medicamentos se encontram organizados, por ordem alfabética, dentro das seguintes 

categorias: medicamentos psicotrópicos e supositórios; medicamentos de denominação 

comercial; medicamentos genéricos (organizados por DCI); medicamentos de uso 

veterinário; medicamentos injetáveis; medicamentos ginecológicos; inaladores; colírios 

e gotas; medicamentos de aplicação tópica; Pós e xaropes (excetuando os mucolíticos 

e expetorantes e os antibióticos, que se encontram armazenados no laboratório). De 

forma a garantir o escoamento dos produtos com menor prazo de validade, a arrumação 

é feita segundo o princípio First expired, First out (FEFO). 

Quando a quantidade de produtos excede a capacidade deste armário, estes 

são armazenados no armazém de produtos farmacêuticos onde se encontra outro móvel 

destinado a esse fim. 
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2.2.2.4. Laboratório: Este espaço é destinado à preparação de 

medicamentos manipulados, contendo todo o material e matérias-primas necessários 

para a sua realização, os registos associados e alguma bibliografia de apoio. O 

frigorífico que acondiciona medicamentos apenas estáveis a temperaturas entre 2 e 8ºC, 

também se encontra aqui localizado. Para além disto é no laboratório que se encontram 

arquivados os registos de temperatura e humidade captados pelos termo-higrómetros 

existentes na farmácia.  

 

2.2.2.5. Área de receção e conferência de encomendas: A área destinada 

à receção e conferencia de encomendas (anexo V) está equipada com uma secretária 

com computador, impressora, impressora de etiquetas, leitor de código de barras, e uma 

mesa livre. Como o nome indica, é nesta sala que se confere se os produtos recebidos 

estão de acordo com aqueles presentes na encomenda.  

 

2.2.2.6. Armazém de produtos farmacêuticos: O armazém (anexo VI) 

consiste numa ampla zona onde são arrecadados todos os produtos que, por motivos 

de capacidade, não conseguem ser armazenados no piso superior. Nesta sala encontra-

se um armário com gavetões que contem MSRM, e prateleiras onde se armazenam 

xaropes e produtos de venda livre. 

2.3. Recursos humanos 

 

A equipa da FM é uma equipa jovem composta por 6 elementos e cumpre o 

descrito pela lei, uma vez que garante a existência de mais de dois farmacêuticos [1]. A 

direção técnica encontra-se ao encargo da Dra. Ana Paula Sá. Os restantes elementos 

da equipa são o Dr. Jaime Carvalho, a Dr.a Andreia Morgado, a Dr.a Adriana Fernandes, 

a Dr.ª Mariana Santos, farmacêuticos e a Catarina Pinheiro, Técnica Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica. 

2.4. Sistema Informático 

 

O sistema informático utilizado pela FM no cumprimento das suas tarefas diárias 

é o Sifarma 2000® desenvolvido pela Glintt® (Global Intelligent Technologies) em 

associação com a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Este programa é o líder 

no mercado, em Portugal, na área dos sistemas informáticos da sua categoria, estando 
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presente em cerca de 2400 farmácias e engloba todos os componentes de gestão e de 

atendimento ao utente.[3] 

Deste modo, é através desta aplicação que são geridos o stock e as encomendas 

e é efetuado o controlo dos prazos de validade (PV), o controlo dos preços e o controlo 

de entradas e saídas de psicotrópicos. Para além disto, o Sifarma 2000® revela-se uma 

ferramenta essencial no atendimento, uma vez que nos permite consultar toda a 

informação sobre um determinado produto (como a sua composição, efeitos adversos, 

e interações medicamentosas), e criar uma ficha individualizada para cada cliente, de 

modo a poder aceder, em cada venda, aos medicamentos anteriormente dispensados 

para esse mesmo indivíduo. 

No ínicio do mês de outubro deste ano, foram instaladas as mais recentes 

atualizações do Módulo de Atendimento e Logística do Sifarma®, nos computadores da 

FM. Apesar de, no início, a mudança ter sido estranhada por todos os colaboradores, 

todos conseguiram rapidamente adaptar-se ao novo programa, que se revelou ser 

bastante intuitivo. Os novos modelos instalados vieram também solucionar uma grande 

dificuldade sentida na FM, a gestão de reservas, que se via dificultada no Sifarma 2000®. 

Apesar de todas as vantagens, o “novo” Sifarma®, que ainda se encontra em 

atualizações, possui algumas falhas, principalmente na gestão de encomendas.  

Desde o início do meu estágio fui posta em contacto com o Sifarma 2000® para 

a realização de diversas tarefas. A partir do mês de outubro utilizei, diariamente, os mais 

recentes Módulos de Logística e Atendimento.  

2.5. Meios de comunicação/marketing 

 

Na sociedade atual é comum e, por vezes, fundamental para um negócio de 

caráter comercial o estabelecimento de contacto digital com os clientes. Deste modo, a 

presença das farmácias nas redes sociais constitui uma mais-valia, para divulgação dos 

serviços e dos produtos de venda livre disponíveis na farmácia, para anunciar 

campanhas promocionais e ainda para divulgar eventos decorrentes nas mesmas. 

Através das redes sociais pode ser possível, também, a comunicação de informação 

relacionada com a educação para a saúde, que tem a possibilidade de atingir muito mais 

do que os utentes que se deslocam à farmácia. A FM está inserida de forma ativa, de 

momento nas plataformas Facebook e Instagram. 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 
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Como resultado da crise económica de 2007, algumas alterações legislativas e 

políticas relativas à Política do Medicamento, provocaram uma crise no setor das 

farmácias resultante duma redução das margens de lucro, e aumento enorme da 

competitividade no preço dos medicamentos genéricos.[4] Sendo assim, uma boa 

gestão é fundamental para a “sobrevivência” das farmácias comunitárias que têm de 

adotar estratégias comerciais que visem garantir a sustentabilidade financeira, sem 

nunca esquecer a sua principal função, como entidades prestadoras de serviços de 

saúde, e a componente ética a esta associada. Perante isto, é essencial que o 

farmacêutico comunitário invista, não só nas suas capacidades como especialista do 

medicamento, mas também na sua formação em gestão.[5] 

3.1. Gestão de stocks  

 

Na FM, o stock possui uma gestão de rigor, centrada nas necessidades do utente 

e naquilo que este procura na sua vinda à farmácia, de modo a evitar excessos de 

produtos pouco vendidos e prevenir roturas de stock. Através do Sifarma 2000®, é 

possível consultar as vendas e as compras de cada produto, em cada mês, e 

estabelecer, a partir destes dados, stocks mínimos e máximos, que servirão para 

sugerir, automaticamente, ao farmacêutico a sua introdução em encomendas diárias, 

sempre que os mínimos forem atingidos. 

Os stocks mínimo e máximo devem ser alterados de acordo com fatores como a 

sazonalidade da procura de determinados produtos (antigripais, por altura do inverno, 

por exemplo), a existência de campanhas promocionais, ou devido a boas condições 

comerciais por parte dos fornecedores. O reforço do stock existente também deve ser 

feito nos dias de serviço permanente com alguns medicamentos utilizados no tratamento 

estados de saúde agudos como os antibióticos, antipiréticos e anti-inflamatórios. 

Regularmente é necessário verificar se o stock informático corresponde ao stock 

físico existente. As discrepâncias encontradas, que podem ter origem em erros na 

receção de encomendas, na dispensa dos produtos ou até mesmo casos de furto, 

devem ser, então, corrigidas pela atualização dos stocks.  

Durante o meu período de estágio pude observar alterações dos níveis mínimos 

de stocks de alguns produtos, nomeadamente devido à sazonalidade, e tive também a 

oportunidade de auxiliar a equipa na tarefa de verificar quais os produtos armazenados 

com aproximação do prazo de validade por falta de vendas e proceder às alterações 

dos stocks mínimo e máximo para zero. Participei ainda na verificação e correção das 

discrepâncias entre stocks real e informático. 
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3.2. Gestão de encomendas 

3.2.1. Realização de encomendas e fornecedores 

A aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde é um processo que 

se realiza diariamente numa farmácia. Os medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos podem ser adquiridos através de um distribuidor grossista ou diretamente 

do laboratório onde são produzidos.  

As encomendas via distribuidor grossista são feitas diariamente pela farmácia. 

Os diferentes fornecedores são escolhidos de acordo com as condições e vantagens 

que são disponibilizadas, o stock disponível, a diversidade de produtos e a eficiência na 

entrega. A FM apresenta como principal armazenista a Cooprofar®, realizando também 

encomendas à OCP®. 

As encomendas diretas ao laboratório de determinados medicamentos, 

apresentam a vantagem de evitar as margens de lucro das empresas de distribuição por 

grosso, saltando uma etapa no circuito do medicamento. No entanto, estas costumam 

ficar reservadas apenas para encomendas de grande volume, sendo a quantidade 

acordada com os seus representantes. Os produtos farmacêuticos (como alguns 

produtos de cosmética e de puericultura), cuja distribuição não é realizada através de 

distribuidores grossistas, também são encomendados diretamente ao laboratório que os 

produz. 

Numa farmácia comunitária podem-se realizar 4 tipos de encomendas. As 

encomendas diárias, as encomendas instantâneas, as encomendas de Via Verde e as 

já referidas encomendas diretas ao fabricante: 

• As encomendas diárias são o resultado de sugestões geradas pelo Sifarma 

2000®, em função dos stocks mínimos dos produtos existentes e têm como principal 

função fazer o aprovisionamento diário da farmácia. Estas encomendas são verificadas 

pelo responsável de compras e enviadas aos respetivos fornecedores. Na FM, existem 

duas encomendas diárias que são recebidas, a primeira de manhã e a meio da tarde. 

• As encomendas instantâneas aplicam-se a produtos com pouca rotatividade, ou 

que não se encontram no stock da farmácia. Estas podem ser realizadas ainda durante 

o atendimento, através do Sifarma 2000® ou do gadget do fornecedor, sendo possível 

verificar em que fornecedores o produto pedido estará disponível e as suas condições 

e, deste modo, poder informar o utente do seu tempo de chegada (hora de receção da 

próxima encomenda diária).  

• As encomendas de Via Verde, são um tipo de encomendas instantâneas, 

resultantes de um protocolo entre o INFARMED com as associações profissionais do 

setor do medicamento e tem como fim garantir o acesso a medicamentos vitais para os 
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doentes, sem alternativas terapêuticas e de disponibilidade reduzida no mercado. [6] As 

encomendas feitas por via verde têm a capacidade máxima de duas unidades por 

fornecedor, para cada receita médica.  

• As encomendas diretas ao fabricante são realizadas diretamente ao laboratório 

de produção, nas condições já mencionadas. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar a aprovação das 

encomendas diárias geradas pelo Sifarma 2000® e do novo módulo de logística do 

Sifarma®. Fiz também encomendas instantâneas e de via-verde e encomendas 

telefónicas de medicamentos rateados. 

3.2.2. Receção de encomendas e armazenamento 

As encomendas chegam à farmácia devidamente acompanhados pela fatura e 

respetivo duplicado ou guia de remessa. Esses documentos tem de apresentar dados 

como o número da fatura, identificação do fornecedor, farmácia e produtos, com o 

respetivo Código Nacional do Produto (CNP), número de unidades, valor total a faturar, 

valor total de Imposto de Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda ao Armazenista 

(PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Público (PVP) e 

descontos ou bonificações. 

A receção das encomendas é feita através do auxílio do sistema informático 

Sifarma®. O processo em questão difere entre o Sifarma 2000® e o novo módulo de 

receção de encomendas, mas assenta nos mesmos passos essenciais: 

• Identificação o pedido através do número de encomenda atribuído pela 

farmácia (que se encontra discriminado na fatura) e confirmação do fornecedor e o 

registo do número da fatura. 

• Leitura ótica de cada produto, verificando sempre a integridade e estado 

de conservação do mesmo, o prazo de validade e o PVP impresso na cartonagem, no 

caso dos MSRM. 

• Atribuição de um PVP, caso dos produtos de venda livre, tendo em conta 

as margens de lucro e o preço marcado anteriormente.  

Os produtos que estão encomendados, mas não se encontram faturados podem 

encontrar-se esgotados. Neste caso a sua designação aparece na fatura como produto 

esgotado. A informação deve ser reportada ao INFARMED e os produtos podem ser 

encomendados a outros fornecedores. 

No Sifarma 2000® os produtos pedidos via gadget ou via telefónica são 

rececionados após a criação de uma encomenda manual que é, em seguida, 

rececionada com a fatura que acompanha o produto. No módulo de receção mais 



Relatório de Estágio Prof issionalizante | Farmácia Comunitária 

 

Maria Melo | 9 

 

recente, o primeiro passo já não é necessário, efetuando-se apenas a receção dos 

produtos de acordo com a fatura.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de rececionar, diariamente, todo o tipo de 

encomendas através dos dois módulos de gestão de encomendas do Sifarma® e avaliar 

criticamente a atribuição de PVP em produtos de venda livre. Estas tarefas, que me 

foram atribuídas desde o primeiro dia, foram o meu primeiro contacto com o sistema 

informático e permitiram a minha familiarização com os medicamentos existentes na 

farmácia assim como a associação entre alguns nomes comerciais e as respetivas 

substâncias ativas.  

3.2.3. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

Após a receção, todos os produtos farmacêuticos são armazenados nos 

respetivos locais. A arrumação é feita de uma forma rigorosa e organizada, seguindo o 

princípio FEFO.  

Todas as áreas de armazenamento dos produtos farmacêuticos devem ter 

valores de temperatura e humidade controlados.[2] Esse controlo é efetuado através de 

termo-higrómetros, aparelhos de medição e registo da temperatura e humidade, que se 

localizam em diferentes pontos da farmácia.  Os dados registados nestes aparelhos são 

impressos e verificados regularmente, devendo ser justificados eventuais desvios aos 

valores de referência e proceder-se à sua correção. 

Os valores de temperatura e humidade para produtos farmacêuticos 

armazenados no armazém, laboratório e área de atendimento ao público devem ser 

inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente. Já os medicamentos armazenados no 

frigorífico devem estar a uma temperatura compreendida entre 2 e 8 °C. 

O armazenamento de fármacos foi também uma das tarefas que me foi atribuída 

desde o início do estágio. Apesar de parecer uma tarefa simples, foi através desta que 

me fui familiarizando com a localização dos produtos farmacêuticos, o que se revelou 

muito útil no decorrer dos atendimentos. 

 

3.3. Gestão de devoluções 

 

As devoluções podem ser feitas em várias situações tais como embalagens 

danificadas, envio de produtos errados na encomenda, PV curto ou expirado, engano 

do profissional a fazer encomenda, por indicação do INFARMED ou laboratório produtor 

ou até pelo desinteresse do utente no produto encomendado. 

Para fazer a devolução de um produto, deve criar-se uma nota de devolução no 
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programa informático Sifarma 2000®, com a identificação da farmácia, do distribuidor, 

fatura de origem, o produto devolvido, quantidade e motivo. Posteriormente, são 

emitidas 3 vias do documento, seguindo o original e o duplicado (devidamente 

assinados e carimbados) juntamente com o produto para o fornecedor, e o triplicado 

devidamente arquivado na farmácia. Caberá ao fornecedor aceitar a justificação, ficando 

responsável pela emissão e envio de uma Nota de Crédito ou troca de produto, ou 

rejeitá-la, voltando os produtos à farmácia. 

Durante o estágio, pude acompanhar e efetuar todo processo de devolução de 

medicamentos. 

3.4. Controlo de prazos de validade  

 

Tal como descrito na legislação, as farmácias não podem dispensar produtos 

que excedam o PV, de modo a garantir a sua qualidade e segurança. [1] Assim, o 

controlo dos PV é efetuado com rigor para garantir que a dispensa ao utente, de 

produtos no seu melhor estado de conservação. 

O PV de cada produto é verificado aquando da receção das encomendas, e 

mensalmente, é elaborada, a partir do SIFARMA 2000®, uma listagem dos produtos 

cuja validade expira nos seis meses seguinte. 

Os produtos cuja validade expira nos três meses seguintes são separados dos 

restantes e, nos casos em que ainda se considera possível dispensar estes aos utentes 

de uma forma segura, são colocados numa prateleira para venda prioritária. Os 

restantes são devolvidos ao fornecedor, citando como motivo a aproximação do término 

da validade. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

Os medicamentos são parte essencial e crítica na prestação de cuidados de 

saúde, tendo a capacidade de solucionar uma inúmera quantidade de doenças. 

Contudo, apesar de teoricamente eficazes, nem sempre os seus efeitos terapêuticos 

são atingidos. Este problema está em grande parte relacionado com erros na sua 

administração, falta de adesão dos utentes ao tratamento prescrito, interações 

medicamento-medicamento, medicamento-alimento e reações adversas aos fármacos.  

Cabe ao farmacêutico, como responsável pela dispensa de medicamentos, 

promover sempre o uso correto e racional do medicamento, de modo a garantir que 

todos estes problemas são ultrapassados e se potencia ao máximo os seus efeitos 

terapêuticos.[7] A sua função engloba a avaliação da receita médica, o aconselhamento 
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de medidas farmacológicas (através da sugestão de MNSRM) e não farmacológicas 

para o tratamento das diferentes patologias e o fornecimento de informação acerca das 

posologias, possíveis interações e efeitos secundários associados aos tratamentos.  

Sendo assim, o atendimento em farmácia comunitária não se resume à simples 

venda dos de medicamentos prescritos, ao contrário do que é entendido por grande 

parte da população. Pelo contrário, trata-se de um ato de promoção da saúde pública 

que requer elevada responsabilidade e conhecimento.  

O atendimento do utente é o processo mais ansiado e, ao mesmo tempo mais 

temido pelos estagiários. Desde o início do meu estágio fui incentivada a assistir aos 

atendimentos dos utentes para melhor aprender os processos em que consistiam a 

dispensa de medicamentos. De seguida comecei a desempenhar esta função, 

progressivamente com maior grau de autonomia, começando por fazer um atendimento 

supervisionado até conseguir praticar uma dispensa autónoma (podendo sempre 

consultar um farmacêutico disponível para esclarecer todas as minhas dúvidas). O 

atendimento ao utente permitiu-me melhorar as minhas capacidades comunicativas e 

de aconselhamento de MNSRM. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Segundo o estipulado no estatuto do medicamento, consideram-se MSRM todos 

os medicamentos que podem conduzir a sobredosagem caso não sejam utilizados sob 

vigilância médica, possam ser utilizados para meios que não os pretendidos para esse 

medicamento, tenham possíveis efeitos adversos ou sejam via de administração parentérica. 

Estes medicamentos, que tal como o nome indica, são dispensados apenas na presença 

de uma receita médica, são de venda exclusiva em farmácia e apresentam um PVP fixo, 

definido pelo INFARMED.[8] 

4.1.1. A receita médica 

Uma prescrição médica válida deve conter informação acerca da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Desde 2012, é 

obrigatório que a mesma seja feita pela denominação comum internacional (DCI) da 

substância ativa deste modo, para permitir ao utente a possibilidade de escolha entre 

os diferentes medicamentos do mesmo grupo homogéneo que lhe foi prescrito.  

Em casos excecionais, a DCI pode ser substituída pela denominação comercial 

(marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado), 

desde que o prescritor justifique devidamente as razões que impedem a substituição do 
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medicamento prescrito com essa denominação. As exceções previstas na lei são as 

seguintes: 

1- “Exceção a) do n.º 3 do art.º. 6.º”: aplica-se na prescrição de medicamento com 

margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com informação prestada pelo 

INFARMED. 

2- “Exceção b) do n.º 3 do art.º. 6.º - reação adversa prévia”: aplica-se quando há 

suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial, previamente reportada ao 

INFARMED  

3- “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias”:  

aplica-se quando se prescreve um medicamento destinado a assegurar a continuidade 

de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

Nas primeiras duas exceções o farmacêutico é obrigado a dispensar 

especificamente o medicamento prescrito pelo médico, enquanto que na última, é 

possível o exercício de direito de opção do utente, caso exista algum similar ao prescrito 

que tenha um preço igual ou inferior ao prescrito. 

No ato de dispensa, o farmacêutico, deve informar o doente da existência dos 

medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem como sobre 

aqueles que são comparticipados pelo SNS e o que tem o preço mais baixo disponível 

no mercado. As farmácias são obrigadas, por lei, a ter sempre disponíveis para venda, 

no mínimo, três medicamentos que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, exceto se o doente exercer o 

seu direito de opção noutro sentido [9, 10] 

Atualmente existem em vigor, três modelos de receitas médicas: receitas 

médicas eletrónicas desmaterializadas, receitas médicas eletrónicas materializadas e 

receitas médicas manuais. [9] 

A receita eletrónica materializada geralmente apresenta uma validade de trinta 

dias. Podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, e um máximo de duas 

embalagens por medicamento, sendo que numa receita só é permitido a prescrição 

máxima de quatro embalagens. As receitas materializadas eletrónicas são prescrições 

impressas e elaboradas com recurso a um software próprio e são acompanhadas de 

uma guia de tratamento que fica na posse do utente, sendo que a receita propriamente 

dita fica na farmácia [9] 

A receita eletrónica desmaterializada apresenta validade de trinta dias, para 

medicamentos a ser utilizados em tratamentos de curta ou média duração, com um 

máximo de duas embalagens por medicamento, ou de seis meses, para medicamentos 
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a ser utilizados em tratamentos de longa duração, com um máximo de seis embalagens 

por medicamento. Estas receitas têm a vantagem de poderem ser levantadas em 

estabelecimentos diferentes e datas distintas. O acesso à receita dá se a partir de três 

códigos: número da receita, o código de dispensa e o código de opção, que podem ser 

acedidos através da mensagem de texto enviada pelo médico prescritor ou através da 

guia de tratamento impressa, enviada por através do correio eletrónico ou obtida online 

através da Área do Cidadão.[10]  

Em situações excecionais, em que o médico não consiga aceder a prescrições 

eletrónicas, como em caso de falência informática, inadaptação do prescritor e 

prescrição ao domicílio, ou em médicos que tenham uma prescrição máxima de 40 

receitas por mês, são utilizadas receitas manuais. Estas têm de ser feitas em impresso 

próprio que deve conter o logótipo “SNS - Serviço Nacional de Saúde - 40 Anos”. [11] 

De modo a serem consideradas válidas, para além de devidamente justificada a sua 

utilização, as receitas manuais não podem ser rasuradas, não podem estar escritas com 

cor e letras diferentes, tem de apresentar a vinheta do local de prescrição e do prescritor 

assim como a sua assinatura. Delas devem constar os dados do utente assim como a 

entidade comparticipante e o regime especial de comparticipação, se aplicável, através 

da letra R (Pensionistas) ou O (outro). As receitas manuais têm um prazo de validade 

de 30 dias e número de embalagens prescritas permitido é igual ao das prescrições 

eletrónicas materializadas.[9, 10] 

A validação das receitas manuais foi, para mim o aspeto mais difícil, da dispensa 

de MSRM, devido ao grande número de requisitos que devemos ter em atenção para 

garantir a sua conformidade. Em caso de dúvidas, pude contar com a ajuda dos 

colaboradores que me ajudaram sempre que necessário. 

4.1.2. Regimes de Comparticipação  

Os sistemas de comparticipação de medicamentos têm como função permitir 

uma maior equidade no acesso aos medicamentos de acordo com as necessidades dos 

utentes. 

Para os beneficiários do SNS existem dois regimes de comparticipação, um 

Regime Geral de Comparticipação e um Regime Especial de Comparticipação que, em 

função das condições económicas do beneficiário, possui um acréscimo associado da 

comparticipação normal. [12] 

O regime de comparticipação mais comum é o Regime Geral de 

Comparticipação, sendo este dividido em quatro escalões (A, B, C e D), que diferem na 

percentagem de comparticipação do Estado em relação ao PVP do medicamento. A 

atribuição dos escalões depende grupo e subgrupo farmacoterapêutico do medicamento 
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em questão segundo o que está anexo à Portaria N.º 195-D/2015, de 30 de junho. O 

escalão A apresenta uma taxa de comparticipação de 90%, o escalão B uma taxa de 

69%, o escalão C uma taxa de 37% e escalão D uma taxa de 15%, onde se incluem os 

novos medicamentos e medicamentos com a comparticipação ajustada [12]  

O regime especial de comparticipação destina-se a pensionistas que possuem 

rendimentos cujo total anual não excede em 14 vezes o salário mínimo nacional. O valor 

da comparticipação resulta num acréscimo de 5% para os medicamentos do escalão A 

e de 15% para os medicamentos dos escalões B, C e D [12]. Para os utentes abrangidos 

por este regime, a comparticipação é ainda de 95%, para os medicamentos cujos preços 

de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5.º preço mais baixo do grupo 

homogéneo em que se inserem. 

Existem ainda regimes de comparticipação especiais concedidos pelo SNS para 

utentes com algumas patologias. Um exemplo destas, é a paramiloidose, uma doença 

com uma incidência muito elevada na Póvoa de Varzim, que tem comparticipação 

integral do estado em todos os medicamentos destinados ao seu tratamento.  

Para além do SNS, existem outros subsistemas de saúde, criados no âmbito de 

vários ministérios, empresas bancárias, seguradoras e outras instituições, para 

prestação de cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados.  Na FM os mais 

comuns são, SAMS (Serviços de Assistência Médico Social), e SSCGD (Serviços 

Sociais da Caixa Geral de Depósitos). Estes utentes tem um cartão de identificação que 

deve ser apresentado na farmácia para que a comparticipação complementar possa ser 

efetuada.[13] 

4.1.3. Organização mensal do receituário 

Ao dispensar medicamentos comparticipados, as farmácias prestam um serviço 

aos beneficiários das entidades de comparticipação, cobrando apenas o valor não 

comparticipado. Para a receção do resto do valor, é necessário o envio de todos os 

dados relativos às receitas aviadas, de modo que estas sejam conferidas. 

Graças à existência das receitas eletrónicas desmaterializadas, todo este 

processo é feito automaticamente em relação ao SNS, uma vez que o Sifarma 2000® 

comunica eletronicamente os dados aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS), que por sua vez passam a estar disponíveis na Administração Central do 

Sistema de Saúde (ACSS). [14] 

No caso das receitas materializadas, o processo de organização do receituário 

é um pouco mais complexo. Como já referido no ponto “4.1.1 A receita médica”, as 

receitas manuais requerem múltiplos requisitos para serem consideradas válidas, 

cabendo ao farmacêutico assegurar-se do seu cumprimento no ato da dispensa. Para a 



Relatório de Estágio Prof issionalizante | Farmácia Comunitária 

 

Maria Melo | 15 

 

organização do receituário é necessária a dupla verificação da validade dessas receitas 

segundo as regras anteriormente referidas, de modo a aferir se a dispensa foi efetuada 

corretamente. Se isto se verificar, a receita deve ser datada e carimbada e assinada. 

Posteriormente, as receitas são agrupadas por organismo, em lotes com a capacidade 

máxima de 30 destes documentos, procedendo-se, de seguida á impressão do verbete 

de identificação do lote, que identifica todas as receitas e onde constam os valores de 

preço de venda ao público (PVP), importância paga pelo utente e valor pago pelo 

Estado, relativos a cada uma das receitas.  

Até ao dia 10 do mês seguinte, a fatura, a relação de resumo de lotes, os 

verbetes de identificação de lotes e as receitas médicas são enviados, para o Centro de 

Conferência de Faturação (CCF), no caso das receitas de comparticipação pelo SNS, 

ou para a ANF, no caso de a comparticipação ser por outros subsistemas de saúde. [11] 

Após a avaliação da documentação enviada, e se tudo estiver conforme a legislação, o 

valor das comparticipações é reembolsado à farmácia.[14] 

4.1.4. Substâncias psicotrópicas e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias com elevado 

interesse terapêutico, devido à sua capacidade de atuação ao nível do sistema nervoso 

central. No entanto, por estarem associados à indução de dependência física e/ou 

psíquica, devido ao facto de possuírem uma janela terapêutica estreita, e por poderem 

ser utilizados ilicitamente, são sujeitos a um controlo mais rigoroso que os restantes 

medicamentos.[15] 

Durante a dispensa destes medicamentos, é necessário a identificação do utente 

e o registo dos seus dados pessoais. O comprovativo emitido em duplicado, após a 

dispensa deve ser anexado à receita (no caso de receita materializada) e arquivado por 

um período mínimo de 3 anos [14]. Mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte, deve 

ser enviada ao INFARMED uma cópia das receitas manuais dispensadas, assim como 

o registo da saída dos psicotrópicos. Anualmente , é enviado o mapa de balanço dos 

psicotrópicos e benzodiazepinas [15]. 

No meu estágio participei na dispensa de fármacos psicotrópicos e 

estupefacientes, tomando conhecimento de todos os processos envolvidos na mesma.  

4.1.5. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Os medicamentos genéricos (MG) apresentam a mesmas substâncias ativas e 

a mesma forma farmacêutica que o medicamento original de referência (MR), devendo 

apresentar ensaios que comprovem a bioequivalência em relação a estes.  A sua 

vantagem é possuírem um preço mais reduzido que os anteriores, razão pela qual 
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farmacêutico deve alertar o utente para o seu direito de opção por estes medicamentos, 

sempre que este direito se aplique. 

  A comparticipação do estado para os medicamentos genéricos depende do seu 

preço de referência, que é calculado através da média dos cinco PVP mais reduzidos 

do mercado que pertencem ao mesmo grupo homogéneo [16] 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

São classificados como MNSRM, todos os medicamentos que não preencham 

as condições descritas na legislação para serem definidos como MSRM, podendo, 

consequentemente, ser vendidos sem receita médica [8] 

Geralmente, estes medicamentos não são alvo de comparticipação pelo SNS, 

salvo algumas exceções, nas quais o PVP é fixo e surge na embalagem do 

medicamento. Nos restantes, o PVP é variável consoante o local de venda. 

A maior parte dos MNSRM pode ser vendida fora das farmácias, em locais 

devidamente autorizados. [17] Existe, contudo, uma subcategoria de MNSRM que, 

devido ao seu perfil de segurança ou às suas indicações, é de dispensa exclusiva em 

farmácia, pois exige a intervenção de um farmacêutico e a aplicação de protocolos de 

dispensa. Estes são denominados de medicamentos não sujeitos a receita médica de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). [18, 19] 

4.2.1. Indicação farmacêutica 

Existem vários motivos pelos quais os utentes se deslocam às farmácias, para 

além da necessidade da dispensa duma receita médica. Muitas vezes os farmacêuticos 

são confrontados com situações em que os utentes necessitam do aconselhamento de 

soluções para tratar um determinado conjunto de sintomas, porém, noutros casos, são 

os próprios utentes que solicitam um determinado MNSRM, destinado a esse fim.  

Como profissional de saúde, o farmacêutico tem o dever de garantir a correta 

dispensa de um medicamento, certificando-se que se adequa ao tratamento dos 

sintomas apresentados pelo doente, sem que se verifiquem quaisquer contraindicações. 

Só depois de perceber os sintomas, a sua duração e outros problemas associados, é 

que o farmacêutico deve tomar a decisão sobre a dispensa, fornecendo a informação 

sobre a posologia, duração de tratamento, cuidados de utilização e possíveis efeitos 

adversos. 

Ao longo do estágio, foram várias os atendimentos nos quais os utentes me 

solicitaram o aconselhamento de MNSRM. No início esta tarefa foi um pouco difícil para 

mim, porque não estava familiarizada com os todos os MNSRM existentes na farmácia, 
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tendo recorrido muitas vezes ao apoio da equipa, que me ajudou a entender qual o 

melhor MNSRM a dispensar. Com o passar do tempo, fui conseguindo desempenhar 

esta tarefa, cada vez com mais autonomia. Também existiram situações em que me 

solicitaram medicamentos específicos, que, depois de questionar e avaliar os sintomas, 

não se adequavam à situação clínica do utente. Nestas situações, muito comuns para 

medicamentos usados no tratamento sintomático da gripe/constipação, procurei explicar 

qual seria o MNSRM mais adequado para o utente em questão, tendo sugerido também 

medidas não farmacológicas que achei adequadas.  

4.3. Medicamentos Manipulados (MM) 

 

Os MM são definidos como sendo “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.[20] Estes 

devem ser produzidos segundo prescrição médica e tendo como base as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário. 

A preparação de MM é uma atividade realizada no laboratório na FM, tendo como 

base as boas práticas de fabrico, em resposta às necessidades de doentes individuais, 

solicitados pelos próprios ou por entidades como o Centro Hospitalar da Póvoa de 

Varzim/ Vila do Conde, ou o Centro de Diagnóstico Pneumológico. 

Esta prática é acompanhada da elaboração de uma ficha de preparação de que 

contém a designação do medicamento manipulado, a sua forma farmacêutica e 

informações relativas às matérias primas, ao modo de preparação, à embalagem, às 

condições de conservação, ao doente a que se destina e ao médico prescritor. Todos 

os passos elaborados pelo operador são descritos e devidamente assinados. No final 

da execução da preparação verificam-se as suas caraterísticas de qualidade, 

procedendo-se, de seguida, à sua embalagem e rotulagem. É necessário também o 

preenchimento de um livro de registo do movimento das matérias-primas, indicando a 

quantidade usada, o lote e a data da utilização. 

Adjunto à ficha de preparação encontra-se também uma tabela de cálculo do 

preço do MM. Este preço é calculado de acordo com Portaria nº 769/2004, de 1 de julho 

e tem como base o valor dos honorários da preparação, o valor das matérias primas e 

o valor dos materiais da embalagem.[21] 

Existem alguns MM que são comparticipados em 30% pelo SNS. Estes 

encontram-se identificados numa lista anexa ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de 

dezembro.[22] 

Durante o estágio tive oportunidade de preparar, em diferentes ocasiões, vários 

medicamentos manipulados e as respetivas fichas de preparação. Os medicamentos 
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manipulados por mim preparados foram uma pomada de vaselina enxofrada, uma 

solução oral de trimetropim a 1%, papeis medicamentosos de pirazinamida e uma 

suspensão oral de fenobarbital a 0.4%. (anexo VII) 

4.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

A dispensa de medicamentos e produtos de uso veterinário é importante porque 

para além de permitir o bem-estar e saúde dos animais, pode revelar-se uma importante 

medida de saúde pública, nomeadamente na prevenção de doenças transmissíveis ao 

Homem [23].  

Na FM, existe uma pequena seleção de medicamentos veterinários, sendo que 

os mais dispensados são os desparasitantes externos e internos para cães e gatos. 

Também se encontram disponíveis alguns anticoncecionais e antibióticos. 

A dispensa de medicamentos e produtos veterinários foi me bastante solicitada, 

principalmente no verão, uma vez que esta é a época aconselhada para desparasitação. 

Contudo, considero que a minha formação é limitada no que diz respeito a este tipo de 

medicamentos.   

4.5. Medicamentos e produtos homeopáticos 

 

Os medicamentos homeopáticos são aqueles que são obtidos a partir de 

sucessivas diluições e dinamizações de uma substância ativa, que se encontra presente 

em quantidades mínimas no produto final.[24] A sua produção segue as normas de 

fabrico presentes na Farmacopeia Europeia, ou na farmacopeia de um dos seus 

Estados-Membros. 

A FM apresenta apenas uma pequena seleção de medicamentos deste tipo, uma 

vez que a sua dispensa não é muito habitual. 

4.6. Outros produtos  

4.6.1. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são um conjunto de produtos (instrumentos, aparelhos, 

equipamentos, softwares, materiais ou artigos) médicos cujo principal efeito no 

organismo não é atingido através de mecanismos farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos. Este tipo de dispositivos está destinado à prevenção, diagnóstico, 

tratamento ou controlo de uma doença, deficiência ou lesão.[25] 
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A FM apresenta uma grande oferta de dispositivos médicos como canadianas, 

produtos de ortopedia, lancetas, frascos para colheita de urina, fraldas para 

incontinência, preservativos masculinos, meias de compressão, entre muitos outros. 

Durante o estágio participei na dispensa de vários dispositivos médicos, sendo 

que os mais populares foram o material para tratamento de feridas (pensos, adesivos, 

compressas) e as tiras para controlo da glicémia.  

4.6.2. Suplementos alimentares  

Os suplementos alimentares são produtos que se destinam a complementar e/ou 

suplementar um regime alimentar normal, não devendo ser utilizados como substitutos 

de uma dieta variada nem apresentar alegações de propriedades profiláticas, de 

tratamento ou cura. [26, 27] 

Na FM estão disponíveis variados suplementos alimentares, com constituições 

diversas, de modo a satisfazer as diferentes necessidades dos utentes. A maior parte 

destes procura suplementos alimentares destinados à fadiga e ao cansaço, preferindo 

suplementos os multivitamínicos e os suplementos de magnésio. No mês de outubro, 

coma aproximação do inverno, reparei no aumento da procura, por parte dos utentes, 

de suplementos ricos em vitamina C.  

Apesar de consciente da grande variedade de suplementos existentes no 

mercado, antes do início do estágio, desconhecia a grande quantidade de utentes 

utilizadores regulares de suplementos alimentares. 

4.6.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal e Artigos de puericultura 

A definição de produto cosmético e de higiene corporal engloba todas as 

substâncias ou preparações destinadas a contactar com partes superficiais do corpo 

humano ou com os dentes e mucosas bucais, tendo como finalidade limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir odores corporais. [28] 

Dadas condições socioeconómicas da comunidade onde se insere, que 

justificam o baixo interesse por este tipo de produtos, a FM não apresenta muita gamas 

muito extensas da área da dermocosmética, apostando, principalmente em marcas 

como a Barral®, Eucerin®, Isdin® e Sensilis®. Os produtos destinados à higiene oral 

(pastas dentífricas, escovilhões, colutórios) e à saúde capilar (champôs anti-caspa, 

produtos anti-queda) são, contudo, bastante mais procurados. 

Quanto aos artigos de puericultura, estes destinam-se a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação das crianças. Nesta área a FM apresenta uma 

vasta gama de produtos, com marcas como a Nestlé®, Chicco®, Barral®, Isdin® entre 

outras. 
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O estágio curricular enriqueceu os meus conhecimentos sobre a área da 

cosmética e da puericultura, que até então eram muito escassos. 

5. Serviços em farmácia comunitária 

 

Na atualidade, o papel das farmácias comunitárias na promoção da saúde e do 

bem-estar da população não se restringe apenas à dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde, passando também pela prestação de serviços cada vez mais 

diversificados, que permitem um acompanhamento mais próximo do utente. 

Na FM a prestação de serviços inclui a determinação de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos, nomeadamente colesterol total, glicemia, pressão arterial e peso e 

administração de injetáveis. Em parceria com a ValorMed, a farmácia também procede 

à recolha de medicamentos fora do PV ou que já não são utilizados. 

5.1. ValorMed 

 

A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão dos 

resíduos das embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Este projeto surge para 

consciencializar o público da especificidade do medicamento enquanto resíduo especial 

e que deve ser tratado em locais adequados. 

Desta forma, são disponibilizados contentores para o depósito das embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso na farmácia. Os contentores são posteriormente 

recolhidos pelos distribuidores e encaminhados para um Centro de Triagem, onde são 

separados e classificados, de forma a serem reencaminhados para estações de 

tratamento adequadas. [29] Na AMF estão disponíveis contentores de recolha à 

disposição dos utentes. 

6. Formações 

 

O farmacêutico, como profissional de saúde, e considerando a constante 

evolução dos conhecimentos científicos nas áreas farmacêutica e médica, tem o dever 

de se manter atualizado, de modo aperfeiçoar garantir uma atualização e melhoria da 

qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, torna-se necessária a constante 

atualização de conhecimentos, de modo a haver uma renovação da carteira profissional 

[30] 

Durante o meu estágio, também tive a oportunidade de participar em formações 

de modo aprofundar os meus conhecimentos. Para além da formação online sobre o 

Módulo de Atendimento do Sifarma®, disponibilizada a partir da plataforma e-learning 
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da ANF, tive a oportunidade de participar em duas outras formações. A primeira 

formação, disponibilizada pela LIVE MED Iberia® deu-se no dia 14 de outubro, na 

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Esta fundação fazia parte do” Programa 

de Atualização em Farmácia Comunitária” e teve a duração de quatro horas. A segunda 

formação, que tinha como tema “Inovação: Qual o papel da Farmácia” promovida pela 

Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, teve a duração de duas horas. Esta teve 

lugar no Museu Dom Diogo, no dia 28 de outubro.  

 

PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

Projeto 1 – Hipertensão Arterial 

 

1. Enquadramento 

 

Na Farmácia Mariadeira, são dispensados diariamente várias dezenas de 

fármacos hipertensores e os utentes tem como hábito a medição da pressão arterial na 

farmácia. Ao longo das medições da pressão arterial que realizei, fui me apercebendo 

a maior parte das pessoas não tinha conhecimento dos valores a atingir, nem estavam 

sensibilizadas quanto às complicações que a hipertensão arterial poderia provocar a 

longo prazo. Para além disto, reparei que nem todos os utentes diagnosticados com 

esta doença, tinham os valores de pressão arterial controlados, por vezes por falta de 

adesão á terapêutica farmacológica, e noutros casos por não adotarem as mudanças 

de estilo de vida necessárias. 

Sendo assim sugeri a elaboração de um projeto que consistia na realização de 

um dia de rastreio da pressão arterial, com distribuição de um panfleto informativo sobre 

a hipertensão, com objetivo de esclarecer as dúvidas dos utentes e incentivar a 

mudança de determinados hábitos prejudiciais. Pala além disto, elaborei também um 

questionário que me permitiu ter uma melhor visão dos hábitos de vida dos doentes e o 

seu conhecimento sobre a doença.   

2. Hipertensão Arterial (HTA) 

2.1. Pressão arterial 

 

A pressão arterial (PA) é a força exercida pelo sangue nas paredes das artérias, 

e resulta de uma relação estreita entre o débito cardíaco e a resistência vascular 

periférica. [31] 
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A PA apresenta, flutuações de acordo com o ciclo cardíaco, aumentando na fase 

sistólica, devido a uma maior ejeção de sangue e diminuindo na fase diastólica, devido 

ao relaxamento muscular das artérias aquando do enchimento do ventrículo. Desta 

oscilação podemos aferir dois valores principais: a pressão sistólica (PAS) e a pressão 

diastólica (PAD), que são os valores utilizados para  a determinação analítica da PA. 

[32, 33] 

A PA é regulada por variadíssimos mecanismos existentes no nosso organismo 

que permitem adaptações deste parâmetro face a alterações fisiológicas, ambientais ou 

patológicas.  

O Sistema Nervoso desempenha um papel importante nesse sentido, 

nomeadamente na resposta a alterações repentinas de PA. Nos vasos sanguíneos 

existem barorrecetores que são ativados pela distensão da parede dos mesmos, 

mediando a libertação de catecolaminas que atuam no sistema nervoso central de modo 

a ativar o aumento/diminuição da pressão arterial até serem atingidos níveis normais. 

[34] 

Outro mecanismo essencial para a regulação da PA é o Sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona (SRAA). Sempre que existe uma diminuição da PA na 

arteríola anterior, o rim é estimulado a libertar renina, uma enzima que provoca a 

proteólise do angiotensinogénio num octapéptido, a angiotensina I.  Este péptido, é por 

sua vez metabolizado por uma enzima que existe no endotélio vascular 

(maioritariamente nos pulmões), a enzima de conversão da angiotensina (ECA), 

formando-se assim a angiotensina II.[35] Esta molécula participa em variadíssimos 

mecanismos que causam o aumento da PA, de onde se destaca estimulação da 

libertação de aldosterona pelo córtex adrenal. [36] A aldosterona, por sua vez, atua nos 

tubos coletores para aumentar a reabsorção de sódio e potássio e, consequentemente 

a retenção de água. Deste modo vai-se gerar um PA que levará a uma diminuição da 

produção de renina pelas células justaglomerulares do rim. [37] 

2.2. Determinação da pressão arterial 

 

Ainda que em casos extremos a elevação contínua da PA possa provocar mal-

estar, dores de cabeça, tonturas, dores no peito e dificuldades respiratórias, a HTA é 

uma doença maioritariamente assintomática. Por esta razão, o seu diagnóstico só é 

possível através da determinação dos valores de PA. Esta medição é efetuada com 

esfigmomanómetro e deve ser feita num local tranquilo, com 10 a 15 minutos de repouso 

após atividade e 30 minutos após a ingestão de café ou exposição tabágica, para uma 

maior fiabilidade dos resultados. O valor resultante da medição tem como unidade de 
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medida os milímetros de mercúrio (mmHg) e deve ser menor que 139 mmHg para a 

PAS e os 89 mmHg para a PAD (valores considerados normais).  [38] [39] 

2.3. Hipertensão arterial 

 

A hipertensão arterial é uma doença que se caracteriza pela elevação crónica da 

pressão arterial acima dos valores considerados normais. Sendo assim, diagnóstico da 

HTA passa pela identificação em consultório, da elevação dos valores da PAS acima de 

140mmHg e/ou da elevação dos valores de PAD acima de 90 mmHg, em diferentes 

ocasiões. A HTA pode ainda ser subdividida em três graus, correspondendo o grau 1 a 

HTA ligeira, o grau 2 a HTA moderada e o grau 3 a HTA grave, conforme a tabela 1. 

Para termos de classificação, se os valores de PAD e PAS não se encontrarem na 

mesma categoria, devemos considerar sempre a classificação do valor que se 

apresenta mais elevado em relação ao normal ( por exemplo, se os valores de PAS de 

um determinado indivíduo forem de 142 e os valores de PAD forem de 106, classifica-

se o indivíduo como tendo HTA de grau II, apesar dos valores de PAS não se inserirem 

nesta categoria)  [38] 

 

Tabela 2 – Classif icação dos valores de pressão arterial. Adaptado de: [38] 

 

Na maioria dos casos (90%) não existe uma causa conhecida para o 

desenvolvimento da HTA. Estas situações designam-se como hipertensão primária ou 

essencial e, apesar de não se saber ao certo os mecanismos que lhe dão origem, 

reconhece-se a intervenção de fatores genéticos e ambientais na sua etiologia. Nos 

restantes casos a hipertensão é causada por situações clínicas que levam a elevação 

dos níveis de PA, como é o caso da apneia do sono, a doença renal crónica, a síndrome 

de Cushing, o feocromocitoma, o hiperaldosteronismo primário, a coartação da aorta, a 

doença tiroideia e paratiroideia, a hipertensão renovascular e a gravidez. A HTA também 

 

Valores de PA (mmHg) Classificação 

PAS <120 e PAD <80 Ótima 

PAS 120-129 e/ou PAD 80-84 Normal 

PAS 130-139 e/ou PAD 85-89 Normal - Alta 

PAS 140-159 e/ou PAD 90-99 HTA Grau I 

PAS 160-179 e/ou PAD ≥100-109 HTA Grau II 

PAS ≥ 180 e/ou PAD ≥ 110 HTA Grau III 

PAS ≥ 180 e/ou PAD < 110 Hipertensão sistólica isolada 
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pode ser de origem iatrogénica, estando diretamente relacionada com a toma 

continuada de anti-inflamatórios não esteróides (AINES), contracetivos orais e 

vasoconstritores. [40] 

2.4. Prevalência da Hipertensão Arterial 

 

A HTA é uma das doenças com maior incidência mundial, afetando cerca de 

40% da população e apesar da sua prevalência se encontrar mais elevada no continente 

africano (onde afeta 46% da população), também tem um elevado impacto nos países 

desenvolvidos [41, 42] 

Na Europa existiam cerca de 1.13 milhões de hipertensos em 2015, mas estima-

se um aumento deste número em 15-20% até 2025, onde se esperam cerca de 1.5 

milhões de indivíduos com esta patologia. Estima-se que neste continente, a HTA seja 

responsável por 42% das mortes anuais.[43, 44] 

Já no nosso país os a evolução da doença apresenta uma previsão mais 

animadora. Em 2015, 36% da população residente em Portugal com idade 

compreendida entre os 25 e os 74 anos de idade tinha HTA. Desses, estima-se que 

69,8% sabia que tinha patologia, e que, 69,4% estivesse sob terapêutica anti-

hipertensora. Dos doentes tratados, 71,3% apresentava valores normais de PA. 

O número de hipertensos diminuiu desde o ano de 2003 e o número de 

indivíduos tratados com valores controlados de PA foi bastante superior aos desse 

mesmo ano, o que é confirmado por uma diminuição significativa da morte provocada 

por acidentes cardiovasculares.  Sendo assim o INSA sugere uma evolução positiva da 

doença, quer na diminuição da prevalência, quer no aumento do seu controlo. Contudo 

no grupo subpopulacional dos indivíduos dos 25 aos 44 anos, esta tendência não se 

verifica. Apesar deste ser o grupo etário com menor prevalência, o seu valor,12,1%, é 

significativo e evidencia um aumento da incidência deste problema de saúde nos grupos 

etários mais jovens.[45] 

2.5. HTA e possíveis complicações 

 

O aumento da pressão arterial pode levar ao dano dos órgãos e sistemas mais 

sensíveis às suas variações, como é o caso dos rins, do cérebro, e do coração e todo o 

sistema cardiovascular, estando diretamente e independentemente relacionada com a 

incidência de eventos cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, doença 

coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença vascular periférica, 

alterações cognitivas, fibrilação auricular e disfunção eréctil. 
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A HTA é um fator  de  risco  reconhecido  de  morbilidade  e  mortalidade 

cardiovascular (CV) tendo sido responsável por cerca de10 milhões de mortes no ano 

de 2015.[46] A partir  de valores  PA superiores a  115/75  mm  Hg,  o  risco CV duplica  

de  cada  vez  que  a PAS aumenta  20  mmHg e  a PAD aumenta 10 mmHg. Este risco 

aumenta se a HTA estiver associada a outros fatores como a dislipidemia, a diabetes 

Mellitus e o tabagismo. [47] 

2.6. Fatores de risco 

 

Existem vários fatores que estão associados a um maior risco de ter hipertensão 

arterial.  

A HTA é uma doença que pode ser hereditária e que tende a agravar com a 

idade. A partir dos 65 anos, a probabilidade de ter hipertensão arterial aumenta. Isto 

deve-se a uma perda de elasticidade dos vasos, que leva a um aumento da ejeção 

ventricular e a uma consequentemente elevação da pressão arterial sistólica isolada. 

Os indivíduos de raça negra também apresentam uma maior predisposição genética 

para a doença assim como os indivíduos do sexo masculino. Todos estes aspetos são 

características inerentes aos indivíduos em questão, sendo assim designados de fatores 

de risco não-modificáveis. 

Existem outros fatores de origem comportamental que aumentam o risco para a 

doença, risco este que pode ser diminuído através da alteração dos mesmos 

comportamentos. A estes atribuem-se o nome de fatores de risco modificáveis.  

Dentro desta categoria insere-se a obesidade e a alimentação inadequada (rica 

em calorias, com alto teor de sódio e gorduras saturadas e pobre em nutrientes 

essenciais), o consumo de álcool e tabaco e o sedentarismo.  

Elevados níveis de stress também podem aumentar o risco de HTA. Apesar de 

ainda não está provada uma relação direta entre o stress e a HTA, o stress está 

relacionado com a aquisição de hábitos menos saudáveis que poderão influenciar o 

risco de HTA. [48, 49] 

2.7. Tratamento da HTA 

 

O objetivo da terapêutica anti-hipertensora tanto farmacológica como não-

farmacológica é, não só diminuir os valores de PA, mas também diminuir a morbilidade 

e mortalidade cardiovascular associada à HTA. De facto, estima-se que os resultados 

da mesma se reflitam numa redução de 35% e 42% da incidência de acidentes 



Relatório de Estágio Prof issionalizante | Farmácia Comunitária 

 

Maria Melo | 26 

 

vasculares cerebrais e 18% e 14%, para pessoas com idade menor e maior que 60 

anos, respetivamente. [50] 

Embora os fármacos anti-hipertensores sejam verdadeiramente eficazes e 

devam ser prescritos sem hesitação nos doentes com hipertensão de grau III e em todos 

os doentes hipertensos com risco cardiovascular moderado e grave, o tratamento da 

HTA passa, em primeiro lugar, pelo controlo dos fatores de risco modificáveis, podendo 

até prevenir a necessidade da utilização de terapêutica farmacológica em hipertensos 

de grau I com baixo risco cardiovascular. [38, 50, 51]  

2.7.1. Medidas não farmacológicas  

As medidas não farmacológicas recomendadas para o controlo da HTA são as 

seguintes: 

• Adoção   de   uma   dieta   variada, nutricionalmente   equilibrada, rica   

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

 

• Prática regular e continuada de exercício físico– é recomendado um exer-

cício físico aeróbico, de carga baixa a moderada (como caminhar; correr, andar de bici-

cleta, nadar, por exemplo) e adequado á idade do praticante. Esta atividade deve ter, 

idealmente, uma duração de 30 a 60 minutos diários e uma frequência de 5 dias por 

semana; 

 

• Controlo e manutenção de peso normal, isto é, índice massa corporal 

igual ou superior a 18,5, mas inferior a 25, e perímetro da cintura inferiora 94 cm, no 

homem, e inferiora 80 cm, na mulher - A perda de peso, para além de diminuir a PA em 

si, auxilia a eficácia da terapêutica anti-hipertensiva. Para além da dieta e exercício fí-

sico, a terapia motivacional e terapêutica farmacológica podem ser necessárias para 

acelerar o processo de emagrecimento em indivíduos obesos, de modo a diminuir o 

risco cardiovascular o mais rápido possível;[52] 

 

• Restrição do consumo de álcool – A redução do consumo de álcool em 

indivíduos que o fazem moderadamente não tem um impacto significativo na redução 

da sua pressão arterial, sendo apenas verificada um decréscimo significativo em pes-

soas que consomem mais de duas bebidas alcoólicas por dia. Sendo assim, o objetivo 

desta mudança de estilo de vida não passa pela eliminação do álcool da dieta, mas pela 

sua ingestão forma equilibrada; [53] 
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• Diminuição do consumo de sal (valor ingerido inferior a 5,8 g/dia) - Vários 

ensaios clínicos verificam uma associação positiva entre a diminuição do consumo de 

sal e a diminuição dos valores da pressão arterial; [44] uma meta análise de 2013 con-

cluiu que a diminuição que a ingestão de menos 4,4g de sal por dia estava associada a 

uma diminuição de 4,2/2,1 mmHg nos valores de PA. Esta restrição tem ainda um efeito 

mais pronunciado em hipertensos onde se verificou um decréscimo de 5,4/2,8mmHg; 

[54] 

 

• Cessação do consumo de tabaco. 

2.7.2. Medidas farmacológicas 

O tratamento farmacológico da HTA fundamenta-se no uso de fármacos anti-

hipertensores. A DGS define como tratamento de hipertensão de risco baixo a moderado 

a administração de qualquer um dos seguintes grupos de fármacos de primeira linha: 

a) Diuréticos tiazídicos ou análogos: Este grupo de fármacos como a 

hidroclorotiazida e a clortalidona[55], respetivamente, inibem o transportador NCC no 

tubo contornado distal, provocando a excreção de Na+, K+, H+, aumentando, 

consequentemente, a excreção de água pela da urina (diurese).  

b) Modificadores do eixo renina-angiotensina-aldosterona – Estes 

fármacos impedem a formação ou a atuação da angiotensina II, inibindo assim os seus 

efeitos vasoconstritores e a formação de aldosterona, consequentemente, diminuindo a 

PA. A DGS recomenda primariamente a prescrição de inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (IECA), como o captopril ou lisinopril[55], que inibem a 

enzima que transforma a angiotensina I em angiotensina II.[56] Em alternativa os 

antagonistas dos recetores da angiotensina (ARA) também podem ser utilizados. Os 

ARA, como o losartan e o candesartan[55], atuam através do bloqueio dos recetores da 

angiotensina II, fazendo com que os efeitos desta molécula não se verifiquem.[57] O 

seu uso clínico é semelhante ao dos IECA (apesar de apresentarem menor eficácia), 

mas os seus efeitos adversos são menores, não se verificando angioedema ou tosse, o 

que faz destes fármacos mais toleráveis que os anteriores. [58] 

c) Bloqueadores de canais de cálcio: Os fármacos bloqueadores dos canais 

de cálcio, como a amlodipina e a felodipina[55], atuam nos canais de cálcio 

dependentes de voltagem, inibindo a contratilidade do musculo liso vascular, 

possibilitando assim a vasodilatação.[59] 

d) Associação de um diurético com um IECA, ou um ARA. 

Para casos de HTA de risco acrescido é recomendada a associação dos fármacos 

acima referidos.  
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3. Projeto 

 

O rastreio da HTA foi realizado no dia 17 de outubro de 2019, na Farmácia 

Mariadeira. Os utentes foram convidados a medir gratuitamente a pressão arterial e a 

responder a um questionário (anexo VIII) sobre os seus hábitos e conhecimentos sobre 

a doença. A parte 1 do questionário destinava-se a todos os utentes submetidos ao 

rastreio, enquanto que a parte 2 limitava-se aqueles que apresentavam valores de PAS 

iguais ou superiores a 140mmHg e valores de PAD iguais ou superiores a 90mmHg. 

Todas as respostas foram compiladas nas tabelas apresentadas nos anexos IX e X. 

A adesão à iniciativa foi boa. Pudemos contar com a participação de 23 pessoas 

(10 homens e 13 mulheres) com idades compreendidas entre 34 e 85 anos.  

Quando questionados acerca do seu estilo de vida, 65,2% dos inquiridos alegou 

não ter como hábito a prática de exercício físico e 21,7% afirmaram fumar mais de 20 

cigarros por dia. Apesar disto, a maioria (69,6%) declarou ter hábitos alimentares 

saudáveis, com a preferência pelos legumes e frutas em detrimento dos refrigerantes e 

comidas processadas. Para além disto, apenas três pessoas afirmaram beber mais de 

dois copos de bebidas alcoólicas por dia (Figura 1). Estes dados permitiram obter 

algumas informações sobre a existência de fatores de risco modificáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das medições da PA estão descritos na Figura 2. Das 23 pessoas 

inquiridas 12 pessoas (52%) dos indivíduos apresentavam valores de PAS iguais ou 

superiores a 140mmHg e valores de PAD iguais ou superiores a 90mmHg. Destas 

pessoas, apenas três não tinham sido previamente diagnosticadas com HTA e as 
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Figura 1 – Resultados relativos ao estilo de vida dos utentes rastreados 
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restantes estava a efetuar tratamento com anti-hipertensores. Apesar disto, dos nove 

utentes previamente diagnosticados, cinco não sabiam ao certo em que consistia a HTA 

e apenas quatro tinham conhecimento das complicações associadas a esta doença. 

Apesar disto, verificou-se uma forte adesão à terapêutica por parte dos doentes e um 

conhecimento satisfatório das mudanças de estilo de vida necessárias ao tratamento da 

HTA (ainda que, por vezes, certos doentes admitissem o seu incumprimento). Outro 

dado a reter deste questionário é que, apesar de vários participantes possuírem 

aparelhos de medição da PA, apenas 55,6% faz a medição regular de pelo menos uma 

medição mensal (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após resposta ao inquérito foram esclarecidas todas as dúvidas dos utentes aos 

quais foi, posteriormente, oferecido um panfleto informativo (anexo XI). 
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Figura 2 – Distribuição dos valores de PA obtidos (segundo patamares estabelecidos pela DGS) 

 

Figura 3 – Resultados relativos ao conhecimento/práticas dos hipertensos rastreados  
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4. Considerações Finais 

 

Apesar do tamanho da amostragem não permitir resultados significativos, a 

realização do rastreio da HTA permitiu-me conhecer um pouco melhor os utentes da 

Farmácia Mariadeira e, a sua visão da Hipertensão Arterial. Apesar do panorama 

nacional da doença ter vindo a melhorar ao longo dos anos, existe ainda uma lacuna no 

que toca ao conhecimento da patologia por parte dos doentes, bem como das medidas 

não farmacológicas de prevenção e controlo.  

Este projeto clarificou, também, a minha visão do papel educacional do 

farmacêutico na comunidade onde se insere. É através destes rastreios e medições 

rotineiras de parâmetros como a HTA, que o farmacêutico deteta anomalias nos valores 

apresentados pelo doente e atua, concordantemente, aconselhando mudanças no seu 

estilo de vida, incentivando a adesão à terapêutica ou alertando para necessidade de 

consultar um médico.  É através de pequenos atos como este que o farmacêutico 

dignifica a sua profissão contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida do 

doente. 

Projeto 2 – Os Cuidados da mulher durante a gravidez 

 

1. Enquadramento 

 

De acordo com o código deontológico do farmacêutico, todos os profissionais 

por ele albergados deverão promover e participar na formação e educação dos seus 

utentes em determinados aspetos da saúde e, ou cuidados de saúde a ter em conta. 

Neste caso, o aconselhamento farmacêutico deverá assumir um papel de relevo na 

promoção e instituição de um estilo de vida saudável ma mulher grávida. Desta forma, 

poderá ser feita uma otimização da saúde das gestantes, reduzindo, inerentemente, o 

risco de complicações durante a gravidez, bem como, prevenir determinadas doenças 

no feto.  

Além disso, também fica ao encargo do aconselhamento farmacêutico, 

mencionar/ sugerir variadas medidas terapêuticas que visam a resolução de diversos 

sintomas fisiológicos, normalmente associados ao período de gestação, 

nomeadamente, obstipação, azia, dores lombares, entre outros. Esse aconselhamento, 

passará quer por medidas não farmacológicas, quer por indicação de medicamentos de 

venda livre ou não sujeitos a receita médica, assim como produtos de dermocosmética 

uma vez que é nestes onde o farmacêutico pode atuar mais livremente. 
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Neste sentido, foi me sugerido pela Diretora Técnica da Farmácia Mariadeira, a 

realização de uma palestra de promoção para a saúde, com o objetivo de informar as 

mulheres grávidas interessadas sobre os cuidados a ter na gravidez, do ponto de vista 

farmacêutico. 

 

2. Os cuidados da grávida  

2.1. Alimentação saudável 

 

  A nutrição da gestante é a única fonte de aporte nutricional para o feto, 

desempenhando, consequentemente, um papel crucial para o desenvolvimento do 

mesmo não só período pré-natal, mas também ao longo da sua vida. [60] As 

recomendações nutricionais da gravidez não são muito diferentes das recomendações 

gerais da população e por isso a dieta da mãe deve ser saudável e variada seguindo as 

recomendações da roda dos alimentos.  

Durante a gravidez, existe, contudo, um aumento das necessidades nutricionais 

da mulher, de modo a satisfazer as necessidades metabólicas da mesma e, 

simultaneamente, fornecer todos os nutrientes necessários o crescimento e 

desenvolvimento do bebé. [61] A alimentação da grávida deve, por isso, sofrer algumas 

adaptações conforme o período gestacional, tendo sempre em conta individualidade da 

mulher em questão. [60] 

  

• Aporte calórico: As necessidades energéticas vão aumentando ao longo 

da gravidez, resultado do exponencial desenvolvimento do feto. No segundo e terceiro 

trimestres as grávidas devem ingerir mais 340 e 450 kcal que as 2000kcal diárias 

recomendadas. A principal fonte de energia deverá ser os hidratos de carbono 

(essencial para o fornecimento de glicose ao feto). 

• Proteínas: O aumento das necessidades proteicas também se verifica no 

segundo e terceiro trimestres da gravidez devido a um aumento dos processos 

anabólicos necessários não só ao crescimento do feto, mas também ao 

desenvolvimento da placenta e alargamento do tecido uterino. As necessidades 

proteicas são, habitualmente, colmatadas numa “dieta normal”, devendo-se preferir os 

lacticínios e as leguminosas à habitual proteína animal, ainda que esta deva ser ingerida 

moderadamente.[60] 

• Ácidos gordos: Os alimentos ricos em lípidos não são sujeitos a 

recomendações específicas, mas devem fazer parte da dieta da grávida, uma vez que 

levam a uma maior absorção das vitaminas lipossolúveis e participam em processos 
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desenvolvimento neuronal. A necessidade de ácidos gordos essenciais, como o ácido 

linoleico (n-6) e ácido alfa-linolénico (n-3), é maior na gravidez e pode ser suprida pela 

ingestão de peixes gordos como a sardinha, o salmão e a cavala. [60] 

• Cálcio e vitamina D: Sabe-se que o cálcio e a vitamina D são nutrientes 

essenciais para o processo de osteogénese, e por isso é natural que seja necessário 

um maior uptake (1000mg/dia de cálcio) dos mesmos para a formação de ossos 

saudáveis no feto e prevenção de raquitismo. A exposição solar, essencial para a 

síntese epidérmica de vitamina D, deve ser regrada e limitada as horas de menor 

incidência de raios UV. [62-65]  

• Zinco e magnésio: O zinco é fundamental ao organismo humano, como 

componente de várias enzimas participantes diversas vias metabólicas, como é o caso 

da síntese proteica e de ácidos nucleicos e metabolismo de hidratos de carbono e 

lípidos, sendo por isso essencial na gestação. O magnésio por sua vez, em 

concentrações recomendadas, reduz o risco de pré-eclampsia, uma complicação da 

gravidez que pode levar a parto prematuro (e que será abordado mais tarde).[60] 

• Ácido Fólico: O ácido fólico é uma molécula importante na síntese de 

ácidos nucleicos e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento no tubo 

neural no início da gravidez. A ingestão de quantidades adequadas deste nutriente 

previne o aparecimento de malformações no sistema nervoso do bebé, pelo que se 

aconselha, muitas vezes, a sua suplementação 3 meses antes de tentar engravidar e 

durante o primeiro trimestre. [66, 67] 

• Iodo: O iodo é um dos componentes das hormonas da tiroide: 

triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Estas hormonas são importantes no desenvolvimento 

cerebral e cognitivo do feto e recém-nascido e, como a sua produção fetal é baixa 

durante a maior parte da gravidez, estas são fornecidas pela mãe. Sendo assim, para 

garantir o fornecimento destas hormonas tanto á grávida como ao feto, é recomendado 

um suplemento diário de iodo sob a forma de iodeto de potássio (150 a 200µg por dia), 

desde o período pré-concecional até ao fim do aleitamento. [68, 69] 

• Ferro: O ferro tem parte em inúmeros processos biológicos, 

nomeadamente na constituição da proteína hemoglobina, presente nos glóbulos 

vermelhos. A ausência de ferro pode provocar anemia, sendo por isso necessária a sua 

suplementação em alguns casos. [70] 

2.2. Substâncias a evitar na gravidez 

 

Existem substâncias que pelas suas características (peso molecular, lipof ilia ou 

capacidade de se ligar a proteínas transportadoras) têm a capacidade de ultrapassar a 
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barreira placentária e exercer ação no feto, podendo originar distúrbios no seu 

desenvolvimento, conduzir a malformações irreversíveis ou até provocar o aborto. 

Sendo assim é essencial que as grávidas evitem o consumo de álcool, o tabaco, drogas 

de abuso, mas também será necessário tomar precaução relativamente a determinados 

medicamentos, que apesar de serem benéficos nas situações adequadas, podem se 

revelar como sendo teratogénicos.  

A exposição pré-natal ao álcool (etanol) resulta não só num vasto espectro de 

efeitos teratogénicos, mas também em implicações a longo prazo para a criança. As 

anomalias resultantes da exposição materna ao álcool têm a denominação coletiva de 

Síndrome Alcoólica Fetal, e podem variar entre baixo peso à nascença, abortos 

espontâneos, problemas comportamentais ou de desenvolvimento, e défices cognitivos. 

[71-73] Apesar da gravidade das consequências da exposição do embrião/feto ao etanol 

depender, comprovadamente, da dose e do tempo de exposição e da fase de 

desenvolvimento fetal, ainda não existe um consenso quanto á dose necessária que 

estas ocorram, sendo por isso globalmente aconselhada a evicção de qualquer 

consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação aleitamento. [72, 74] 

Em relação ao tabaco, e acordo com a DGS, “fumar é atualmente a principal 

causa evitável de complicações na gravidez, quer para a mãe, quer para o feto e o 

recém-nascido”.[16] O consumo de tabaco possibilita a passagem transplacentar de 

nicotina entre outras substâncias como o monóxido de carbono, que podem induzir 

anomalias congénitas no feto e diminuir o seu aporte de oxigénio. [75, 76] Para além 

disso, é estimado que o consumo de tabaco na gestante esteja relacionado com 5% a 

8% dos partos pré-termo e 5% a 7% das mortes a estes associadas, 13% a 19% dos 

partos de crianças com baixo peso ao nascer e 23% a 34% das mortes súbitas do 

lactente.[77] Acredita-se, também, que a exposição pré-natal ao tabaco possa estar 

associada a problemas infantis de obesidade, asma, hipertensão e desordens 

comportamentais.[76, 78] A cessação tabágica antes de engravidar ou nas primeiras 

semanas antes da conceção reduz substancialmente estas complicações. [75] 

No que diz respeito ao consumo de medicamentos na gravidez, estudos indicam 

que este fator é responsável por 2 a 3% das anomalias congénitas. Contudo, verifica-

se uma grande dificuldade de obtenção de informação por parte dos profissionais de 

saúde em relação à teratogenicidade de grande parte dos compostos, uma vez que o 

conhecimento obtido se baseia em ensaios in-vivo em animais, estudos epidemiológicos 

e retrospetivos que são obtidos por farmacovigilância após a comercialização (com uma 

amostra reduzida), ou meta análises dos mesmos estudos. Dadas todas as limitações, 

conclui-se que não existe nenhuma abordagem que permita estabelecer de forma 

absoluta e definitiva a segurança e os riscos dos fármacos na gravidez. 
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De qualquer modo, aconselha-se às grávidas o consumo de medicação 

exclusivamente prescrita pelo médico, ou aconselhada pelo farmacêutico, nunca 

recorrendo a automedicação.[79] 

2.3. Exercício físico na gravidez 

 

Para além de possibilitar um aumento do tónus muscular, da capacidade 

cardiorrespiratória e a correção da postura (e, consequentemente, o desconforto 

associado a edema, obstipação e lombalgia, muito comuns na gravidez), a prática 

regular de atividade física é uma medida de combate à obesidade e sedentarismo, 

fatores de risco para complicações como a diabetes Mellitus gestacional. Estes 

inúmeros benefícios fazem com que o exercício físico de baixo impacto como o yoga e 

a aeróbica sejam aconselhados durante todos os períodos da gravidez durante 5 dias 

por semana, na ausência de complicações ou contra indicações médicas. Quando a 

mulher praticava  algum desporto de maior intensidade durante o período pré-

concecional, poderá continuar a praticá-lo, sempre com precaução e desde que este 

não envolva impacto, quedas ou um amento de pressão.[80, 81]  

2.4. Problemas típicos da gravidez e a sua resolução 

 

Durante a gravidez, as gestantes atravessam um intenso período de alterações 

físicas e psicológicas, relacionadas com as grandes variações hormonais verificadas 

neste período, assim como com uma constante preocupação com o bem-estar do bebé. 

Estas mudanças fisiológicas podem ser trazer bastante desconforto e inquietação às 

futuras mães, razão pela qual é necessária a sua resolução, da melhor forma. 

Existem condições que, pelo seu caráter agudo e sintomático ou temporário, 

requerem que a terapêutica medicamentosa seja preferencialmente evitada, de modo a 

garantir a máxima segurança para o feto, sendo assim aconselhada a recorrência a 

medidas não farmacológicas. Contudo quando estas não se verificam eficazes, alguns 

produtos farmacêuticos e cosméticos, vendidos em Farmácia Comunitária podem ser a 

solução para estes problemas, devendo ser utilizados em baixa dose e  no menor 

período de tempo possível.[79] 

2.4.1. Agravamento de problemas da cavidade oral  

 As alterações hormonais características do segundo trimestre da gravidez 

podem levar a um aumento da inflamação e consequente hemorragia das gengivas, 

assim como ao agravamento de alguma afeção da cavidade bucal já existente. Nestes 

casos os profissionais de saúde devem promover uma higiene oral reforçada (que 
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consiste na lavagem dos dentes duas vezes por dia e o uso do fio dentário) e a utilização 

de um dentífrico com flúor, já que este, para além do seu efeito cariostático, causa 

remineralização óssea, e previne os danos causados pela acidez produzida pelo filme 

bacteriano. [82] 

2.4.2. Azia  

A azia e o refluxo gastroesofágico são duas das complicações mais comuns 

terceiro trimestre da gravidez, associadas não só à pressão ascendente exercida no 

diafragma pelo feto, mas também pelo efeito miorrelaxante da progesterona no esfíncter 

esofágico inferior.[83] Estes sintomas causam elevado desconforto e uma diminuição 

da qualidade de vida da mulher grávida pelo que é necessária a intervenção 

farmacológica se os mesmos persistirem após a implementação de medidas 

comportamentais e dietéticas (anexo XII). [84] 

 O uso de antiácidos contendo cálcio, magnésio ou alginatos é considerado 

seguro na gravidez [79, 83, 85, 86],  enquanto que a utilização de formulações contendo 

bicarbonato de sódio deve ser evitada como prevenção do risco de retenção hídrica e 

alcalose metabólica materna e fetal.[79, 83] Os antiácidos contendo alumínio, por outro 

lado devem ser usados com precaução, uma vez que podem provocar obstipação.[79]  

Quanto aos inibidores da bomba de protões (IBP) (como o omeprazol, o 

esomeprazol e o pantoprazol), existe alguma controvérsia em relação aos seus efeitos 

no feto. Estudos anteriores associaram a toma de IBP com o surgimento de anomalias 

fetais enquanto que estudos mais recentes negam qualquer teratogenia. Sendo assim 

a indicação deste grupo farmacoterapêutico é apenas de última linha. [86] 

2.4.3. Obstipação  

A obstipação ocorre maioritariamente no primeiro trimestre da gravidez e está 

relacionada com diversos mecanismos químicos e físicos (anexo XIII).[87] Á 

semelhança da azia, o tratamento da obstipação na gravidez passa, em primeiro lugar, 

pela alteração da alimentação, introduzindo na dieta alimentos ricos em fibra e 

mantendo uma hidratação adequada.[79, 86, 87]  Caso estas modificações não se 

verifiquem eficazes, pode-se considerar o tratamento com laxantes de expansores de 

volume como o farelo ou a ispagula, uma vez que estes são desprovidos de absorção 

sistémica. Porém, o tempo para que se verifique o efeito terapêutico é longo, o que pode 

ser uma desvantagem em casos mais graves. [86, 88, 89]  

Os laxantes osmóticos como a lactulose, o lactitol, o manitol e o sorbitol, tem um 

tempo apresentam um tempo de ação mais rápido e não apresentam evidencia de 

teratogenicidade, pelo que são considerados como fármacos de segunda linha pra 
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situações refratárias.  Apesar disto é desaconselhado o seu uso prolongado uma vez 

que, devido á sua natureza polisacarídica, podem provocar náuseas, inchaço 

abdominal, flatulência e desequilíbrio eletrolítico, efeitos pouco toleráveis pelas 

grávidas. [88, 89]  

Os laxantes estimulantes contendo senne, psyllium e cáscara sagrada tem o 

tempo de devem ser evitados durante a gestação uma vez que estão associados, 

teoricamente, a estimulação uterina. [79] 

2.4.4. Hemorroidas 

 A obstipação causada pela gravidez aumenta o volume de sangue circulante na 

zona retal, que leva a um consequente acréscimo da dilatação, ingurgitamento e estase 

venosa. Estes fenómenos associados a um aumento do tamanho uterino, e às 

alterações hormonais verificadas fazem com que a doença hemorroidária seja uma 

intercorrência estimada em 8 a 24% das grávidas. Nas hemorroidas externas não se 

recorre a tratamento, a não ser que ocorra trombose aguda, caso este que é resolvido 

através da execução de uma pequena cirurgia. O tratamento das hemorroidas internas 

é meramente sintomático e passa primeiro pelo tratamento da obstipação, 

antipruriginosos (benzocaína)e anti-inflamatórios tópicos (hidrcortisona).  Os produtos 

contendo vasoconstritores como a epinefrina ou fenilefrina (comumente usados para a 

diminuição do edema) devem ser usados com precaução na gravidez, em particular nas 

mulheres que sofrem de hipertensão, diabetes ou retenção hídrica.[90] 

2.4.5. Afeções cutâneas  

Durante a gravidez é comum a ocorrência de alterações dermatológicas, entre 

estas, o surgimento de estrias (Striae gravidarum), presentes em cerca de 90% das 

grávidas e melasma, que tem uma prevalência de 10-15%. Estas condições, apesar de 

não serem consideradas problemas de risco médico, podem causar uma certa 

desfiguração no corpo da grávida e, por esta razão, estão frequentemente na origem de 

angústia e ansiedade por parte das mesmas.  

O melasma caracteriza-se pela presença de regiões hiperpigmentadas na pele 

exposta ao sol (principalmente na cara), resultantes de uma hiperprodução de melanina 

cuja etiologia (que ainda é, em parte, desconhecida) está relacionada com a exposição 

aos raios UV, fatores genéticos e a ação de hormonas como a progesterona.[91] O 

tratamento passa pelo uso tópico de despigmentantes como dos quais se destacam a 

hidroquinona, compostos retinoides e corticosteroides. É sempre aconselhado também 

o uso de um protetor solar, de preferência físico, para prevenir o alargamento e 

escurecimento das manchas.[92] 
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As estrias da gravidez, por sua vez, consistem em bandas cutâneas que 

aparecem no segundo e terceiro trimestres da gravidez, geralmente na região da 

abdominal e mamária e com menos incidência na região da anca e nádega. Estas 

começam por ter uma cor avermelhada e causar edema ou prurido, podendo, passado 

algum tempo, evoluir, permanentemente, para uma forma hipopigmentada e atrófica. 

Ainda não existem respostas quanto ao tratamento especializado das estrias, mas 

reconhece-se que a aplicação de cremes à base de vitaminas, ácidos gordos e acido 

hialurónico, com massagem pode ajudar a prevenir a sua instalação de forma 

permanente. [93, 94] 

3. Projeto 

 

A realização da palestra destinada às grávidas realizou-se no dia 26 de outubro 

de 2019 com início às 15h e 30 minutos e término às 17h do mesmo dia. A palestra 

consistiu na apresentação de um PowerPoint (anexo XIV) sobre os principais cuidados 

alimentares a ter na gravidez, substâncias a evitar nesse período (como o álcool e o 

tabaco), e a apresentação das soluções existentes na Farmácia Mariadeira para 

desconfortos habituais que as futuras mães sentem na gestação. O período pós-parto 

também foi brevemente mencionado. 

Apesar da grande publicitação do evento, a adesão ao mesmo não foi a melhor, 

tendo contado apenas com a participação de 5 grávidas. Depois da apresentação dos 

temas abordados, houve uma sessão de esclarecimento de dúvidas, que teve a 

intervenção das farmacêuticas Dr.ª Ana Paula Sá e Dr.ª Andreia Morgado. As principais 

questões que foram apresentadas pelas participantes abordavam o tema da medicação 

na gravidez e opiniões sobre quais os produtos a usar para a prevenção de estrias e 

nos cuidados do recém-nascido. Terminada a sessão, a farmácia presenteou as futuras 

mães com um miminho, um kit de produtos destinados ao cuidado da mãe e do bebé 

(anexo XV). 

 

4. Considerações finais 

 

Atualmente, as mulheres grávidas são acompanhadas por uma equipa 

especializada de médicos e enfermeiros que lhes devem proporcionar todas os apoios 

necessários a uma gravidez feliz e segura. Apesar disto, são múltiplas as vezes que 

estas procuram na farmácia, uma solução rápida e eficaz para a resolução de 

determinados problemas sintomáticos típicos. O farmacêutico deve possuir o 

conhecimento necessário para aliviar situações de desconforto na gestante e para 
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identificar situações em que seja necessária a referência ao médico. A realização desta 

apresentação foi, sem dúvida, uma mais-valia para a minha formação, uma vez que 

contribuiu para uma melhor instrução sobre uma área que me era completamente 

desconhecida e que me pode ser útil no meu futuro profissional. 
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Anexo II – Área de atendimento ao público 
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Anexo III – Área de atendimento personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Área de armazenamento de medicamentos sujeitos a receita médica 
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Anexo V – Área de receção de encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI- Armazém de produtos farmacêuticos 
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Anexo VII – Exemplos de fichas de preparação e MM elaborados no âmbito do 

estágio curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de preparação da pomada de vaselina enxofrada 

Ficha de preparação e suspensão oral de fenobarbital 0.4% 
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Anexo VIII – Questionário utilizado no rastreio da HTA 
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Anexo IX – Tabela de respostas à Parte 1 do questionário desenvolvido no rastreio da HTA 
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Anexo X – Tabela de respostas à Parte 2 do questionário desenvolvido no rastreio 

da HTA 
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Anexo XI – Panfleto informativo oferecido no dia do rastreio da HTA 
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Anexo XII – Medidas não farmacológicas para o tratamento do refluxo. 

 

Adaptado de: [60, 84] 

 

Anexo XIII – Etiologia da obstipação na gravidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: [95] 

 



Relatório de Estágio Prof issionalizante | Farmácia Comunitária 

 

54 
 

Anexo XIV- Apresentação do workshop dos cuidados da grávida 
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Resumo 

  

Após nove semestres de formação científica, laboratorial e teórica, o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas prevê a realização de seis meses de estágio 

profissionalizante em Farmácia Comunitária ou apenas quatro meses do mesmo se articulado 

com um estágio de dois meses nos Serviços Farmacêuticos de um Hospital, público ou privado. 

Com esta formação pretende-se dotar os estudantes de conhecimentos técnicos e 

deontológicos facilitadores da transição para o mercado de trabalho. 

Parte do meu estágio decorreu no Hospital de Santa Luzia (HSL) em Viana do Castelo, 

do dia 1 de maio ao dia 31 de junho de 2019.  

Com este relatório pretendo, sumariar a minha experiência como estagiária desta 

instituição, assim como todos os conhecimentos adquiridos de modo a salientar a dinâmica 

geral dos Serviços Farmacêuticos do hospital e da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

(ULSAM). Assim sendo, numa parte introdutória, procedo à apresentação dos mesmos, 

explicando a sua organização e funcionamento, assim como a organização do estágio em 

questão.  

De seguida, exponho as principais áreas constituintes dos serviços, onde se foca o 

trabalho do farmacêutico, sendo elas: Gestão de stocks e armazenamento de produtos 

farmacêuticos; Distribuição de produtos farmacêuticos (Distribuição clássica e em armazéns 

avançados; Disribuição Individual Diária em Dose Unitária; Distribição em Regime de 

ambulatório); Farmacotecnia (Produção de Fármacos Estéreis e Não Estéreis). Na parte final 

de cada um destes capítulos falo um pouco da minha experiência em cada uma dessas 

unidades, refletindo sobre as competências por mim adquiridas aquando da sua realização.  
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1. Introdução 

 

1.1 Unidade Local de Saúde do Alto Minho   

 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. foi criada pelo Decreto-Lei 183/2008 

de 04 de setembro, retificado pelo Decreto-Lei 12/2009, de 12 de janeiro. A prestação de 

Cuidados de Saúde Primários à população é garantida pelo Agrupamento de Centros de Saúde 

do Altos Minho (ACES), que conta com doze Unidades de Cuidados Primários (Arcos de 

Valdevez, Barroselas, Caminha, Darque, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira), e uma unidade de saúde 

pública. (anexo I) 

A prestação de cuidados diferenciados está a cargo de duas unidades hospitalares - o 

Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e o Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de 

Lima, que se centram nas seguintes linhas de produção: Consulta Externa; Urgência; 

Internamento ( 398 camas e 13 berços) ; Cirurgia Convencional (programada e urgente); Cirurgia 

Ambulatório; Hospital Dia; Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; Serviços 

Domiciliários; Hospitalização domiciliaria; e Telemedicina/Telesaúde.  

No desenvolvimento da sua atividade, a ULSAM e todos os seus colaboradores regem-

se por quatro valores base: a atitude centrada no cidadão e respeito pela dignidade humana, a 

cultura do conhecimento como um bem em si, a cultura da excelência técnica e do cuidar, e a 

cultura interna de multidisciplinaridade e do bom relacionamento no trabalho; 

A sua missão reside na prestação de cuidados de saúde à população residente no distrito 

de Viana do Castelo, respondendo de forma integrada às suas necessidades, através dos 

serviços públicos, privados contratualizados, comunitários ou de solidariedade social, de modo 

a garantir qualidade e efetividade da prestação de cuidados, com eficiência e eficácia, tendo em 

vista a excelência.[1]   

 

1.2 Serviços Farmacêuticos da ULSAM 

 

Os Serviços Farmacêuticos da ULSA é um departamento com autonomia técnica e 

científica, constituído por uma equipa de nove Farmacêuticos, dez Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), quatro Assistentes Operacionais (AO), e dois Assistentes 

Técnicos, que diariamente se encarregam de assegurar a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, bem como a garantia de qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. 

Apesar de possuir instalações apenas no Hospital de Santa Luzia e no Hospital Conde 

de Bertiandos, os SFAR são responsáveis pela medicação de toda a Unidade Local de Saúde, 

estando os resultados do seu exercício sujeitos às orientações e jurisdição do Conselho de 

Administração (CA). 
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As instalações dos SFAR no HSL situam-se no 3º piso e  estão divididas nas seguintes 

áreas: receção de medicamentos e produtos farmacêuticos, armazéns de medicamentos, 

produtos inflamáveis e de gases medicinais, distribuição de medicamentos para ambulatório, 

distribuição de medicamentos em dose unitária, produção de medicamentos (Nutrição 

Parentérica Total, Citotóxicos e Medicamentos Manipulados Não Estéreis), sala de reembalagem 

e rotulagem de fórmulas orais sólidas, gabinetes, sala de reuniões, sala de pausa e vestiário/WC. 

O horário de funcionamento dos SFAR do HSL é das 9:00h às 20:00h, de segunda a 

sexta-feira e aos sábados das 9:00h às 17:00h. Aos domingos e feriados os SFAR estão 

encerrados. O ambulatório funciona das 9:00h às 17:00h, em dias úteis.  

A gestão diária de todos os medicamentos é feita, utilizando o software informático CPC-

HS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions) desenvolvido pela Glintt 

Healthcare Solutions.  

   

1.2.1 Funções do Farmacêutico Hospitalar 

Cabe ao farmacêutico hospitalar o desempenho das seguintes funções e responsabilidades: 

• Assegurar a gestão do medicamento integrada no Circuito do Medicamento e outros 

produtos farmacêuticos (PF) nomeadamente a sua seleção e aquisição, gestão, 

armazenamento, distribuição, produção, controlo de qualidade e farmacovigilância; 

• Implementar e monitorizar a política de medicamentos, definida no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FNHM) e pela Comissão de Farmácia e 

terapêutica (CFT); 

• Interpretar e validar prescrições médicas garantido que a um determinado doente é 

atribuído o medicamento certo, na dosagem correta, pela via mais adequada e 

durante o período de tempo indicado. 

• Participar em júris de concursos e de validação; 

• Colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos; 

• Fornecer informações sobre medicamentos; 

• Desenvolver ações de formação 

• Promover ações de investigação científica (através da participação em ensaios 

clínicos) 

•  Participação em Comissões Técnicas como a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), a Comissão de Ética para a Saúde (CES), entre outras. 

 

1.3 Organização do Estágio 

 

O Estágio Profissionalizante relatado ocorreu do dia 1 de maio de 2019 a 31 de junho de 

2019. O primeiro dia foi de natureza introdutória e iniciou-se com a apresentação da ULSAM 

pelos Serviços de Gestão de Recursos Humanos do HSL. No mesmo dia, foi-me também 

apresentada, de um modo geral a organização dos Serviços Farmacêuticos, pelo Diretor dos 

SFAR, o Dr. Rui Pires. Nos dois meses que se seguiram, tive a oportunidade de observar o 
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funcionamento das diversas unidades constituintes dos serviços, sendo também possível realizar 

algumas tarefas práticas e pequenos projetos que serviriam de assistência ao bom 

funcionamento das mesmas. A rotatividade pelas diferentes unidades assim como os objetivos 

de aprendizagem estavam descritas num plano de estágio, que constituiu uma ajuda 

imprescindível para o aproveitamento do mesmo. 

2. Gestão de stocks e armazenamento de produtos farmacêuticos 

 

2.1 Aquisição e gestão de stocks de produtos farmacêuticos 

 

O farmacêutico hospitalar é responsável por garantir o fornecimento aos doentes de 

medicamentos e produtos farmacêuticos de qualidade e ao mais baixo custo. Esta aquisição de 

medicamentos deve ser efetuada pelos através do Catálogo de Aprovisionamento Público da 

Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) onde são comparados os preços 

e características dos medicamentos que possuam a mesma substância ativa. Contudo, realizam-

se concursos públicos para produtos farmacêuticos (PF) não constantes no Catálogo. Sendo 

assim os SFAR comunicam a intenção de adquirir os mesmos ao Serviço de Aprovisionamento 

do HSL que procede à abertura do concurso. O CA seleciona, de seguida um júri que faz a 

avaliação dos participantes, selecionando assim o fornecedor.  

Os stocks de medicamentos do HSL são geridos através do sistema informático e através 

do sistema Kanban (anexo II). A cada PF é atribuído um cartão kanban (cuja cor varia consoante 

o produto e setor em causa) que contém as informações relativas ao mesmo: identificação do 

PF, código de barras, ponto de encomenda (stock mínimo, a partir do qual é necessário realizar 

nova encomenda) e quantidade de encomenda. Os kanbans são posicionados de acordo com o 

ponto de encomenda e são recolhidos quando este é atingido, sendo colocados em caixa 

identificada, e posteriormente analisados pelo FH responsável que procede ao pedido de 

encomenda. O sistema kanban apresenta como principal vantagem a diminuição de ruturas de 

stock, no entanto, a sua errada colocação pode levar a erros. Assim, continuam, também, a ser 

utlizados indicadores de consumo e gestão de stocks no sistema informático, de modo a permitir 

uma dupla verificação e evitar problemas.  

 

2.2  Receção de produtos farmacêuticos  

 

A receção de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade dos TSDT 

e AO e engloba os seguintes processos: 

• Conferência qualitativa e quantitativa dos PF, verificando a sua conformidade com a 

guia de remessa e a nota de encomenda (em caso de não conformidade estes serão 

devolvidos ao fornecedor) 

• Registo de entrada dos produtos, com a respetiva data de entrada, lotes e prazo de 

validade (PV).  
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O primeiro passo consiste na verificação das condições de conservação, sendo os 

produtos de frio (exigem temperaturas entre os 2º e 8º C) guardados no frigorífico até 

conferência.  

A receção de hemoderivados, psicotrópicos, estupefacientes e medicamentos 

destinados a ensaios clínicos é da responsabilidade do FH, que procede á sua conferência e, 

posteriormente, ao seu armazenamento. Os boletins de análises dos hemoderivados e 

respetivos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED devem ser arquivados junto da 

fatura. 

2.3 Armazenamento de produtos farmacêuticos  

 

O armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

deve ser feito de forma a garantir as condições necessárias de luz, temperatura, humidade e 

segurança dos mesmos. 

A principal zona de armazenamento, o Armazém Geral, encontra-se no centro das 

instalações dos SF, e consiste num conjunto de prateleiras e frigoríficos onde a maior parte dos 

medicamentos e dispositivos médicos são armazenados, de acordo com os grupos terapêuticos 

descritos nos FHNM (anexo III).  

Existem, contudo, medicamentos que por terem necessidades especiais de conservação 

ou para facilitar a sua utilização têm uma localização diferente da anteriormente mencionada: 

• Inflamáveis, colocados no espaço físico exterior;  

• Medicamento dispensados em regime de ambulatório, armazenados na unidade de 

Ambulatório;  

• Citotóxicos (CTX), num armário e frigorífico específicos, organizados alfabeticamente 

pela Designação Comum Internacional (DCI) e laboratório, localizados na unidade de 

produção de citotóxicos;  

• Hemoderivados, com armário e frigorífico específicos;  

•  Medicamentos destinados à distribuição em dose unitária, armazenados no Kardex®. 

•  Estupefacientes e psicotrópicos, em cofre, de acesso restrito aos FH.  

• Medicamentos participantes em Ensaios Clínicos, em cofre, de acesso restrito aos FH 

Todos os medicamentos estão organizados segundo o princípio First-expired, first-out 

(FEFO), garantindo que os produtos com menor prazo de validade (PV) sejam os primeiros a ser 

dispensados. As condições de humidade e temperatura são controladas pelo programa IT2 

wireless Calmetric.  

 

2.4 Experiência na Gestão de Stocks e Armazenamento de Produtos 

Farmacêuticos 

 

Durante as primeiras semanas do meu estágio no HSL, tive a oportunidade de 

acompanhar os TSDT e AO, na receção e armazenamento de produtos farmacêuticos. Para além 
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disto, participei na arrumação segundo método FEFO e posicionamento de kanbans e efetuei 

contagens de stocks de estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos hemoderivados e 

fármacos citotóxicos. Na última semana criei um documento que atribuía a cada fármaco 

armazenado o respetivo armário, dentro do armazém dos SFAR. Esta lista iria ser utilizada para 

facilitar a distribuição da contagem de existências mensais pelos TSDT. 

 

3. Distribuição de produtos farmacêuticos 

 

3.1 Distribuição clássica e distribuição por armazéns avançados 

 

Por razões logísticas, certos serviços têm um stock fixo com medicação de uso frequente. A 

distribuição clássica de produtos farmacêuticos consiste na reposição do stock existente nos 

serviços clínicos dos cuidados primários e em alguns serviços clínicos hospitalares, de acordo 

com quantidades previamente estabelecidas. Este tipo de distribuição é feita com uma 

periodicidade anteriormente definida e engloba três tipos de processos distintos: a distribuição 

clássica propriamente dita ( na qual o enfermeiro efetua a listagem de produtos necessários à 

satisfação do stock do serviço em questão de acordo com a existência dos mesmos no serviço); 

a distribuição por reposição de stocks nivelados (que consiste na troca das gavetas de 

medicação existente nos serviços por outra previamente preparada no SFAR com as 

quantidades de produtos farmacêuticos definidas para esse serviço) ; e o sistema de reposição 

por dupla caixa (na qual existem duas caixas de produtos farmacêuticos com quantidades 

necessárias para duas semanas, sendo que quando uma destas é gasta, é transportada para os 

serviços farmacêuticos onde se regista o consumo e se procede à reposição do produto).[2] 

A distribuição de produtos farmacêuticos através de armazéns avançados consiste na 

transferência de produtos do armazém central dos SFAR (Armazém 1) para o armazém dos 

serviços clínicos de forma real e informática. Aquando da utilização de um produto, o enfermeiro 

lê um código de barras que regista informaticamente o consumo do mesmo. Deste modo a 

informação relativa aos stocks dos serviços está disponível em tempo real. Este tipo de 

distribuição também é o existente nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP), sendo 

a reposição do stock feita mensalmente. [2] 

 

3.1.1 Sistema Pyxis® 

O sistema Pyxis® Medstation® (anexo IV) é um tipo de armazém avançado que 

armazena com segurança toda a medicação necessária ao serviço. Os Pyxis® estão instalados 

no Bloco Operatório Central, Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade Polivalente e Urgência. 

São compostos por um computador e gavetas com diferentes níveis de segurança (máxima, 

média e mínima), onde cada gaveta foi parametrizada para um determinado medicamento ou 

produto farmacêutico, tendo em conta as suas dimensões, fórmula farmacêutica e condições de 

conservação. Nas gavetas de segurança mínima, o acesso aos diversos medicamentos 
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armazenados na mesma é livre. Nas de segurança média não há controlo da quantidade, mas 

apenas permite retirar determinado medicamento. As gavetas de segurança máxima são 

reservadas aos estupefacientes e psicotrópicos e têm acesso restrito apenas a uma unidade do 

medicamento prescrito. Para cada produto, é estabelecido um stock máximo e mínimo consoante 

as necessidades de cada serviço.  

Para aceder ao medicamento, há um registo biométrico e do número mecanográfico por 

parte do enfermeiro ou médico, garantindo a rastreabilidade dos movimentos efetuados. A 

dispensa obedece obrigatoriamente à prescrição médica para determinado doente e o consumo 

informático é gerado automaticamente.  

Nos SFAR encontra-se a consola do Pyxis®, responsável por coordenar as atividades 

das estações instaladas nos diversos serviços. Todas as semanas é, assim, emitida uma 

listagem dos produtos que estão abaixo do stock mínimo estabelecido, sendo efetuada a sua 

reposição pelo TSDT. 

Este sistema permite um controlo rigoroso das movimentações, maior segurança na 

dispensa, maior rigor nos stocks. [3] 

 

3.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

Denomina-se de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), o processo 

que consiste na dispensa dos medicamentos necessários ao doente durante as 24 horas que se 

seguem à validação da prescrição dos mesmos medicamentos, pelo FH.[4] A DIDDU tem como 

principal objetivo aumentar a segurança da terapêutica, evitando interações medicamentosas, 

dosagens inadequadas e integrando a farmacoterapia do doente com a sua situação clínica. 

Simultaneamente permite uma melhor gestão de custos e um alívio das funções do enfermeiro, 

que não necessita de se focar na gestão de stock da medicação. [5] 

Para serem distribuídos em dose unitária, todos os medicamentos que constam deste 

regime têm de estar devidamente identificados com a sua DCI, dosagem, prazo de validade, lote 

de fabrico e empresa farmacêutica responsável pela sua produção. [4] 

 

3.2.1 Validação da prescrição médica 

Todos os dias, antes da medicação ser preparada e dispensada para os diferentes 

serviços clínicos, os FH analisam criticamente as novas prescrições ou as alterações às 

prescrições já existente. 

O médico efetua a prescrição informaticamente, através do sistema CPC-HS. Esta deve 

conter todas as informações relativas ao doente, necessárias para que o farmacêutico possa 

avaliar criticamente a mesma. Sendo assim, para ser validada, a prescrição deve conter data e 

hora em que foi realizada, o serviço clínico e identificação do doente e a listagem da terapêutica 

prescrita por DCI com as respetivas posologias, formas farmacêuticas, via de administração. 

Para além disto, para aferir se a terapêutica é adequada ao estado do doente, dados como a 
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idade, o peso, o IMC, dieta e alterações fisiológicas verificadas pelo médico devem também estar 

presentes.  

A intervenção farmacêutica passa pela deteção de problemas relacionados com a 

medicação (PRM) nomeadamente: dosagem, frequência, interações medicamentosas, 

compatibilidade/estabilidade de fármacos nos soros, adequação da forma farmacêutica à dose 

ou à via de administração, duplicação de prescrição, calendarização e eventual rutura de stock. 

O FH deve também avaliar as justificações relativas à prescrição de certos grupos 

farmacoterapêuticos como os antimicrobianos, medicamentos de justificação obrigatória e não 

incluídos no (FHNM). A resolução destes problemas pode ou não envolver o contacto 

direto/telefónico com o médico, de forma a questionar algum aspeto da terapêutica prescrita ou 

sugerir alterações que necessitem de ser efetuadas. Deste modo, o FH contribui para a 

maximização da segurança e eficácia da terapêutica. [6] 

 

3.2.2 Preparação e dispensa da medicação 

No SFAR de Viana do Castelo, todos os dias às 9h00, os TSDT efetuam a preparação e 

a dispensa da medicação prescrita a partir das 18h00 do dia anterior, após validação por um 

Farmacêutico, através da geração informática dos mapas de reposição de medicação (via SI 

CPC-HS). A dispensa é feita através da identificação da medicação com o nome, o serviço, o 

número de cama, o número de processo e a data de nascimento do doente, e da colocação da 

mesma em local próprio, identificado com o nome do serviço onde esta é destinada. O transporte 

da medicação para o serviço fica encarregue do serviço em questão.  

A partir das 12h30, após sucessivas validações das prescrições médicas efetuadas 

online por um FH, são gerados mapas de dose unitária, que comtemplam medicação das 15 

horas desse dia até às 15 horas do dia seguinte. Com a ajuda de um processo semiautomático 

de dispensa de medicamentos - o equipamento Kardex® da Grifols - os TSDT dispensam os 

medicamentos, nos “carros de dose unitária” (anexo V) os quais são constituídos por vários 

módulos (1 a 6) com gavetas. Todas as gavetas estão identificadas com uma etiqueta 

autocolante que contém o nome, o serviço, o número de cama, o número de processo e a data 

de nascimento do doente. Se um doente não tiver cama atribuída ficará numa cama provisória, 

designada por PPP.  

Os medicamentos que necessitam de refrigeração são colocados no frigorífico, contendo 

a indicação “conservar no frigorífico 2-8ºC” (anexo VI), bem como uma etiqueta autocolante 

contendo o serviço, nome, número de cama, número de processo e data de nascimento do 

doente. Imediatamente antes de serem transportados são colocados em cima dos carros 

respetivos e são imediatamente colocados em condições de refrigeração assim que chegam ao 

destino. 

Até às 15 horas, os “carros de dose unitária” ficam prontos e fechados com uma chave 

para serem enviados em segurança aos respetivos serviços de internamento por um A.O. do 

SFAR. Geralmente, por volta das 16 horas, o TSDT procede ao registo informático das 
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devoluções de medicação por serviço fornecida no dia anterior, medicação essa que não chegou 

a ser administrada aos doentes. [6]  

 

3.3  Distribuição em regime de ambulatório 

 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório resulta da 

necessidade “de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, em 

consequência de efeitos secundários graves, necessidade de assegurar a adesão dos doentes 

à terapêutica e também pelo facto da comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% 

se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares”. [5] 

Sendo assim, o objetivo deste tipo de distribuição passa pelo fornecimento ao doente do 

medicamento correto em quantidades adequadas, assegurando sempre a sua qualidade e a sua 

segurança, pela resolução de Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), 

Resultados Negativos associados aos Medicamentos (RNM) e identificação de Medicamentos 

Potencialmente Inapropriados (PIM). O FH deve também promover a adesão da terapêutica.[5]  

A medicação dispensada inclui a listada no FHNM, a abrangida em diplomas legais 

vigentes no Diário da República ou a especificamente autorizada pelo Conselho de 

Administração da ULSAM em articulação com a CFT. Os primeiros têm comparticipação total 

pelo Estado Português, enquanto que nos segundos (medicamentos com deliberações 

específicas) os custos ficam da responsabilidade total da ULSAM. Nos SFAR do HSL, a 

medicação disponível destina-se ao tratamento da infeção por VIH (Vírus da Imunodeficiência 

Humana) e Vírus da Hepatite C, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amiotrófica, Artrite 

Reumatóide, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular, Psoríase em placas, Doença de Crohn, e 

doenças oncológicas. 

A dispensa é feita a utentes da Unidade de Saúde, com a exceção dos utentes seguidos 

por médicos privados que apresentem diagnóstico de patologias específicas como Artrite 

Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e 

Psoríase em placas.[7] Neste caso o farmacêutico tem de verificar a creditação do médico 

prescritor e da Unidade prestadora de cuidados de saúde no site da Direção Geral de Saúde. 

 

3.3.1 Dispensa no HSL 

A dispensa é efetuada num local reservado para esse fim, separado da restante área 

dos SFAR, com sala de espera e sala de atendimento separadas. A medicação encontra-se 

armazenada numa sala anexa á do atendimento (separada da restante) e é dispensada mediante 

prescrição médica eletrónica acedida através do número do processo ou nome dados pessoais 

do utente, onde constam todas as informações necessárias à avaliação farmacêutica:  o médico 

prescritor, a patologia, o medicamento por DCI, a dose, posologia, a forma farmacêutica e a 

quantidade necessária até à próxima consulta. O CA estabelece para as diferentes patologias e 

medicamentos, qual a quantidade a dispensar permitida, que pode variar de um a três meses, 
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tendo em conta variáveis essenciais a gestão dos SFAR como o custo do medicamento e o stock 

existente.  

No ato da dispensa o FH deve prestar toda a informação de forma a garantir a segurança 

e eficácia do tratamento, e no caso de ser medicação prescrita pela primeira vez, devem ser 

dadas ao doente/prestador de cuidados todas as informações relevantes a ter com o fármaco, 

nomeadamente, a via e forma de administração, as condições de armazenamento, interações 

medicamentosas e alimentares, quantidades fornecidas, a data do próximo ato de dispensa. No 

fim é assinado um termo de responsabilidade por parte do utente ou prestador de cuidados. 

Sempre que necessário, o Farmacêutico deve também ceder acessórios necessários à 

administração e uso dos fármacos tais como agulhas e contentores de risco biológico ou 

acessórios necessários ao transporte dos fármacos tais como sacos isotérmicos e bolsas 

térmicas. Estes últimos apenas devem ser cedidos uma vez ao utente, promovendo a sua 

reutilização.  

 

3.3.2 Dispensa/Envio da medição para as UCSP 

Em outubro de 2014, os SFAR implementaram o transporte de medicação dispensada 

em regime de ambulatório para as UCSP pertencentes à ULSAM, de modo a facilitar o acesso à 

mesma aos doentes crónicos que residem em localidades distantes do HSL.  Assim, estes 

doentes podem solicitar por telefone a dispensa de determinados medicamentos, dando o nome 

e o número do processo do utente, o número BI/CC e o telefone do requerente e o centro de 

saúde pretendido (anexo VII). Seguidamente, o FH verifica o processo do utente e, se conforme, 

procede à dispensa da medicação, colocando os medicamentos em sacos individualizados por 

doente, com o respetivo comprovativo de fornecimento do medicamento. Posteriormente, e de 

acordo com uma frequência previamente estabelecida, os medicamentos são enviados para os 

centros de saúde pelos meios de transporte da restante medicação. O mesmo comprovativo de 

fornecimento é assinado pelo doente aquando da receção e devolvido ao HSL, onde é 

devidamente arquivado. 

 

3.4  Distribuição de medicamentos de uso controlado  

 

Respeitando a legislação em vigor, certos fármacos ainda carecem de prescrição 

manual, segundo impressos próprios. Tal acontece pela necessidade de garantir maior controlo 

e um uso mais racional de medicamentos com características especiais. 

 

3.4.1 Hemoderivados 

O controlo da dispensa de hemoderivados está ao abrigo do Despacho n.º 11291/97 (2.ª 

Série), da Secretaria de Estado da Saúde, publicado no DR n.º 267 de 18 de novembro de 1997 

[4], que decreta que sejam registados com rigor e uniformidade a identificação dos 

lotes/fabricantes/ distribuidores dos medicamentos hemoderivados e dos doentes aos quais 
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estes são administrados, de modo a ser possível rastrear todo o trajeto do medicamento, na 

eventualidade de se detetar uma doença infeciosa transmissível pelo sangue.  

Aquando da prescrição, o médico preenche um impresso próprio – Mod. n.º 1804 da 

INCM (anexo VIII) – que é, posteriormente, enviado ao Serviço Farmacêutico, onde é validado 

por um FH. Este impresso é constituído por duas vias: Via Farmácia e Via Serviço. O 

farmacêutico atribui à requisição um n.º sequencial e preenche os campos do medicamento, 

quantidade, lote, fornecedor e n.º de certificado do INFARMED.  De seguida, regista a saída da 

medicação em impresso próprio do Serviço Farmacêutico (anexo IX) e no sistema informático. 

Antes de ser fornecida aos serviços clínicos, cada unidade de hemoderivado é etiquetada com o 

serviço, nome do doente e condições de conservação e são transportados por um A.O. em caixa 

fechada. O responsável pela receção, depois de conferir e assinar, envia a Via Farmácia de volta 

aos SFAR, onde esta é arquivada em pasta própria de acordo com o número sequencial.  

 O transporte de hemoderivados para as UCSP é efetuado por um motorista da ULSAM 

que nos Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar os entrega a um enfermeiro. Este 

depois de conferir, assinar e datar a receção, devolve a “via farmácia” por um motorista da 

ULSAM, que é arquivada em pasta própria no Serviço Farmacêutico (onde fica cópia da “via 

farmácia” até o original ser assinado e devolvido). O número máximo de hemoderivado fornecido 

por requisição é de 13 unidades. [8] 

 

3.4.2 Estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes substâncias que, em consequência da sua 

administração repetida, provocam estados de intoxicação crónica e dependência física e 

psíquica. Devido a estas características têm um controlo muito apertado, regendo-se pelo 

Decreto-Regulamentar n.º 61/94 do DR n.º 236, I série, entretanto, transformado na Portaria n.º 

981/1998 do DR n.º 216 de 18 de setembro de 1998, II série, que aprova os modelos das receitas 

médicas para os medicamentos constantes das tabelas de estupefacientes e psicotrópicos, os 

registos dos movimentos de entradas e saídas das substâncias e suas preparações[4]. 

A distribuição de estupefacientes depende do tipo de armazenamento do medicamento 

em questão sendo que foi estabelecido um stock para 15 dias, para os serviços clínicos sem 

Pyxis e para 48 horas para os serviços clínicos com Pyxis.  

Nos serviços clínicos sem Pyxis, sempre que haja a necessidade de repor o respetivo 

stock, os enfermeiros chefes enviam as requisições modelo n.º 1509 INCM (anexo X). O FH 

verifica se as requisições recebidas estão devidamente preenchidas, regista o n.º de requisições 

recebidas em impresso próprio (Mod. Q040: controla o n.º de requisições recebidas por serviço 

e por dia – anexo XI) e data, e assina as requisições. De seguida, fornece os estupefacientes 

requisitados, registando a sua saída na ficha de prateleira e no sistema informático (débito por 

doente e médico prescritor). Posto isto, os estupefacientes são transportados para o serviço e 

são recebidos e conferidos pelo enfermeiro chefe (ou substituto). Depois deste assinar a receção 

da requisição, o original retorna aos SFAR, onde é arquivado. O FH deve, também, registar o 

número de originais devolvidos. 
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Recentemente, nos serviços de Ortopedia 1 e Ortopedia 2 a requisição de 

estupefacientes é feita através do SI, num processo completamente desmaterializado. 

Relativamente aos serviços com Pyxis, é impressa diariamente, no Serviço 

Farmacêutico, a listagem de reposição dos níveis mínimos de stocks estabelecidos para cada 

máquina Pyxis. [8] 

 

3.5 Experiência na Distribuição de Produtos Farmacêuticos 

 

No decorrer do estágio profissionalizante, participei na reposição de stocks nos 

equipamentos Pyxis®, e stocks nivelados nos serviços, acompanhada por um TSDT. Visualizei a 

preparação de carros de dose unitária, o funcionamento de distribuição de dupla caixa e 

armazéns avançados no serviço da UCI e ajudei na reposição de fámacos na máquina Kardex.  

Assisti à validação das prescrições diárias a cargo do FH, auxiliando-o também na 

receção e a dispensa de medicamentos de dispensa controlada. 

Além disso, acompanhei o farmacêutico na validação e dispensa de fármacos de 

ambulatório, tendo a oportunidade de participar no atendimento autonomamente (sempre com 

supervisão do FH). Finalmente, assisti o FH na preparação dos fármacos de ambulatório a ser 

enviados para a unidade de dia e Centros de Saúde e elaborei uma listagem que especificava o 

modo de administração de todos medicamentos orais cedidos em regime de ambulatório. 

4. Farmacotecnia 

 

Consta das competências dos SFAR da ULSAM a realização de atividades da área da 

farmacotecnia, mais concretamente a produção de preparações estéreis, nomeadamente a 

preparação de Nutrição Parentérica (NT) e citotóxicos (CTX) e a preparação de preparações não 

estéreis. Estas atividades são de extrema importância uma vez que visam colmatar algumas 

necessidades do Serviço e satisfazer as necessidades específicas de cada doente como a 

inexistência no mercado da dose ou da forma farmacêutica mais indicada para cada caso 

particular. [4, 9] De forma a garantir a segurança e eficácia das preparações, é obrigatório o 

cumprimento das Boas Práticas de Fabrico, explicadas e pormenorizadas no Guia para o Bom 

Fabrico do Medicamento, sendo, consequentemente, necessário que os equipamentos e os 

espaços satisfaçam as exigências necessárias quer à garantia da qualidade das preparações, 

quer da segurança dos operadores.[4]  

 

4.1 Preparação de Nutrição Parentérica 

 

A Nutrição Parentérica é um tipo de nutrição artificial destinada a fornecer nutrientes ao 

doente através da veia central ou periférica, com a finalidade a alimentar todas aquelas pessoas 

que não o conseguem fazer através de outro tipo de nutrição. A NP tem na sua composição 
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hidratos de carbono, proteínas, lípidos, eletrólitos, oligoelementos e vitaminas de modo a cobrir 

as necessidades plásticas e energéticas do doente.  

 Os SFAR adquirem, atualmente, preparações de composição standard que passíveis 

ou não de aditivação satisfazem a maior parte dos doentes. Contudo, nos recém-nascidos de 

muito baixo peso ou nos prematuros, não é possível a utilização de bolsas com composição 

definida, uma vez que as suas necessidades são muito específicas. O mesmo se passa em 

doentes com patologias cujas necessidades eletrolíticas e nutritivas ainda não estão satisfeitas 

pela indústria.  

A Unidade de Nutrição Parentérica tem, assim, como principal função resolver estes 

problemas, preparando, de acordo com protocolos normalizados e validados, bolsas de nutrição 

parentérica de acordo com as necessidades do doente.[10] 

 

 

4.1.1 Espaço físico e organização da Unidade de Preparação de Nutrição 

Parentérica 

A produção de medicamentos estéreis requer condições de assepsia, sendo, por isso 

necessária a sua preparação em salas limpas para assegurar a sua qualidade e segurança. [4] 

Neste sentido, as instalações da unidade Nutrição Parentérica são constituídas por uma, 

antecâmara (área cinzenta) e uma área branca, ambas inseridas na Sala Misterium da Grifols. 

Na zona cinzenta o profissional (TSDT ou FH), procede à higienização e fardamento (com a 

lavagem higiénica das mãos com água e clorohexidina 4%, e a colocação de protetor de calçado, 

touca, máscara, bata cirúrgica impermeável e esterilizada). A área branca, é a sala onde se 

produzem as preparações estéreis e possui atmosfera de pressão positiva, de modo a minimizar 

a ocorrência de contaminações provenientes do exterior. Aqui o profissional higieniza as mãos 

com álcool 70º e calça as luvas esterilizadas. As preparações são efetuadas numa CFLh, que 

proporciona um ambiente de classe 100 à área de trabalho, sendo que não devem existir mais 

do que 3,5 partículas com um tamanho igual ou superior a 0,5µm por litro de ar. 

Para efetuar o transporte do material para o interior da sala, esta está equipada com um 

transfer: uma janela de duas portas com um sistema de encravamento que impede a abertura 

em simultâneo, de forma evitar a contaminação deste ambiente com partículas exteriores. [4, 10] 

O controlo microbiológico da sala branca é efetuado mensalmente e permite aferir o nível 

de contaminação do ar dentro da CFLh e zonas adjacentes. A proliferação microbiana é avaliada 

através de um método semi-quantitativo, através da exposição de placas de Petri com meios de 

cultura apropriados (Chocolate e Sabouraud, Gentamicina e Cloranfenicol) ao ambiente de 

distintas zonas da área branca e CFLh. 

 

4.1.2 Paração de Nutrição Parentérica 

Atualmente, nos SFAR do HSL, são preparados cinco tipos de BNP que variam quanto 

à via de administração e quanto aos valores nutritivos: 
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• BNP destinadas à neonatologia (que são preparadas por inteiro, de acordo com 

as necessidades nutricionais específicas do doente)  

• BNP de administração periférica: 

Com aporte de 1300 Kcal e com eletrólitos; 

• BNP de administração central: 

Com aporte calórico de 1600 Kcal e com eletrólitos; 

Com aporte calórico de 1600 Kcal e sem eletrólitos; 

Com aporte calórico de 2200 Kcal e com eletrólitos; 

As BNP de administração em veias periféricas permitem o aporte de nutrientes a doentes 

que apresentam carência nutritiva, sem que seja necessária a inserção de um cateter venoso 

central (processo que implica dor e desconforto para o doente). Para isso é essencial que estas 

apresentem uma osmolaridade (e consequente valor energético) menor, de modo a permitir que 

sejam administradas sem estenose das veias periféricas. Caso se verifique uma necessidade 

nutricional maior, são utilizadas as BNP de administração central, que funcionam como substituto 

da alimentação. As BNP de administração central sem eletrólitos são, na sua maioria, destinadas 

à UCI, uma vez que que a suplementação dos mesmos é feita no local de acordo com as 

necessidades do doente. As bolsas de aporte calórico superior (2200kcal), por sua vez, são 

usadas em doentes com desnutrição grave ou na preparação para cirurgia. 

A prescrição da BNP é realizada pelo médico ou pelo nutricionista. Antes da sua 

preparação diária, o FH valida a prescrição, tendo em conta as análises clínicas de cada doente, 

peso e valores analíticos, e prescrições anteriores, imprimindo, de seguida as etiquetas a colocar 

na respetiva BNP e no saco que a acondiciona. (anexo XII) 

Posto isto, os novos dados são registados num arquivo que contem informação relativa 

a todos os doentes que estão a realizar nutrição parentérica. Para cada doente são preenchidos 

uma folha de controlo bioquímico e um protocolo de nutrição parentérica, arquivados juntamente 

a uma cópia da prescrição e uma cópia da etiqueta interna das BNP. (Anexo XIII e XIV). 

 

 

4.2 Preparação de citotóxicos 

 

Espaço físico e organização da Unidade de Preparação de Citotóxicos 

A preparação de citotóxicos, no HSL, é feita num local independente dos restantes SFAR 

e compreende uma sala limpa com antecâmara e uma área de apoio. Esta área constitui o posto 

de trabalho de um FH encontrando-se equipada com computador, secretária e bancada. Nesta 

zona também se situa o armário onde se armazenam os citotóxicos, estando estes dispostos por 

ordem alfabética da DCI e segundo a regra FEFO. Os fármacos que necessitem de conservação 

em frio estão arrecadados num frigorífico que se encontra numa área adjacente a esta.  

A antecâmara destina-se á preparação dos TSDT que vão entrar na câmara para 

manipulação dos CTX. Aqui os técnicos lavam e desinfetam as mãos, colocam a touca, a 
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máscara e os protetores dos sapatos e colocam o primeiro par de luvas.  Na sala limpa, veste-

se uma bata com alto poder de retenção de partículas e um segundo par de luvas.   

A sala limpa é a zona destinada à preparação dos citotóxicos. Estes fármacos devem 

ser preparados em condições que lhes confiram assepsia e simultaneamente garantam a 

segurança dos manipuladores. Deste modo, esta zona está equipada com uma CFLv e filtro 

HEPA e é sujeita a ambiente controlado com pressão negativa para evitar a concentração de 

partículas de CTX e sua saída para o exterior. A comunicação física entre a área de apoio e a 

sala limpa é feita por um transfer (semelhante aquele que existe na sala de preparações 

estéreis), a comunicação visual, por uma janela, e a comunicação verbal por sistema de 

intercomunicação.  [11]  

 O número de partículas é da sala limpa é, periodicamente, sujeito a controlo, podendo, 

teoricamente, conter até 3 520 partículas de tamanho máximo de 0,5µm (classe A ou ISO4). [11] 

 

4.2.1 Validação da prescrição médica e preparação de citotóxicos 

Atualmente, a Unidade Preparação de Citotóxicos dos SFAR da ULSAM, encontra-se 

num período de informatização dos protocolos, com o objetivo de tornar o processo de prescrição 

e validação da mesma mais rápido, eficiente e menos sujeito a erros.  Sendo assim, os 

farmacêuticos executam um procedimento misto onde tentam conciliar a existência de 

prescrições físicas em papel e prescrições informáticas (que, até ao momento do término do meu 

estágio só estavam implementadas na área de oncologia da mama). 

A validação da prescrição em papel, tem início no dia anterior à preparação dos fármacos 

citotóxicos. O FH imprime um mapa onde consta o nome de todos os doentes que irão fazer 

quimioterapia no dia seguinte, os respetivos ciclos e os fármacos constituintes dos mesmos. De 

seguida, recolhe as prescrições relativas aos doentes que constam nesse mapa e, de acordo 

com estas, confere a adequação das doses tendo em consideração a superfície corporal, peso 

ou área sob a curva (AUC) e preenche as etiquetas interiores e exteriores (anexo XV) das 

preparações necessárias, efetuando os cálculos relativos à quantidade de citotóxico, volume final 

da preparação e concentração da mesma. As prescrições em papel são levadas para a sala de 

apoio à sala limpa no dia seguinte e, aquando da ordem do enfermeiro via telefónica, as etiquetas 

sofrem dupla verificação pelo farmacêutico de serviço. Se por alguma razão (resultados não 

conformes das análises sanguíneas ou alteração do peso ou área corporal) houver uma 

necessidade de alteração da prescrição, esta é enviada no momento para os SFAR, onde as 

etiquetas são retificadas e os cálculos duplamente verificados por dois farmacêuticos distintos.  

A prescrição informática da quimioterapia evita a retificação das prescrições previamente 

verificadas pelo farmacêutico. Apenas depois de serem efetuadas todas as análises e medições 

necessárias para a verificação das condições do doente, é que as prescrições informáticas são 

ativadas no sistema informático CPC-HS. Só a partir deste momento é que o Farmacêutico inicia 

a validação, verificando a adequação da dose, imprimindo, de seguida, a prescrição e dois 

rótulos, um externo e um interno. O rótulo interno contém toda a informação necessária para que 

os técnicos procedam à sua manipulação, como por exemplo, os volumes de citotóxico a retirar 
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ou qual o tipo de conector a utilizar, e o rótulo externo, contém informações relativas ao doente 

e ao transporte e armazenamento da preparação (proteção da luz, acomodação no frigorífico, 

entre outras). 

 De seguida, o Farmacêutico prepara os tabuleiros, por CTX e por doente, com o fármaco 

descartonado, a respetiva solução de diluição e os rótulos. Através do transfer coloca todos os 

elementos no tabuleiro destinado à sala branca, onde os técnicos, seguindo a ordem de 

produção, manipulam o CTX, sempre em condições asséticas e na CFLv. 

Terminada a preparação, o tabuleiro é novamente colocado no transfer. O Farmacêutico 

recolhe o material do tabuleiro, faz uma dupla verificação do manipulado, cola as respetivas 

etiquetas e protege-o da luz caso necessário. De seguida, coloca-o na zona de expedição onde 

o AO o recolhe e transporta para o Hospital de Dia.  

No fim do dia o FH realiza, ainda, o débito informático dos medicamentos, material e 

outros produtos utilizado. Semanalmente é verificado se os stocks informáticos dos citotóxicos 

estão de acordo com a existência real dos mesmos. 

 

4.3 Preparação de medicamentos não estéreis  

 

As preparações não estéreis são produzidas num laboratório de preparação de MMNE 

para o efeito que contém todo o material e MP necessárias, sendo ainda equipada com uma 

hotte. O setor de farmacotecnia destinado a este tipo de preparações conta ainda com uma sala 

de lavagem de materiais e uma sala de reembalagem semi-automática e fracionamento de 

formas medicamentosas orais sólidas.  

As ordens de produção de preparações não estéreis podem ser provenientes de 

prescrições médicas/requisições diárias dos serviços, prescrições para doentes em regime de 

ambulatório ou requisição proveniente da existência de stock mínimo de um medicamento 

manipulado habitual num serviço.  

Estas são validadas pelo FH designado na escala de serviços, que emite os rótulos e a 

Guia de Produção respetivos, que são posteriormente impressos pelo TSDT, responsável pela 

produção efetiva das preparações. 

A Guia de Produção é um documento que orienta a o processo de fabrico do MMNE e 

contém, para além de todos os procedimentos necessários a este, um exemplar de rótulo, o nº 

do lote de fabrico (automaticamente gerado),a data de fabrico, a composição qualitativa e 

quantitativa do manipulado, o nº de unidades obtidas, o prazo de utilização, a assinatura do 

responsável/supervisor e os ensaios de verificação a realizar no final para garantir a qualidade 

do produto acabado. [9] 

 

4.3.1 Reembalagem 

A reembalagem de FFSO constitui uma mais-valia para a dispensa em dose unitária, 

pois alia a possibilidade de uma terapêutica individualizada com um menor desperdício de 

recursos, tendo um positivo impacto económico e ambiental.  
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No HSL a reembalagem é conseguida através de dois métodos distintos: um atomático, 

através da utilização do equipamento Blispack® (anexo XVI) e outro semi-automático, através 

do equipamento Medical Packaging® (anexo XVII).  

O método automático é o preferencialmente utilizado, já que tem uma maior eficiência e 

uma maior autonomia. A Blispack® procede ao corte do blister isolando a forma farmacêutica, e 

posteriormente à sua reembalagem e etiquetagem com a DCI, dosagem, lote, fabricante e ainda 

o PV. 

O método semi-automático é utilizado quando não é possível fazer um corte adequado 

no blister sem comprometer a integridade da forma farmacêutica ou quando é necessário um 

fracionamento da mesma. A Medical Packaging® permite apenas a reembalagem da FFSO, 

sendo necessário assim, efetuar manualmente o corte do blister ou o seu fracionamento. As 

etiquetas também são elaboradas por um TSDT que arquiva uma etiqueta exemplar de cada lote 

e seguem o modelo das etiquetas do método automático. 

Sempre que se verificar o fracionamento da forma farmacêutica oral sólida o PV será 

25% do PV original, até ao PV máximo de 6 meses. 

Na reembalagem de FFOS fracionadas tem que se efetuar o registo, em impresso 

próprio, dos dados anteriormente referidos, mas também da dosagem original, PV de origem e 

da quantidade que foi reembalada. Este registo deverá ser realizado e validado por um TSDT e 

todas as FFSO reembaladas devem ser verificadas de modo a garantir a sua integridade. [11] 

 

4.4  Experiência na Unidade de Farmacotecnia 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir o FH na preparação de fármacos 

citotóxicos e preenchi etiquetas manuais exteriores e interiores, de acordo com a prescrição em 

papel, efetuando os cálculos necessários (com a validação posterior do FH). 

Também assisti à validação das prescrições de NP, e participei na preparação dos sacos 

de acondicionamento das mesmas, do material necessário para a sua preparação e do material 

necessário ao controlo microbiológico.  

Vi os diferentes métodos de reembalagem de formas farmacêuticas sólidas e aprendi 

sobre o funcionamento dos diferentes aparelhos. 

Para além disto, formulei uma Guia de Preparação para um colírio de ciclosporina 0,5%, 

e as respetivas etiquetas, redigi um documento onde sumariava as Boas Práticas de higiene e 

vestuário aquando da entrada em salas brancas e elaborei gráficos de comparação da produção 

de preparações parentéricas da neonatologia e bolsas industrializadas nos anos de 2017 e 2018 

e gráficos de comparação dos três métodos distintos de reembalagem de formas orais sólidas 

existentes nos SFAR.  

 

5. Conclusão 
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Este estágio permitiu-me ter contacto com os SFAR de uma Unidade de Cuidados de Saúde, 

área que é pouco dada a conhecer durante os restantes anos de formação académica. Sendo 

assim, fiquei a entender o papel do farmacêutico no contexto hospitalar, que se baseia na 

preocupação pela saúde e segurança do doente aliada ao conhecimento técnico e científico do 

medicamento. 

Na passagem pelas diferentes áreas, através da observação e da prática, adquiri 

competências importantes que certamente se revelarão muito úteis no meu futuro profissional. 

Sendo assim, considero que o estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar é essencial 

para uma visão completa do que é profissão farmacêutica e é uma mais valia para os estudantes 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  
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Anexos 

 

Anexo I- Mapa das diferentes componentes da ULSAM 

 

Anexo II – Kanban 
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Anexo III – Organização das Prateleiras segundo Grupos Terapêuticos do FHNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Pyxis® Medstation® 
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Anexo V – Carro de dose unitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Etiqueta para 

identificação de produtos a conservar no Frigorífico 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Modelo de etiqueta identificativa de medicação a enviar para o 

Centro de Saúde 
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Anexo VIIi – Impresso de requisição de Fármacos Hemoderivados 
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     Anexo IX- ModQ066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Requisição de fármacos estupefacientes  
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Anexo XI – ModQ040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Etiquetas interiores e exteriores da Bolsa de NP 
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Anexo XIII – Exemplo de impresso de formulação de Bolsa de NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV – Folha de controlo Bioquímico das Análises do Doente 
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Anexo XV – Etiquetas interiore e exteriore dos Fármacos Citotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI – Blispack® 
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Anexo XVII - Medical Packaging® 
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