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Resumo 

 

 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

iniciei, em Julho de 2019, um período de estágio de 4 meses na Farmácia Sousa 

Gomes, que se estendeu a Outubro de 2019. Ao longo deste percurso tive a oportunidade de 

ser integrado na equipa de trabalho da Dra. Rosa Sá Machado Barbosa e aprender o dia-a-

dia de uma Farmácia Comunitária.  

O corpo deste relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que na primeira 

são descritas as atividades de estágio com um enquadramento da farmácia e a apresentação 

da sua equipa de trabalho, uma explicação das ferramentas de gestão da mesmas e do 

circuito do medicamento e de outros produtos farmacêuticos. Já na parte final são abordados 

alguns serviços farmacêuticos disponibilizados na Farmácia Sousa Gomes. 

No que à segunda parte diz respeito, são explorados os temas da Prevenção e 

Controlo de doenças cardiovasculares e diabetes e a Vacinação contra a Gripe, bem como, 

os respetivos projetos desenvolvidos acerca deles.   
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

Introdução 

 

1. A Farmácia Sousa Gomes 

1.1. Uma farmácia com História 

 

A Farmácia Sousa Gomes é um estabelecimento fundado em 1905. Com os seus 114 

anos de existência, atravessou décadas de história e permanece, até aos dias de hoje, como 

uma farmácia de referência no centro da cidade de Braga. Devido ao seu valor histórico e 

patrimonial para a cidade onde se situa, a farmácia foi incluída numa lista de diversos 

estabelecimentos da cidade de Braga denominada de “Lojas com História”, que consistiu 

numa iniciativa realizada pela câmara municipal de Braga que visava salvaguardar e 

dinamizar o comércio histórico e tradicional da cidade. Atualmente, a direção técnica encontra-

se ao encargo da Dr.ª Rosa Sá Machado Barbosa, sendo esta também, a proprietária legal 

da farmácia.  

 

1.2. Caracterização e Localização 

 

A Farmácia Sousa Gomes encontra-se situada naquilo que é considerado o centro 

histórico da cidade de Braga, mais concretamente, na Rua D. Frei Caetano Brandão nº22/40, 

na união de freguesias de Maximinos, Sé e Cividade. Sendo, geograficamente, uma farmácia 

central, na sua vizinhança destacar a câmara municipal de Braga e, além disso, é possível 

encontrar mais duas farmácias, a Farmácia Coelho e a Farmácia Rodrigues. Como é típico 

do centro da cidade, o estacionamento é de difícil acesso, no entanto, é um local que se 

caracteriza com muito movimento pedonal, incluindo a passagem frequente de turistas, 

especialmente durante o verão, sendo por estes motivos uma farmácia com bastante 

afluência.  

A grande maioria dos utentes da FSG são utentes fidelizados pelo atendimento, o que 

faz com que se observe um grande nível de proximidade entre os colaboradores da farmácia 

e os seus utentes.  
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Relativamente ao horário de funcionamento, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, 

a farmácia encontra-se aberta desde as 8h30 às 20h00, enquanto que aos sábados, a 

abertura está definida às 8h30 e o seu fecho às 13h00. No que diz respeito aos domingos e 

aos feriados a farmácia encontra-se encerrada.  

 

1.3. Espaço físico 

 

O Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº171/2012 de 

1 de  Agosto, impõe requisitos legais que as farmácias devem respeitar no que concerne às 

suas instalações.[1, 2] 

 

1.3.1. Espaço Exterior 

 

O espaço exterior da FSG é facilmente visível e identificável, através do símbolo da 

‘‘cruz verde’’ devidamente iluminado durante o horário de funcionamento e da placa com a 

inscrição ‘‘Pharmacia Sousa Gomes’’ e respetivo logótipo.  

Caracteriza-se pela existência de sete montras, viradas para a estrada, onde são 

expostos diversos produtos e as campanhas a decorrer. As montras da FSG são um elemento 

caracterizador da mesma devido às suas bonitas e originais decorações que não deixam 

quem passa pelas mesmas indiferente, sendo que, já se assumem um marco de referência. 

A FSG é dotada de três portas de entrada, duas destinadas aos utentes e uma terceira 

à destinada entrega de encomendas pelos distribuidores e que nos leva ao BackOffice. 

 

1.3.2. Espaço Interior 

 

A FSG é dotada de um espaço amplo e iluminado pelo exterior e a sua decoração 

conserva traços característicos de decoração antiga, o que lhe confere um ar histórico e 

remete aos tempos iniciais da mesma. Contrastando com esta decoração mais conservadora, 

encontramos o espaço mais moderno de exposição dos produtos de dermocosmética e 

puericultura. Estas duas áreas são separadas por um corredor onde está localizado o gabinete 

de prestação de serviços. 

O espaço físico da farmácia divide-se essencialmente em 5 áreas distintas, sendo 

estas: o BackOffice, zona de atendimento ao público, ou, vulgarmente designada de balcão, 
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gabinete de prestação de serviços, gabinete de atendimento e laboratório. Para uso exclusivo 

dos colaboradores, a farmácia é, ainda, provida de uma copa e de um piso inferior, que contém 

espaço de arrumo adicional, bem como, vestiários onde os colaboradores podem guardar 

pertences pessoais durante o dia de trabalho.  

 

1.3.2.1. BackOffice  

Este é o espaço onde se realizam variadas atividades como a receção de encomendas 

aos fornecedores e a entrada das mesmas no software, criação e regularização de devoluções 

e acondicionamento de medicamentos. Os medicamentos estão armazenados em gavetas ou 

estantes, por ordem alfabética e separados consoante a sua forma farmacêutica. As 

embalagens excedentes encontram-se armazenadas em armários com a correspondente 

indicação terapêutica (Anexo I). Todos estes medicamentos e produtos farmacêuticos estão 

arrumados de acordo com a regra First Expire, First Out (FEFO), segundo a qual os que têm 

menor prazo de validade se encontram mais à frente para que sejam vendidos primeiro. É 

também neste local que se armazenam produtos de Dermocosmética com baixa rotação, 

reservas e os produtos destinados à devolução ao armazenista ou laboratório. 

Os medicamentos de frio estão armazenados no frigorífico cuja temperatura é 

permanentemente controlada. Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, estes 

encontram-se guardados num armário fechado.  

 

1.3.2.2. Zona de Atendimento ao público 

 Esta zona encontra-se dividida em quatro balcões de atendimento com duas vitrinas 

e expositores de balcão onde se encontram produtos que se pretende destacar por serem 

novidade, estarem com campanha de desconto ou serem sazonais. Atrás dos balcões 

encontram-se, em prateleiras designadas de lineares, Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), organizados por indicação terapêutica, como por exemplo, tratamento da 

dor, azia e indisposição intestinal, constipação e gripe, obstipação, pernas cansadas, tosse 

seca, tosse produtiva, suplementos para fadiga mental, adjuvantes do sono, variados produtos 

veterinários, alguns colírios, soluções de lavagem nasal, cremes e loções de higiene íntima, 

lavagem auricular, variados cremes e pomadas, repelentes de insetos e ainda, produtos de 

tratamento e prevenção de piolhos. Por baixo dessas mesmas prateleiras existem gavetas 

onde são guardados produtos com a mesma indicação terapêutica que os produtos que se 

encontram diretamente acima destes no respetivo linear. Para além destes produtos 

encontram-se também alguns produtos de desinfeção, testes de gravidez, sabonetes e pastas 
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dentífricas, termómetros, material de penso e emplastros. Existem ainda, neste espaço, um 

mostruário em constante renovação com determinados produtos a destacar, um expositor 

com óculos graduados de leitura ao perto e, ainda, um mostruário de maquilhagem. 

No segundo ponto de acesso à farmácia, localiza-se a zona de exposição dos produtos 

de dermocosmética de diversas marcas, variados produtos com ação capilar e artigos 

dentários, incluindo produtos dermatológicos apropriados para o bebé. Além disso, 

encontram-se aqui os produtos dietéticos, maioritariamente da EasySlim, estrategicamente  

localizados perto do gabinete de atendimento, onde por vezes decorrem consultas de 

nutrição. Adicionalmente, existe nesta zona um mostruário de perfumes. Subindo as escadas, 

encontram-se os variados produtos de ortopedia, podologia e ainda fraldas para incontinência 

urinária. Pelo átrio da farmácia encontram-se dispersos expositores e pequenas ilhas de forma 

a proporcionar maior visibilidade a certos produtos e de forma a suscitar ou criar a 

necessidade de aquisição de produtos.  

 

1.3.2.3. Gabinete de prestação de serviços 

É um espaço onde decorre realização dos variados testes bioquímicos, determinação 

da pressão arterial e observação de alguma situação específica num determinado utente.  

 

1.3.2.4. Gabinete de atendimento  

Este gabinete consiste num espaço físico destinado a um atendimento personalizado, 

com condições que permitem um diálogo mais prolongado com o utente, com a devida 

privacidade requerida. Este é frequentemente utilizado para consultas de podologia, eventuais 

rastreios, consultas de nutrição e aconselhamento dermocosmético. Além disso, este gabinete 

também funciona como local de administração de injetáveis.  

 

1.3.2.5. Laboratório 

Este é o local onde se procede à preparação de medicamentos manipulados (MM), e 

onde se encontra todo o material e equipamentos necessários à sua preparação, de acordo 

com o disposto na Deliberação nº1500/2004, de 7 de Dezembro.[3]  

O laboratório é constituído por duas bancadas, uma maior onde são produzidos os 

medicamentos manipulados e uma mais pequena onde são realizadas as pesagens, onde 

existem duas balanças com diferentes precisões, sendo que uma delas é uma balança 
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analítica. Além disso, também tem uma hotte para manipulação de matérias-primas voláteis/ 

tóxicas.  

 

1.4. Recursos Humanos 

 

A equipa da FSG é constituída por seis elementos: a Dr.ª Rosa Sá Machado Barbosa 

(diretora técnica e proprietária), a Dr.ª Gisela Costa (farmacêutica), a Dr.ª Sílvia Peixoto 

(farmacêutica), a Dr.ª Cátia Silva (farmacêutica), o Dr. Filipe Gonçalves (farmacêutico) e o Sr. 

Carlos Esperança (técnico de farmácia), o mais antigo colaborador da FSG, tendo este ano 

completado 40 anos de trabalho ao serviço da farmácia. Todos os funcionários são 

devidamente identificados através de um cartão anexado à bata onde constam o nome e o 

título profissional. Os horários realizados são rotativos, exceto o serviço noturno que é 

assegurado pelo Sr. Carlos Esperança. Deste modo, verifica-se que a FSG cumpre as 

especificações mencionadas pelo Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de Agosto que regula o 

quadro farmacêutico que deve vigorar nas farmácias.[2] 

 

1.5. Cronograma das Atividades desenvolvidas 

 

 

 

1ª Quinzena 2ª Quinzena 1ª Quinzena 2ª Quinzena 1ª Quinzena 2ª Quinzena 1ª Quinzena 2ª Quinzena

Atendimento Supervisionado

Atendimento Autónomo

PROJETO I - Elaboração do Manual de Procedimentos

PROJETO II - Brochura Informativa sobre Vacinação 

Observação de Atendimentos

Determinação da Pressão Arterial e de Parâmetros Bioquímicos

Observação e Preparação de Medicamentos Manipulados

Preparação Individualizada de Medicamentos (PIM)

Verificação de Stocks e Prazos de Validade

Julho Agosto

Armazenamento de Produtos

Aprovisionamento e Receção de Encomendas

Período de acomodação ao Ambiente da Farmácia

OutubroSetembro
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2. Gestão na Farmácia Sousa Gomes  

2.1. Sistema Informático  

 

O sistema informático (SI) de gestão e atendimento utilizado na FSG é o Sifarma2000® 

criado pela Glintt Farma. Esta aplicação constitui um instrumento de suporte ao Farmacêutico, 

permitindo-lhe executar uma prática centrada no utente durante o atendimento e auxilia o 

processo de gestão e organização das farmácias, bem como o circuito do medicamento. 

Neste âmbito, destaca-se a possibilidade de gestão de stocks, permite estabelecer stocks 

mínimos e máximos, monitorizar os prazos de validade, analisar a média de produtos 

vendidos num período de tempo e organizar automaticamente as receitas por lote e série. 

Este sistema contém informação científica e técnica que poderá advertir para possíveis 

efeitos adversos e interações medicamentosas reduzindo assim um possível erro aquando o 

atendimento. Possui ainda posologias e informações relevantes que asseguram maior 

segurança aquando a dispensa farmacêutica. Além disso, possui o acesso a informação 

personalizada acerca do utente e quais os medicamentos ou produtos de saúde que utiliza, 

através da ficha do utente ou do acompanhamento farmacoterapêutico, onde são registados 

os valores dos diferentes parâmetros bioquímicos que o utente mede na farmácia. 

2.2. Gestão de Stocks 

 

Gerir uma farmácia é um desafio na medida em que, apesar de ser preferencialmente 

um espaço prestador de cuidados de saúde, é uma atividade comercial e, inerentemente, tem 

de ser financeiramente sustentável. Por este motivo, torna-se essencial para o bom 

funcionamento da farmácia, uma gestão racional e estratégica dos stocks. A sua correta 

gestão requer um conhecimento extenso da realidade da farmácia e dos seus utentes de 

modo a responder às solicitações destes. Tendo sempre em mente os utentes da farmácia e 

as suas necessidades, é, no entanto, necessário evitar o excesso de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, de modo a impedir investimentos não justificados e retenção de 

produtos com baixa rotatividade e dispensa. Desta forma, dever-se-á manter um stock 

recomendado para cada produto ou medicamento para que seja possível a sua dispensa e na 

quantidade pretendida. 

Na FSG existe um stock mínimo de cada produto, de modo a responder às 

necessidades do mercado, relacionadas com a rotação gerada por prescrição, sazonalidade, 

etc. Aquando da realização das encomendas é imprescindível ter em as condições comerciais 

e financeiras de cada distribuidor grossista e laboratórios. O processo de gestão de stocks na 
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FSG é realizado com o auxílio do Sifarma 2000® que permite avaliar a rotação dos produtos 

através da análise das respetivas compras e vendas anteriores e, deste modo, avaliar o tempo 

médio de permanência no armazém. Desta maneira, os produtos que possuem rotação diária 

e para os quais as encomendas são realizadas diretamente ao armazenista estão 

estabelecidos os níveis de stock, que são controlados, posterior e automaticamente, pelo SI. 

Por outro lado, os que são comprados diretamente ao laboratório, como é o caso dos 

dermocosméticos, requerem uma avaliação mais ponderada e adequada. 

Na definição e constituição dos stocks da farmácia é importante ter em conta a 

obrigatoriedade de a farmácia dispor de três medicamentos genéricos do grupo dos cinco com 

preços mais baixos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo (PVP5).[1, 4, 5]  

Durante o estágio não realizei nenhuma encomenda devido à responsabilidade que 

acarreta, no entanto, foi possível assistir a todo o processo, ao longo do qual me explicaram 

os diferentes passos. 

 

2.3. Encomendas e fornecedores 

2.3.1. Realização de encomendas e fornecedores 

 

A realização de encomendas é um dos pontos fulcrais para o bom funcionamento de 

uma farmácia uma vez que é neste processo que se inicia uma correta gestão dos stocks e 

das finanças. Deste modo, o responsável pelas encomendas tem em conta vários cuidados 

tais como: a altura do ano, as quantidades mensais que são vendidas, as falhas de 

medicamentos que têm ocorrido recentemente e que poderão ser colmatadas, as bonificações 

e promoções que os diferentes fornecedores oferecem, entre outros. De acordo com estas 

análises, a farmácia consegue definir os seus stocks mínimos e máximos para cada produto 

e é com base nestes níveis que o SI faz de uma forma automática uma proposta de 

encomenda diária para que as vendas sejam repostas. Quando é atingido o stock mínimo, o 

sistema alerta nesse sentido e o responsável por este processo analisa a lista de produtos 

gerados e efetua as alterações que acha pertinentes, enviando posteriormente o pedido de 

encomenda. 

Podem existir situações em que é necessário satisfazer um pedido específico de um 

produto que não existe na farmácia e este pode então ser pedido por via telefónica ou por 

encomenda instantânea e é entregue normalmente com a encomenda seguinte do fornecedor 

em causa. Na FSG as encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia (fim da manhã 

e fim do dia).  



8 
 
 

 

 A FSG trabalha essencialmente com três distribuidores grossistas: Alliance 

Healthcare, OCP e, em menor grau, A.Sousa. A maioria das compras são feitas ao grupo 

Health Porto, ao qual a FSG pertence e cujo transporte é assegurado pela Alliance 

HealthCare. Produtos que não estão na plataforma do grupo ou em acordo tripartido são 

comprados de acordo com a melhor condição comercial oferecida pelos 3 armazéns. 

Relativamente às encomendas feitas diretamente aos laboratórios, como é o caso de 

alguns MNSRM, dermocosméticos e produtos de ortopedia, estas realizam-se pontualmente 

e ficam registadas num documento denominado de nota de encomenda que, aquando da 

receção da encomenda, é comparado com a fatura da mesma. Existem ainda as encomendas 

do tipo ‘‘via verde do medicamento’’ que são encomendas especiais de aquisição de 

determinados fármacos e que requerem de uma receita médica válida. O pedido é realizado 

ao distribuidor aderente, que possui um stock reservado para este canal previamente atribuído 

pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado.[6] 

 

2.3.2. Receção de encomendas 

 

O processo de receção de encomendas é realizado no SI e todas as encomendas que 

chegam à farmácia são transportadas em pequenos contentores fechados, identificados com 

o nome da farmácia, fornecedor e acompanhados com a respetiva fatura ou guia de remessa. 

Os produtos que exigem temperaturas de conservação abaixo dos oito graus celsius vêm 

acondicionados em caixa térmica, que possui uma cor diferente para ser mais rápida a sua 

identificação e transferência tão rápida quanto possível para o frigorífico.  

A receção de encomendas compreende a realização de várias etapas: conferência dos 

produtos e quantidades pedidas com os efetivamente recebidos e faturados; verificação do 

estado de conservação das embalagens e dos prazos de validade; confirmação e comparação 

dos preços (Preço de Venda ao Público (PVP) no caso de medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e nos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) já existentes 

no SI com os preços que estão impressos nas embalagens e nas faturas. Em produtos de 

venda livre, onde apenas consta na fatura o Preço de Venda ao Armazenista (PVA) é 

necessário ter uma atenção especial ao IVA e à margem de comercialização definida pela 

farmácia. Aos produtos cujo PVP é definido pela FSG, é aplicada a margem de 

comercialização que é calculada tendo em conta o tipo de produto, o seu preço de custo e o 

seu IVA.  

Finalizado o processo de conferência e receção informática da encomenda, é possível 

transferir informaticamente os produtos em falta/esgotados para outros fornecedores e ainda 
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enviar essa informação ao Infarmed. Após todo o processo concluído, o SI atualiza de 

automaticamente os stocks.  

Relativamente à receção de encomendas que foram pedidas diretamente aos 

laboratórios, esta inicia-se com a confirmação dos produtos recebidos com a nota de 

encomenda criada e com a fatura enviada. Após esta confirmação, a receção da encomenda 

é feita criando a encomenda no sistema e a posteriormente igual procedimento ao de uma 

encomenda diária.  

No que diz respeito aos psicotrópicos e benzodiazepinas, a sua receção é feita com 

especial atenção. Se estes medicamentos são encomendados à OCP, é enviado juntamente 

com a fatura um documento da requisição destas substâncias e o respetivo duplicado. Caso 

sejam encomendados pela Alliance HealthCare, apenas é recebido no final do mês o 

documento que compila, respetivamente, todas as benzodiazepinas e psicotrópicos enviados 

e as devidas quantidades. Em ambos os casos, no final do mês, o duplicado é carimbado e 

assinado pela Diretora Técnica e é posteriormente enviado para os fornecedores, ficando o 

original arquivado na farmácia por um período de 3 anos.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de rececionar as encomendas (diárias, 

diretas e aos laboratórios) e de calcular os preços que seriam mais vantajosos para a farmácia 

e ao mesmo tempo apelativos ao consumidor. 

2.3.3. Armazenamento 

 

Finalizada a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Esta foi das 

primeiras tarefas que realizei na FSG e que me permitiu um primeiro contacto com os 

medicamentos, que facilitou posteriormente o atendimento, o aquando do momento da 

dispensa dos mesmos. No armazenamento é necessário ter em conta qual o tipo de produto, 

as condições que exige, a sua rotatividade e a disponibilidade de espaço. 

De um modo geral, os medicamentos devem estar acondicionados num local onde as 

temperaturas se situam entre os 15 e os 25ºC e a humidade relativa entre 30 a 60%. A 

temperatura do frigorífico, onde estão armazenados medicamentos termolábeis como vacinas 

e insulinas, devem situar-se entre os 2 e os 8ºC.  

Na FSG, tanto a temperatura como a humidade da zona de armazenamento e do 

frigorífico são monitorizados com recurso a um termohigrómetro. Semanalmente, são 

avaliados os dados registados pelos aparelhos e justificadas eventuais desconformidades 

com os valores de referência.  

Um bom armazenamento permite agilizar o ato de atendimento e facilita o escoamento 

de stocks segundo o princípio First Expired, First Out (FEFO). Deste modo, um correto 
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armazenamento contribui para um melhor serviço prestado ao utente na medida em que é um 

passo fulcral para um atendimento mais rápido e seguro.  

Os excedentes são armazenados em armários à parte, de acordo com a indicação 

terapêutica (Anexo I). Conforme o espaço e a necessidade, as gavetas vão sendo repostas 

semanalmente. Ainda no que diz respeito a este tópico, durante o meu estágio foi-me proposto 

criar a identificação das diferentes gavetas que armazenam os medicamentos, uma vez que 

não existia qualquer tipo de identificação nas gavetas de armazenamento. O objetivo desta 

iniciativa era melhorar e facilitar a procura dos medicamentos por parte dos colaboradores, 

durante o atendimento. As identificações foram feitas consoante a forma farmacêutica, por 

exemplo, comprimidos/cápsulas; xaropes; ampolas; pomadas/cremes. Além das formas 

farmacêuticas, as gavetas foram identificadas acordo com as três iniciais do nome do primeiro 

medicamento dessa mesma gaveta, p.ex, primeiro medicamento – Coveram – identificação: 

“COV”. 

 

2.4. Prazos de validade e devoluções 

 

O farmacêutico tem como dever profissional garantir a segurança e eficácia terapêutica 

dos medicamentos que dispensa ao utente. Isto é conseguido, respeitando e efetuando o 

controlo dos prazos de validade. [7] 

Na FSG, a verificação e controlo dos referidos prazos de validade é realizada em dois 

momentos: diariamente, aquando da receção das encomendas, em que são verificados os 

prazos de validade de cada produto; mensalmente, recorrendo a listas impressas do SI. No 

decorrer destas verificações mensais são por vezes detetados erros nas validades e estes 

são de imediato corrigidos e atualizados. Os produtos cujo prazo de validade expira nos seis 

meses subsequentes (apesar de estarem estipulados quatro meses, o farmacêutico 

responsável convencionou uma margem superior por razões de segurança) são retirados e 

colocados numa zona específica para que, sempre que possível dar-se prioridade à sua 

venda, ou então procede-se à sua devolução. Quando o prazo de validade é ultrapassado, os 

produtos constituem ‘quebras’ para a farmácia e devem permanecer nesta por um período de 

um ano.  

Podem-se recorrer às devoluções por variados motivos, nomeadamente, os já 

referidos curtos prazos de validade, embalagem danificada, erro no pedido, o utente que 

solicitou a encomenda desiste da compra. Todo o processo de elaboração da devolução é 

efetuado no Sifarma 2000, recorrendo à gestão de devoluções. É elaborada uma nota de 

devolução onde constam: dados do produto a devolver e motivo de devolução, dados da fatura 
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onde este consta e fornecedor onde foi encomendado. A nota de devolução é impressa em 

triplicado, sendo que a original e duplicado são carimbadas e assinadas para serem enviadas 

em conjunto com o produto e o triplicado fica arquivado na farmácia. Caso a devolução seja 

aceite pelo fornecedor, este emite uma nota de crédito à farmácia. Caso contrário, envia 

novamente o produto justificando o motivo da recusa.  

A gestão de devoluções, a par com a receção de encomendas, foi um dos setores em 

que mais tive oportunidade de trabalhar no início do estágio. Realizei várias devoluções, 

emitindo as respetivas notas de devolução e tive a oportunidade de tratar de produtos em falta 

nas encomendas por via telefónica com o respetivo fornecedor. 

3. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

O farmacêutico ocupa uma posição de excelência no que concerne à dispensa do 

medicamento, enquanto profissional de saúde. Cabe-lhe garantir que as prescrições são 

dispensadas de forma eficiente e segura e, deste modo, deve fazer a avaliação da adequação 

da terapêutica ao doente, a necessidade do medicamento, a posologia e possíveis reações 

adversas. De realçar que, o momento da dispensa é na maioria das vezes o último contacto 

que o utente tem com um profissional de saúde e, como tal, o farmacêutico tem um papel 

crucial no uso correto dos medicamentos e adesão à terapêutica. Assim, o ato de dispensa 

de um medicamento deve ser realizado com consciência e ética profissional.  

De um modo geral, é possível afirmar que o processo de dispensa envolve dois 

grandes grupos de medicamentos: os que requerem prescrição médica (MSRM) e os que 

resultam da indicação farmacêutica (MNSRM). 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto,[8] são MSRM todos 

aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica,  ou caso, sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; medicamentos 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; destinam-se a ser 

administrados por via parentérica. 

Desta forma, estes medicamentos apenas podem ser dispensados na farmácia 

mediante apresentação da prescrição medica na qual, segundo a Portaria 224/2015, de 27 de 

Julho, deve constar obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) da 
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substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a 

posologia.[9] Esta norma estabelecida possibilita ao utente escolher o medicamento a adquirir 

de entre os que pertencem ao mesmo grupo homogéneo, isto é, de entre o conjunto de 

medicamentos que partilham a mesma composição quantitativa e qualitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica, a mesma dosagem e via de administração, e, assim, 

beneficiar a nível económico se assim o desejar. 

No entanto, a prescrição pode ser realizada pelo nome comercial do medicamento, 

caso não exista medicamento genérico comparticipado ou mediante justificação válida que 

impede a substituição e condicionam a dispensa a um determinado laboratório. Esta deve 

estar descrita na receita e apenas são admissíveis como justificações técnicas as 

seguintes:[9] 

o Exceção a): Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito; 

o Exceção b): Reação adversa prévia; 

o Exceção c): Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Relativamente às ‘‘Exceções a) e b)’’ é proibido dispensar outro medicamento que não 

seja a denominação comercial prescrita. No caso da ‘‘Exceção c)’’ o utente poderá optar por 

um medicamento equivalente com preço igual ou inferior ao prescrito.[10] 

 

3.1.1. Desmaterialização da Receita Médica 

 

As Receitas Eletrónicas Desmaterializadas (RED), geralmente designadas ‘‘receitas 

sem papel’’ adquiriram um caráter obrigatório a 1 de Abril de 2016, para todas as entidades 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através do Despacho 2935- B/2016. 

O processo de emissão de receitas bem como a sua dispensa tornou-se mais seguro 

e efetivo através da prescrição eletrónica, que veio contribuir para um maior controlo dos 

doentes e acompanhamento farmacoterapêutico, para a racionalização no acesso ao 

medicamento assim como uma diminuição dos custos de prescrição.  

Atualmente este processo culmina com a emissão da receita à qual o utente tem 

acesso através de mensagem via telemóvel ou via email. É fornecido ao utente durante a 

consulta o guia de tratamento em formato papel ou através do email onde constam 

informações relativas à toma da medicação e os dados e códigos necessários à dispensa dos 

medicamentos na farmácia. Este modelo eletrónico permite a prescrição simultânea de MSRM 

e MNSRM, medicamentos agudos e crónicos, permitindo a compilação num único receituário 

de todos os produtos que o utente necessita, sejam eles comparticipados ou não. Além disto, 
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permite ao utente aviar todos os produtos prescritos de uma só vez, ou de forma fracionada, 

em locais e datas diferentes, conforme lhe for mais conveniente.  

Está previsto que estas receitas possam incluir simultaneamente produtos de saúde e 

medicamentos em linhas de prescrição distintas, até um máximo de duas embalagens de 

cada. Excecionalmente ao disposto, os medicamentos destinados ao tratamento prolongado, 

caso dos antidislipidémicos e anti-hipertensores, podem ser prescritos até um máximo de seis 

embalagens por receita.[11] 

É permitida, de forma excecional, a prescrição manual, em situações como falência 

informática, inadaptação comprovada do prescritor, casos de prescrição no domicílio ou em 

outras circunstâncias até um limite de 40 receitas médicas por mês. Este modelo implica o 

uso de vinheta identificativa do médico prescritor e permite a prescrição, no máximo, de quatro 

medicamentos ou produtos de saúde (em receitas diferentes) não sendo possível ultrapassar 

o limite de duas embalagens por medicamento ou produto nem o total de quatro embalagens 

por receita. Além disso, a receita deverá encontrar-se assinada e com a data de emissão 

preenchida, sem qualquer tipo de rasuras, caligrafias diferentes ou tintas de caneta diferentes. 

No caso das receitas manuais as prescrições são apenas válidas durante 30 dias. No caso 

das receitas a validade é também de 30 dias, excetuando, os medicamentos destinados a 

tratamentos prolongados que têm validade de 6 meses.[9] 

Na FSG era usual interrogar-se os utentes acerca da medicação prescrita, de forma a 

perceber se é usual e qual o laboratório usado normalmente, para não mudarem 

constantemente de embalagens, evitando erros que daí poderão advir, como por ex, a 

duplicação de medicação. Face à obrigatoriedade da prescrição por DCI que concede ao 

utente a possibilidade de escolha entre os diferentes laboratórios, só questionando é possível 

saber qual o medicamento que fazem habitualmente, evitam-se erros de posologia em utentes 

polimedicados e se promove a adesão à terapêutica.[12] 

3.1.2. Planos de comparticipação 

 

No que concerne à política do medicamento, de modo a garantir o acesso aos 

medicamentos pelas pessoas que os necessitam, o SNS dispõe de diferentes regimes de 

comparticipação, assegurados pelo Estado. [13, 14] 

A comparticipação assegurada pelo Estado no preço dos medicamentos é fixa e 

baseada na classificação farmacoterapêutica. Todos os utentes do SNS são abrangidos pelo 

regime geral de comparticipação que engloba quatro escalões: A(90%), B(69%), C(37%) e 

D(15%). No entanto, a taxa de comparticipação pode ser majorada em função dos 

beneficiários e em determinadas patologias, designados regimes excecionais. O regime 
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excecional abrange os pensionistas cujo rendimento anual não excede 14 vezes o salário 

mínimo nacional, identificado pela letra ‘‘R’’ na prescrição médica. A comparticipação 

associada a determinadas patologias abrange doenças como Lúpus, doença de Alzheimer e 

Paramiloidose e requer a menção na receita ao diploma correspondente. Neste caso, deve 

constar na receita a sigla ‘‘O’’  junto dos dados do utente e a menção ao despacho que 

consagra o respetivo regime no campo da receita reservado à designação do medicamento.[9] 

Existem ainda subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre 

entidades, como a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Serviços de Assistência Médico-Social 

(SAMS), através dos quais o utente beneficia e uma comparticipação adicional à estabelecida 

pelo SNS. Relativamente aos doentes diabéticos, de acordo com a Portaria nº364/2010, de 

23 de Junho, está fixada a comparticipação do Estado em 85% do PVP do custo de aquisição 

das tiras-teste e em 100% do PVP no caso das agulhas, seringas e lancetas para utentes do 

SNS.  

Durante o estágio, realizei diversos atendimentos a utentes que apresentavam receita 

manual e um subsistema de saúde além do SNS, principalmente, o SAMS. 

 

3.1.3. Receituário e faturação 

 

O processo do receituário e faturação é realizado mensalmente e permite à farmácia 

o reembolso das comparticipações dos medicamentos dispensados. Este procedimento foi 

articulado com a entrada em vigor das receitas eletrónicas desmaterializadas uma vez que 

não necessitam de verificação física, sendo tudo comunicado automaticamente no momento 

da dispensa.  

A conferência do receituário consiste na confirmação da correta validação das receitas, 

dispensa e faturação. Se tudo estiver conforme, as receitas são carimbadas, datadas e 

rubricadas pelo conferente. Posteriormente, as receitas são separadas por organismos e 

agrupadas por lote. Quando um lote contendo trinta receitas se encontra completo, é fechado 

e impresso o verbete de identificação do lote que é carimbado, assinado e anexado ao 

respetivo lote. Depois de completo todo o processo de receituário, a documentação é enviada 

para a Administração Nacional de Farmácia, no caso das receitas associadas a subsistemas 

de saúde para que os respetivos organismos possam repor à farmácia o valor correspondente 

às comparticipações.  

Caso algum erro seja detetado nas receitas, estas são devolvidas à farmácia, não 

sendo reembolsadas. As mesmas podem ser sujeitas a correção e serem enviadas no mês 

seguinte.  
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Durante o meu estágio foi-me possibilitado o encerramento do receituário, desde a 

verificação da conformidade das receitas e organização dos lotes à emissão dos verbetes. 

 

3.1.4. Casos específicos de dispensa e comparticipação 

3.1.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são MSRM especial, ou seja, são medicamentos 

que podem originar riscos de abuso medicamentoso, criar toxicodependência e caso o seu 

controlo não seja correto, podem ainda ser utilizados para fins ilegais. O seu armazenamento 

é efetuado em local específico e cujo acesso está restrito aos funcionários da farmácia, e são 

prescritos com várias finalidades, desde dor crónica e situações de dor oncológica, a 

problemas psiquiátricos. Dadas estas características, que definem os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, a sua venda carece de um controlo apertado e rigoroso por 

parte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P (Infarmed). No 

momento da dispensa destes fármacos são preenchidos de forma informática os campos 

correspondentes ao médico prescritor, ao doente e ao utente que efetivamente realizou o 

levantamento do medicamento.  

No que diz respeito ao campo relativo o médico, registam-se o nome, morada e número 

de carteira profissional. No caso do doente é necessária a identificação do nome, morada e 

número do cartão de cidadão. Caso a compra não seja realizada pelo doente, os mesmos 

dados são requeridos à pessoa que realiza a compra. No final do atendimento, o talão 

resultante da venda é impresso e anexado à cópia da receita, caso se trate de uma receita 

materializada.  

Durante o meu período de estágio na FSG contactei com alguns casos de dispensa 

destes medicamentos, nomeadamente, para casos tratamento da dor crónica. Apercebi-me 

do rigoroso cuidado que a dispensa destes medicamentos acarreta, uma vez que o próprio 

sistema informático não permite o término da venda sem que todos os dados requeridos 

estejam totalmente preenchidos. 

 

3.1.4.2. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado (MM) é definido pelo Infarmed como qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. Fazem parte das funções do farmacêutico responsável a preparação do 

medicamento manipulado, de forma a garantir a qualidade do mesmo, bem como, verificar a 
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sua segurança, no que concerne às dosagens da(s) substância(s) ativa(s) e à existência de 

potenciais interações que possam por em causa a ação ou uso do medicamento ou até 

mesmo, a segurança do utente. O MM tem direito a uma comparticipação de 30% 

relativamente ao preço de venda ao público caso seja prescrito mediante indicação, sendo 

que na receita médica se tenha de verificar as substâncias ativas e respetivas concentrações, 

excipientes e forma farmacêutica.[15]  

Ao longo do meu estágio, surgiram várias oportunidades para observar a preparação 

de múltiplos medicamentos manipulados. Mais tardiamente, participei ativamente na 

preparação, na sua maioria, cápsulas. Esta forma farmacêutica em específico era muito 

pedida, quer por parte de utentes quer por parte de outras farmácias da cidade e clínicas 

veterinárias. Queria destacar, que parte das cápsulas preparadas se destinavam ao uso 

veterinário, um mercado de MM em crescimento.  

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são classificados como 

todos aqueles que não reúnem as características descritas anteriormente nos MSRM, 

segundo a Legislação Portuguesa. Estes medicamentos, têm de obedecer a critérios 

rigorosos de qualidade e eficácia para poderem ser comercializados e ter um perfil de 

segurança bem conhecido, facto que justifica a sua publicidade junto do público.[16] É comum 

o uso destes medicamentos por iniciativa própria ou por publicidade que suscitou o seu 

interesse. Devido ao facto destes medicamentos não serem de venda exclusiva em farmácia, 

o Farmacêutico tem de atuar com base no seu conhecimento profissional e na sua experiência 

empírica para os aconselhar e dispensar, pois apesar da sua elevada margem de segurança 

podem acarretar riscos se usados de forma indevida. O papel consciente do farmacêutico no 

aconselhamento ao utente é essencial no combate à automedicação, grave problema atual. 

Dado o importante papel do farmacêutico, foi instituída, em 2013, a classificação de 

medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-

EF). Estes, embora possam ser dispensados sem prescrição médica, requerem um 

aconselhamento farmacêutico mais detalhado através da aplicação de protocolos específicos 

relativos à dispensa. São exemplos a Hidrocortisona e o Ibuprofeno 400mg.  

Os MNSRM podem apresentar um PVP variável consoante a margem de 

comercialização aplicada e não são comparticipados pelo SNS. Durante o estágio, estes 

medicamentos eram procurados regularmente, havendo uma acentuada procura de produtos 

para a tosse, constipações e gripe. Neste âmbito, é possível destacar um atendimento em 

particular, em que um senhor com cerca de 60 anos se deslocou à farmácia e alegava que se 
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encontrava muito congestionado na vias nasais e, além disso, sentia algum desconforto 

gástrico. Perante as queixas, inquiri o utente para aferir se já tinha tomado alguma 

medicação/produto para ambos os sintomas, ao que este respondeu que apenas tinha 

aplicado um pouco de Vicks Vaporub nas zonas nasais, contudo não foi suficiente para tratar 

a congestão nasal. Além disso, o utente questionou também se poderia usar um pouco de 

Vicks Vaporub na zona abdominal, numa tentativa de acalmar o desconforto gástrico que 

sentia. Face às respostas dadas pelo utente, rapidamente inquiri se sofria de rinorreia 

associada à congestão nasal pelo que o utente ripostou que não. No que diz respeito à 

confusão que o utente tinha, prontamente expliquei que o Vicks Vaporub não está indicado 

para sintomas gástricos. Consequentemente, inquiri novamente o utente para perceber 

melhor os sintomas gástricos, pelo que o utente indicou um ardor na zona do estômago. Após 

o diálogo com utente aconselhei um Vibrocil Actilong para tratar a congestão nasal e um 

Gaviscon Duefet para tratar a azia e indigestão que o senhor reportava. Este atendimento foi 

uma situação em que pude pôr em prática vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 

cumprindo em pleno com a minha função como farmacêutico. 

 

3.2.1. Medicamentos homeopáticos e fitoterapêuticos 

 

A obtenção de autorização de venda de medicamentos homeopáticos é regulada pelo 

Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto.[4, 17] 

Os medicamentos homeopáticos comercializados pela FSG são maioritariamente do 

laboratório Boiron, como exemplo o Stodal® para o tratamento da tosse e o Arnigel® para os 

hematomas. Por outro lado, e, de acordo com a mesma fonte, os medicamentos 

fitoterapêuticos contêm na sua composição exclusivamente substâncias ativas de origem 

vegetal e/ou preparações à base das mesmas. A título de exemplo, na FSG, alguns dos 

produtos fitoterapêuticos com maior rotatividade são o Cholagutt ® para distúrbios 

gastrointestinais e hepáticos, e o Doce Alívio®/Pursennide®/Solievo® como laxantes. 

Durante o meu estágio, surgiu uma situação no atendimento relacionada 

especificamente com um medicamento homeopático. Tratava-se de uma senhora que já 

tomava um medicamento desta classe como um adjuvante do sono. No entanto, esta mostrou-

me uma imagem representativa do referido medicamento e pude aferir que se tratava de um 

medicamento cuja forma farmacêutica era uma solução para administrar sobe a forma de 

gotas orais. Apesar de a FSG não disponibilizar nenhum medicamento homeopático nesta 

forma farmacêutica, pude pôr em prática os conhecimentos adquiridos em Homeopatia e 

rapidamente aconselhar uma alternativa, o Sedafit PC. 
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3.2.2. Medicamentos de uso veterinário 

 

Os medicamentos para uso veterinário são aqueles que contêm uma substância (ou 

associação de substâncias) que tem propriedades curativas e/ou preventivas das doenças em 

animais.  

As farmácias encontram-se legalmente autorizadas a vender este tipo de 

medicamentos pois além de serem cruciais para a saúde dos animais desempenham um 

papel fundamental na proteção da saúde pública.  

A FSG possui vários produtos de uso veterinário, sendo os de maior expressão o 

Advantix®, Frontline® e Seresto®. A maioria das dispensas que realizei deste tipo de produtos 

foi relativa a desparasitantes internos e externos, bem como, de anticoncecionais. 

 

3.3. Outros produtos farmacêuticos 

3.3.1. Produtos de cosmética e de higiene corporal 

 

Os produtos de dermocosmética começaram a ter um grande impacto no que respeita 

à economia das farmácias devido à crescente valorização por parte da sociedade no que diz 

respeito à saúde da pele e aparência física. Esta necessidade crescente de melhorar a 

aparência e retardar o processo de envelhecimento levou a que as farmácias investissem em 

diferentes gamas de produtos de cosmética de modo a satisfazer a necessidade do 

consumidor.  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal englobam, segundo o Decreto Lei 

nº189/2008, de 24 de Setembro, produtos que se destinam à aplicação na parte superficial do 

corpo designadamente na pele, lábios, cabelo, unhas, órgãos genitais externos bem como 

dentes e mucosas bucais.[18] 

O aconselhamento relativo ao produto que mais se adequa a cada utente, passa pela 

compreensão das preferências do mesmo, bem como, das características fisiológicas da sua 

pele e do seu poder de compra. A FSG possui uma grande variedade de marcas nesta área, 

nomeadamente Bioderma®, Uriage®, Caudalie®, La Roche-Posay® e Esthederm®.  

Ao longo do meu estágio, esta foi uma área que pude explorar e aprender imenso com 

os colaboradores da farmácia, essencialmente, observando o seu atendimento e as 

recomendações que faziam aos utentes, aumentando o meu interesse pela área. 
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3.3.2. Suplementos Alimentares 

 

Os estilos de vida sedentários que atualmente são habituais, aliados a uma má 

alimentação, traduzem-se em défices nutricionais que podem ser colmatados com 

suplementos alimentares. De acordo com o Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de Junho, estes 

são considerados géneros alimentícios que constituem fontes concentradas de nutrientes ou 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico e que se destinam a complementar ou 

suplementar o regime normal. Não são considerados medicamentos, não se pode atribuir-

lhes propriedades profiláticas nem de tratamento.[19] 

 

3.3.3. Produtos de alimentação especial 

 

Os produtos destinados a uma alimentação especial são aqueles que pela sua 

composição ou processos especiais de fabrico acabam por se distinguir dos alimentos de 

consumo comum. Podem ter como função a alimentação exclusiva de pessoas ou então a 

alimentação parcial, onde funcionam como um complemento a uma alimentação equilibrada. 

São assim destinados a grupos específicos de utentes onde se englobam aqueles que sofrem 

de anomalias metabólicas, aqueles que necessitam de condições fisiológicas especiais, 

nomeadamente pessoas com capacidade de assimilação alterada, lactentes e crianças com 

pouca idade, doentes acamados ou oncológicos.  

Nesta área, a FSG oferece um amplo leque de possibilidades aos seus utentes, desde 

leites para lactentes, hipoalergénicos, hidrolisados ou de transição, papas, boiões entre outros 

essencialmente Resource®, Aptamil®, Nutriben® e Fortimel®.  

Durante o meu estágio, no período em que me e encontrava na zona de atendimento, 

ao balcão, dispensei uma quantidade, relativamente, reduzida destes produtos, sendo na sua 

maioria leites para lactentes e por pedido específico do utente. 

 

3.3.4. Dispositivos Médicos 

 

Os instrumentos que têm como função prevenir, diagnosticar ou tratar doenças 

humanas e que não são dotados de ação farmacológica, metabólica ou imunológica são 

denominados dispositivos médicos.[20] 

Na FSG tive a possibilidade de contactar com alguma variedade destes dispositivos. 

De entre os dispositivos médicos com que mais contactei destacam-se os pensos de 
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incontinência, material ortopédico como meias de descanso e pulsos elásticos, material de 

penso como compressas e pensos, termómetros, testes de gravidez e medidores de tensão 

arterial. 

 

3.3.5. Produtos de puericultura 

 

Um artigo de puericultura apresenta como principal finalidade responder às 

necessidades das mães e dos bebés, facilitando e auxiliando desta forma, a sua etapa de 

desenvolvimento e crescimento.  

Dentro desta gama de artigos podemos encontrar diversos os biberões, as tetinas, os 

discos mamários, as toalhitas, as chupetas, entre outros. Dentro do mesmo género de produto 

existem diversas aplicações bem como alterações ergonómicas de forma a facilitar processos 

como redução de cólicas e permitir que as crianças utilizem chupetas adequadas aos 

respetivos requisitos e idades. Neste contexto, as marcas mais trabalhadas pela FSG são a 

Chico®, Klorane® e Uriage® principalmente.  

4. Medicamentos Manipulados 

 

Como anteriormente detalhado, a FSG possui nas suas instalações um laboratório 

com todo o material necessário à preparação destes medicamentos. Quando a FSG recebe 

uma prescrição de um MM esta é analisada pelos farmacêuticos responsáveis por esta área, 

que recorrem a fontes bibliográficas apropriadas como o Formulário Galénico Português 

(FGP) ou em casos mais específicos ao Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). 

Inicialmente é atribuído ao MM um número de lote que é assinalado num documento 

destinado a este efeito e, depois de garantidas as condições necessárias para a sua 

preparação, a manipulação é feita cumprindo as boas práticas. 

Ao terminar a preparação, é completada a ficha de preparação, realizando-se o cálculo 

do preço e registando os consumos de todas as matérias-primas utilizadas nas respetivas 

fichas de movimento de matérias-primas. Ao longo do estágio tive oportunidade de assistir e 

preparar diversos manipulados desde suspensões, cápsulas e soluções. 
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5. Serviços Prestados 

 

Para além da dispensa de medicamentos, muitas farmácias disponibilizam na 

atualidade variados serviços que promovem a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos seus 

utentes. De facto, fazem parte do ato farmacêutico as determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos como o colesterol total, a glicemia, a pressão arterial entre outros. 

Verifica-se que são inúmeros os utentes que procuram a FSG para a avaliação de diversos 

parâmetros e avaliar o seu estado de saúde, não só pela facilidade de acesso como pela 

confiança e bem-estar associados à equipa farmacêutica. 

 

5.1. Determinação de parâmetros biofísicos e bioquímicos 

 

A FSG dispõe de uma área reservada para a realização destes serviços. A medição 

da pressão arterial pode ser feita de forma gratuita com recurso a um esfigmomanómetro 

manual com manómetro de mercúrio ou com recurso a um esfigmomanómetro automático 

que realiza três medições e apresenta a respetiva média, tendo esta última o custo de 1 euro. 

A medição da pressão arterial foi das funções que mais realizei ao longo do estágio e que me 

permitiu um contato próximo com o utente.  

Também a medição da glicémia e do colesterol são muito procurados. O aparelho 

utilizado para estas medições é o Clini5®, adquirido mais recentemente, reconhecido pelos 

seus resultados rápidos, precisos e por permitir a realização de vários parâmetros ao mesmo 

tempo. Durante as medições, frequentemente, aproveitava para conversar com os utentes de 

forma a deixá-los à vontade, para que pudesse haver um diálogo frutífero entre farmacêutico 

e o utente. Aproveitava, enquanto dialogava, para explicar um pouco os testes que realizava, 

e, consoante os resultados, para fornecer aconselhamento detalhado sobre as medidas a 

tomar, quando o mesmo se aplicasse. Além disso, durante este serviço em particular, 

destacaram-se momentos marcantes na minha experiência na farmácia, que realçaram o 

papel da farmácia numa comunidade, no sentido de ser um espaço seguro onde as pessoas 

podem dialogar livremente sobre qualquer tipo de problema que tenham no momento e o quão 

importante é o papel do farmacêutico em apresentar disponibilidade para ouvir os utentes.   

5.2. Administração de Injetáveis 

 

A FSG possui o serviço de administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação por farmacêuticos devidamente creditados para o efeito, com formação 
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reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos. No momento da administração é necessário o 

registo informático da mesma, no qual é inserida informação relativa à medicação, via de 

administração, os dados do utente e quem administrou o injetável.  

5.3. Valormed 

 

A Valormed® permite a gestão de resíduos e medicamentos fora do prazo ou 

inutilizados, com o objetivo de proteção do meio ambiente. A FSG possui contentores 

fornecidos pela Valormed® onde são depositados os medicamentos bem como os materiais 

utilizados no seu acondicionamento e que são posteriormente levantados pelos armazenistas 

para reciclagem ou inceneração.  

No momento do fecho dos contentores, é efetuado o registo informático que emite um 

talão onde consta o código da farmácia e a rúbrica do responsável pela operação. 

5.4. Preparação Individualizada da Medicação 

 

Para além de todos os serviços até agora mencionados que a FSG tem para oferecer, 

existe ainda a possibilidade de se realizar a Preparação Individualizada da Medicação (PIM). 

Este serviço surge da dificuldade que alguns utentes possam experienciar, no que diz respeito 

à organização e correta toma da sua medicação, quando esta é bastante complexa ou 

extensa. 

Este serviço visa eliminar ou reduzir ao máximo a probabilidade de erros na toma da 

medicação por parte do utente. A maior parte dos utentes registados neste serviço são 

pessoas cujo esquema posológico é complexo e que se pode tornar confuso no que diz 

respeito aos períodos de toma dos diferentes medicamentos.  

A FSG oferece este serviço aos seus utentes pelo custo de dois euros por semana, 

uma vez que cada PIM é feita, por defeito, para o período de uma semana e, naturalmente, 

requer realização do trabalho semanalmente. Para integrar este serviço, o utente terá de 

disponibilizar na farmácia as guias de tratamento, para se poder extrair informação sobre a 

sua medicação e respetiva posologia. Posteriormente, é elaborada uma guia de preparação 

da PIM, tendo em conta as guias de tratamento, por onde o farmacêutico se pode orientar na 

realização da tarefa.  Este serviço passa por acondicionar os diferentes medicamentos nos 

compartimentos individualizados, blisters, correspondentes aos dias da semana e da hora a 

que o medicamentos têm de ser tomados. Nestes blisters, encontram-se identificados os dias 

da semana, de segunda-feira a domingo, bem como, as diferentes horas do dia discriminadas 

em “Pequeno-almoço, Almoço, Jantar, Deitar”, sendo que também era regular ter de alterar 
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ligeiramente, as horas, predefinidas e incluir o “Jejum”, se assim fosse requerido (Anexo II). 

Assim, para qualquer dia da semana e momento do dia, o utente sabe que medicação tomar. 

No caso de haver mais do que um medicamento por toma individualizada, os compartimentos 

têm espaço suficiente para albergar um número considerável de comprimidos, tendo sempre 

em conta o tamanho dos mesmos. Ao terminar a PIM, os blisters são selados a frio de forma 

a garantir a estabilidade, a eficácia e segurança dos medicamentos (Anexo 3). No final, antes 

de se entregar os blisters ao utente, é necessário que seja feita uma dupla verificação do 

conteúdo dos compartimentos individuais, seguindo a guia de preparação previamente 

definida. Esta ação verifica apenas a quantidade de comprimidos num determinado 

compartimento, uma vez que não há possibilidade de o segundo farmacêutico, que faz a 

verificação, confirmar se os comprimidos correspondem à medicação certa. 

Ao longo do estágio, exerci esta atividade, principalmente, com Dr.ª Cátia, com quem 

aprendi tudo sobre a PIM, que é a responsável por este serviço na FSG. 

PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

Projeto I - “Clini5” 

 

1. Contextualização 

 

Numa sociedade em que patologias como doenças cardiovasculares e diabetes são 

cada vez mais frequentes, a prevenção e o controlo são passos fulcrais, na mudança deste 

cenário de Saúde Pública. Assim, assegurar que existem métodos seguros, eficazes e 

credíveis nos rastreios destas doenças é fundamental, já que estes assumem uma posição 

de relevo na prevenção e controlo.  As farmácias, no que diz respeito a rastreios e a análises 

de controlo, são locais que prestam estes tipo de serviços ao público, com a vantagem de 

haver aconselhamento farmacêutico, consoante os resultados. 

Na FSG existe a possibilidade de o utente usufruir de um serviço deste género. 

Recentemente, a FSG investiu num aparelho clínico, o Clini5, que permite realizar análises 

deste tipo. Este dispositivo veio substituir um aparelho semelhante mais antigo, oferecendo 

mais valências, modernidade, acessibilidade e precisão.  

Apesar de este aparelho já estar em uso há algum tempo, não existia ainda um 

compêndio dos procedimentos operativos. Consequentemente, a Diretora Técnica da FSG, a 

Dra. Rosa, sugeriu que elaborasse um manual deste género para servir de apoio aos 

colaboradores da farmácia e, deste modo, melhorar o serviço prestado aos utentes.  
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2. Parâmetros bioquímicos e o seu controlo 

2.1. Perfil Lipídico  

 

O perfil lipídico de uma pessoa apresenta-se como sendo o quadro de valores 

resultantes de determinados exames serológicos, feitos num mesmo indivíduo, tais como, 

colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, e triglicerídeos. Este é um aspeto da saúde 

do utente que se revela bastante importante de estabelecer e definir, uma vez que pode 

fornecer aos profissionais de saúde uma visão mais completa da saúde do utente, orientando-

o com medidas de prevenção ou tratamento. 

Nos pontos que se seguem, irão ser explorados cada um dos parâmetros cuja 

determinação é necessária para o estabelecimento do perfil lipídico e de que forma estes se 

associam e se correlacionam com algumas doenças frequentes na sociedade portuguesa, 

como doenças cardiovasculares (DCV).  

 

2.1.1. Colesterol  e Triglicerídeos  

 

O colesterol é um esteróide (substância gorda) que se encontra presente apenas nos 

animais. Caracteriza-se por ser um álcool policíclico de cadeia longa e participa na maioria 

das funções biológicas vitais, como por exemplo, na formação e manutenção das membranas 

celulares; ser o principal precursor da síntese da vitamina D, sais biliares, entre outros 

esteróides, como hormonas sexuais. Além disso, é fundamental para a divisão celular e 

crescimento embrionário. Nos humanos, a maior parte do colesterol total é sintetizado 

endogenamente, principalmente no fígado. Uma menor parte, provém da alimentação, sendo 

esta quantidade extremamente variável, dependendo dos hábitos alimentares.[21] 

O colesterol, como qualquer substância lipofílica, apresenta reduzida solubilidade em 

meios aquosos. Por isso, para poder circular na corrente sanguínea, forma ligações com 

proteínas, formando lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL). O C-HDL ou colesterol “bom”, como é 

conhecido mais vulgarmente, transporta o colesterol de volta ao fígado para ser excretado, 

mantendo assim equilibrados os níveis de colesterol no sangue. Neste contexto, o HDL faz a 

“limpeza” do excesso de colesterol dos tecidos e das artérias e remove-o, antes que este 

provoque danos. Consequentemente, é muito importante manter os valores de HDL elevados 

no sangue, sendo que as guidelines internacionais recomendam um valor acima dos 40 

mg/dl.[22] 
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Por outro lado, o colesterol transportado pelas lipoproteínas de muito baixa densidade 

(VLDL) e por lipoproteínas de baixa densidade, abreviado em C-LDL nas análises clínicas, é 

prejudicial à saúde pois pode acumular-se nas artérias, formando placas de colesterol 

(ateromas). Com o passar do tempo, estas placas aumentam de tamanho e podem provocar 

a obstrução das artérias. Por este mesmo motivo, este tipo de colesterol é também 

denominado em termos latos, de colesterol “mau”.[23] 

Os triglicéridos são a substância gorda mais abundante no organismo, sendo 

maioritariamente, provenientes da alimentação. Estes são armazenados no tecido adiposo e 

músculos, como reserva energética. Apesar de não fornecerem energia imediata como a 

glucose, estes são gradualmente libertados e hidrolisados a glicerol e ácidos gordos livres de 

acordo com as necessidades energéticas do organismo. Uma parte dos triglicéridos é 

sintetizada no fígado a partir de hidratos de carbono ingeridos em excesso, enquanto que a 

restante provém da dieta, em particular da manteiga, queijos e outras gorduras animais. Uma 

vez que os triglicéridos não são solúveis em água, tal como as moléculas de colesterol, estes 

são transportados no sangue através de proteínas, como os quilomicrons.[24] 

 

2.1.2. Dislipidemia 

 

A dislipidemia engloba um variado conjunto de anomalias quantitativas e/ou 

qualitativas dos lípidos supra mencionados e de acordo com a sua composição , podemos 

classificar diferentes tipos de dislipidemia. 

A hipercolesterolemia que consiste no aumento do colesterol total (CT >190 mg/dL) 

e/ou do colesterol LDL (c-LDL ≥ 115 mg/dL); hipertrigliceridémia que se caracteriza por um 

aumento dos triglicerídeos (TG) (TG ≥ 150 mg/dL); dislipidemia mista, sendo neste contexto, 

a combinação de dois fatores (CT elevado e/ou c-LDL e TG elevados); hipolipidemia que 

consiste na diminuição do colesterol HDL (c-HDL) (homens < 40 mg/dL e mulheres < 45 

mg/dL).  

As dislipidemias podem também ser classificadas em primárias ou secundárias. As 

primárias são de origem genética e são hereditárias (poligénicas ou oligogénicas) às quais se 

podem associar fatores ambientais e comportamentais. As dislipidemias secundárias são 

consequência da coexistência de outras doenças, tais como a diabetes Mellitus tipo 2, 

obesidade, hipotiroidismo, doença renal crónica, síndrome nefrótico, doenças das vias biliares 

associado ao uso de fármacos como diuréticos tiazídicos em elevadas doses, 

glucocorticoides, ciclosporinas, entre outros e ainda a estilos de vida desequilibrados.[21] 
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A hipercolesterolemia está fortemente relacionada com doenças cardiovasculares de 

base aterosclerótica, particularmente, enfarte do miocárdio e episódio isquémico, assumindo-

se como um fator de risco cardiovascular de extremo relevo. Além disso, o mesmo é 

fortemente agravado pelo tabagismo e pela hipertensão.  

Quando os triglicerídeos se encontram em excesso no sangue, hipertrigliceridémia, 

também contribuem para o aparecimento de placas de gordura nas paredes internas das 

artérias. De igual forma, através de um mecanismo semelhante, esta acumulação de gordura 

irá diminuir consideravelmente a capacidade funcional das artérias e, consequentemente, 

obrigá-las a um maior esforço para realizarem as suas funções habituais, aumentando a 

probabilidade de surgirem doenças cardíacas e tromboses. Apesar não apresentarem uma 

relevância tão grande como o colesterol, valores elevados de triglicéridos estão normalmente 

associados a patologias cardiovasculares. No caso de existirem, concomitantemente, valores 

elevados de triglicéridos e de colesterol, ou seja, no caso de estarmos perante uma 

dislipidemia mista, o risco de enfarte do miocárdio e aterosclerose aumenta significativamente. 

De uma forma geral, as pessoas que têm os triglicéridos elevados, usualmente, também 

apresentam valores elevados de colesterol. [21] 

No que diz respeito ao colesterol HDL, foi demonstrado que o risco de doença 

coronária, por exemplo, é diretamente proporcional ao rácio de colesterol total/ colesterol HDL. 

Sendo assim, é possível inferir, que quanto maior a concentração de colesterol HDL, menor 

o risco associado. Por esta razão, um utente que apresente colesterol total elevado e HDL 

acima dos 40 mg/dl, não apresenta risco cardiovascular tão elevado como um utente que 

apresente colesterol total elevado e HDL baixo (hipolipidemia). Além disso, estilos de vida 

sedentários e hábitos tabágicos estão geralmente associados a valores baixos de HDL.[22] 

 

2.2. Pressão Arterial 

 

A pressão arterial sistólica corresponde à pressão sobre as paredes das artérias 

quando o coração bate, enquanto que a pressão diastólica corresponde à pressão no intervalo 

entre batimentos. Os valores de pressão arterial que justificam a adoção de medidas 

farmacológicas variam de pessoa para pessoa, de acordo com idade, hábitos de vida e 

doenças concomitantes. Contudo, valores superiores a 140/90 mmHg, medidos 

repetidamente, são sempre considerados elevados e justificam a toma de anti-hipertensores. 

Na maior parte das vezes não se encontra uma causa específica para a hipertensão 

arterial. No entanto, há vários fatores que podem causar ou predispor uma pessoa para ter 
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hipertensão arterial. Entre os mais importantes estão o excesso de peso, o consumo 

excessivo de sal e de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, bem como historial familiar. 

É importante referir que, apesar de assintomática na maioria das vezes, a pressão 

arterial elevada aumenta o risco de ocorrência de acidentes vasculares cerebrais (AVC), 

enfartes do miocárdio (“ataques cardíacos”), insuficiência cardíaca, etc.[25]  

 

2.3. Glicemia 

 

A glucose é um açúcar simples, utilizado pelo organismo como principal fonte 

energética. A concentração de glucose no sangue designa-se de glicémia. O valor de glicémia 

é regulado pelo complexo neuro-hormonal e mecanismos metabólicos, que tentam prevenir 

flutuações. Contudo, os níveis de glicémia são pouco estáveis devido à ação concomitante de 

múltiplas hormonas, como a insulina, que provoca a diminuição dos valores da glucose no 

sangue, e por outro lado, o glucagon, adrenalina e cortisol, os quais têm um efeito oposto.  

No caso dos diabéticos, a glucose acumula-se no sangue e, consequentemente, leva 

a um estado de hiperglicemia, sendo este, o principal sintoma das várias formas de diabetes 

Mellitus.[26]  

 

2.3.1. Diabetes 

 

A diabetes Mellitus é uma doença crónica caracterizada pela incapacidade do nosso 

organismo de utilizar como fonte de energia a glucose. Normalmente, isto é provocado pelo 

mau funcionamento da insulina ou pela secreção reduzida desta hormona. Em qualquer dos 

casos, isto tem como consequência o aumento dos níveis de glucose no sangue, levando a 

um estado de hiperglicemia. Esta situação clínica, é caracterizada por provocar sede, com um 

consequente aumento do consumo de líquidos, poliúria, perda de peso e cansaço. Se a 

mesma não for tratada corretamente, pode originar inúmeras complicações graves tais como, 

doenças cardiovasculares, hepáticas, neurológicas e visuais.[27]  

As duas principais formas são a diabetes Mellitus tipo 1 e a tipo 2. A diabetes tipo 1 é 

mais comum pessoas jovens. Neste tipo de diabetes o organismo deixa de produzir de forma 

súbita a insulina, que é a hormona responsável por provocar a entrada da glucose nas células, 

baixando assim os níveis no sangue. Estas pessoas têm de ser obrigatoriamente tratadas 

com insulina e precisam de injeções desta hormona para viver o seu quotidiano. A diabetes 

tipo 2 é mais frequente (cerca de 90-95% dos casos de diabetes em todo o mundo) e surge 

habitualmente em pessoas com idades mais avançadas estando, normalmente, na sua 
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génese uma resistência do organismo a esta mesma hormona. A principal causa disto prende-

se a fatores como excesso de peso e obesidade, cada vez mais frequentes na população 

mundial. A estas pessoas são impostos regimes alimentares restritos, naturalmente, com 

reduzidos teores de hidratos de carbono, exercício físico e ainda, anti-diabéticos orais ou 

insulina. 

Tendo isto em consideração, são aconselhadas análises a pessoas com excesso de 

peso ou obesidade que tenham pelo menos um dos seguintes fatores: familiares do 1º grau 

com diabetes do tipo 2,  que fazem pouco ou nenhum exercício físico, mulheres que tiveram 

diabetes durante a gravidez (diabetes gestacional), mulheres com ovários poliquísticos (um 

tipo de alterações dos ovários), historial de problemas cardíacos,  que tenham análises 

anteriores de glicemia ou outras medidas de açúcar no sangue fora do intervalo de referência, 

tenham análises de sangue com alteração dos triglicéridos ou do colesterol,  ou tensão alta. 

Todas as pessoas com mais de 45 anos devem fazer análises para saber se têm diabetes ou 

estão em risco de ter, uma vez que o risco de ocorrência desta doença aumenta 

significativamente a partir desta idade.  

Em Portugal, as análises mais utilizadas para diagnosticar a diabetes são a glicemia 

(açúcar no sangue) em jejum, a glicemia após uma prova oral de glucose. A hemoglobina 

glicada do tipo A1c (geralmente aparece nas análises com a sigla “HbA1c”) é usada para 

efeitos de monitorização. 

 

2.3.1.1. Hemoglobina glicada 

 

A hemoglobina (Hb) é uma substância que circula na corrente sanguínea no interior 

dos eritrócitos. A partir da mesma, derivam numerosos compostos secundários, entre eles, a 

hemoglobina glicada (HbA1c). A hemoglobina absorve a glucose na mesma proporção em 

que esta se encontra na corrente sanguínea. A HbA1c é a mais importante, visto que a sua 

molécula de glucose se encontra ligada covalentemente ao terminal amina da cadeia β. Uma 

vez que os eritrócitos apresentam um tempo de vida de 120 dias, a determinação da 

quantidade de HbA1c pode fornecer uma avaliação do controlo glicémico médio no período 

de 60-90 dias antes do exame. Desta forma, a HbA1c revela-se um indicador válido e valioso 

dos níveis de glicémia, e como tal, permitindo fazer um prognóstico do risco de 

desenvolvimento de muitas das complicações associadas a doentes crónicos com diabetes 

Mellitus.[28] 
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3. Perspetiva demográfica  

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016, as Doenças 

Cardiovasculares (DCV) foram responsáveis por cerca de 17,9 milhões de mortes a nível 

mundial, constituindo a principal causa de morte. A nível europeu, de acordo   com   os   dados 

das European Cardiovascular Disease Statistics de 2017, as DCV surgem como a principal 

causa de morte prematura em indivíduos com idade inferior a 65 anos, associando-se 

paralelamente a uma elevada morbilidade, com custos económicos associados.[21] 

Portugal, não sendo exceção, as DCV continuam a ser as principais responsáveis pela 

mortalidade e morbilidade, embora tenha vindo a ocorrer um decréscimo na percentagem de 

óbitos entre 1988 e 2015 [3].  A hipertensão arterial é um dos fatores de risco cardiovascular, 

que afeta 36% dos portugueses entre os 25 e os 74 anos. Relativamente ao colesterol total, 

são 63,3% os portugueses (25-74 anos) que apresentam níveis elevados. Em relação à 

diabetes, afeta 10% da população portuguesa entre os 25 e os 74 anos, sobretudo os homens 

e os grupos etários com mais idade: 23,8% dos indivíduos entre os 65 e os 74 anos.[29] 

 

4. Relevância do rastreio 

 

Os rastreios precoces assumem uma posição crucial na prevenção e monitorização 

de doenças cardiovasculares e respetivas consequências, principalmente em situações em 

que se verifica um compromisso do perfil lipídico. Por este motivo, as recomendações gerais 

para o público, no que diz respeito à monitorização de doenças cardiovasculares, devem 

incluir a realização de um perfil lipídico completo, com a determinação de colesterol total, c-

HDL, c-LDL e triglicéridos.[21] A monitorização do metabolismo lipídico permite obter 

informações úteis para outros procedimentos de diagnóstico, instituição de uma terapêutica 

adequada e do seu controlo.  

Será através deste tipo de testes que poderá ser possível detetar, preventivamente,  

qualquer tipo de irregularidades ou desequilíbrios ao nível dos parâmetros serológicos 

previamente mencionados, e atuar e aconselhar ações terapêuticas adequadas, tais como, 

medidas não farmacológicas, passando por, mudança de hábitos alimentares, inclusão do 

exercício físico no quotidiano do utente, cessação tabágica ou recomendação de uma 

consulta médica, para uma melhor e mais completa análise do estado de saúde dos utentes. 
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5. O Projeto 

5.1. Objetivo 

 

Respondendo à sugestão/pedido da Diretora Técnica da FSG de elaborar o manual 

de apoio, o objetivo do referido compêndio foi fornecer à farmácia um novo manual de consulta 

sobre os procedimentos operativos normatizados, que estivesse à disposição de qualquer 

colaborador da FSG, quando este precisasse, visando aprofundar o conhecimento dos 

mesmos e, deste modo, melhorar a prestação deste serviço na farmácia.   

No que diz respeito ao conteúdo do manual, era necessário que este reunisse em si 

informação técnica sobre o aparelho, informação científica específica de cada determinação 

que o dispositivo permite executar, bem como, fornecer os procedimentos que permitem a 

realização dos testes. 

 

5.2. Organização e estrutura do Manual   

 

O manual apresenta-se estruturado em vários capítulos, cada um correspondendo a 

um diferente parâmetro de análise, fazendo um total de 8 capítulos distintos, onde se 

encontram os seguintes parâmetros: Colesterol Total, Colesterol HDL, Triglicéridos, Glicemia, 

Hemoglobina Glicada HbA1c, Duplo Teste CHOL+GLUC, colesterol LDL (calculado), Risco 

Cardiovascular (calculado, por esta ordem.  

 Cada um destes capítulos é composto de uma introdução teórica que oferece uma 

compreensão científica e dados factuais sobre o parâmetro em análise. Seguidamente, é 

apresentado o princípio no qual o método se baseia, que inclui, detalhadamente, as reações 

químicas respetivas de cada teste. Em todos os capítulos também podemos encontrar 

especificações técnicas e características do aparelho clínico em si. Posteriormente, 

destacam-se as condições de análise em que o testes ocorrem, que englobam, o comprimento 

de onda, distância ótica, volume de amostra 10µl, método integrado na determinação e 

duração da reação.  

No que diz respeito aos reagentes, encontra-se informação sobre a sua composição, 

tanto das cuvetes onde ocorrem a reações, como das enzimas usadas para provocar as 

mesmas. Além disso, de forma a armazená-los na farmácia e garantir a sua estabilidade, está 

descrita a forma de preparação e conservação dos reagentes para cada um dos testes. 

Adicionalmente, há informação sobre os tipos de amostra que se podem usar e, 

naturalmente, o método de colheita da amostra, com todos os passos discriminados.  
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Cumprindo com o objetivo estabelecido inicialmente, encontram-se também 

sequencialmente descritos os procedimentos para cada análise, o que garante o uso correto 

do aparelho, além de um maior grau de competência na realização dos diferentes testes, 

reduzindo ao máximo a probabilidade de erros.  Consequentemente, são apresentados os 

respetivos valores de referência, assim como, informação no que diz respeito a diferentes 

interferências associadas aos diversos processos bioquímicos. Em cada capítulo foi também 

acrescentada informação sobre a performance dos métodos que inclui, linearidade, 

reprodutibilidade, precisão e equivalência.  

Os últimos dois capítulos, que abordam o colesterol-LDL e o risco cardiovascular, são 

a exceção a este esquema estrutural do manual, uma vez que são parâmetros calculados, ou 

seja, são determinados indiretamente. No entanto, para ambos os parâmetros, é fornecida 

uma introdução mais concisa e direta e quais os parâmetros que são necessários determinar 

previamente, de forma a recolher todos os dados necessários aos cálculos. Adicionalmente, 

são reveladas algumas das limitações associadas aos métodos, bem como, os valores de 

referência para cada determinação. Todo o manual poderá ser encontrado destacadamente 

em Anexo no final (Anexo VII).  

 

5.3. Resultado e Considerações finais 

 

Inicialmente, após a conclusão da elaboração do manual, obtive de imediato feedback 

por parte da Diretora Técnica, que mostrou uma atitude e opinião muito positiva em relação 

ao projeto e que achou que seria uma boa adição ao material de apoio científico de que a 

farmácia dispunha.  

De um ponto de vista mais prático, por parte dos restantes colaboradores da FSG, 

também houve uma boa reação, uma vez que os mesmos reportaram que, através do manual, 

conseguiram esclarecer algumas dúvidas e detalhes mais técnicos, quer ao nível dos 

procedimentos em si, quer ao nível da colheita da amostra, por exemplo.  

Um aspeto que demonstrou o grande impacto positivo do manual, foi o facto de os 

colaboradores da FSG, de uma forma generalizada, terem adquirido o conhecimento e a 

informação necessária para poderem efetuar um perfil lipídico completo a um determinado 

utente, bem como, ter a possibilidade de fazer uma correta avaliação do risco cardiovascular. 

Estes eram dois assuntos sobre os quais havia algumas dúvidas e falta de esclarecimento, 

motivo pelo qual estas duas análises raramente eram levadas a cabo, apesar da sua 

importância. Deste modo, devido à existência do manual, estes parâmetros podem agora ser 

efetuados de modo consciente e eficaz, proporcionando, posteriormente, o devido 
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aconselhamento farmacêutico, adequado aos resultados obtidos, garantindo um melhor e 

mais completo serviço por parte da farmácia.  

Para além de o manual de procedimentos servir os atuais colaboradores da FSG, 

permanecerá uma boa base de apoio científico, relativo às determinações bioquímicas, a 

qualquer futuro colaborador ou estagiário da farmácia.  

Assim, a elaboração deste projeto revelou-se ser benéfico e impactou positivamente a 

FSG, constituindo uma mais valia para a farmácia.   

 

Projeto II – “Vacina da Gripe” 

 

1. Contextualização 

 

O segundo projeto elaborado no âmbito do estágio profissionalizante na Farmácia 

Sousa Gomes, decorreu durante o mês de Outubro. Dada a altura em que o projeto se 

enquadra, o tema abordado foi a vacinação. Dentro desta temática, o intuito foi sensibilizar 

todos os utentes da farmácia sobre a vacinação contra a gripe como a primeira medida na 

prevenção desta doença. Juntamente com esta informação, foram sensibilizados para a 

importância de adoção de medidas preventivas e não farmacológicas de “controlo” da doença 

2. A importância da Vacinação Contra a Gripe 

2.1. Vacinação 

 

Aquele que é considerado como o maior avanço da medicina moderna, a vacinação, 

de um ponto de vista geral, é uma das forma mais eficazes e menos dispendiosas de prevenir 

doenças infeciosas.  É uma forma de imunização que está cientificamente provada e, além 

disso, segundo dados da OMS, a vacinação previne, globalmente, entre dois a três milhões 

de mortes anuais face a variadas doenças infeciosas.  

Em Portugal, o Plano Nacional de Vacinação (PNV) está fortemente implementado, 

reforçando a ideia do ato da vacinação, como um misto de direito e dever consciente na Saúde 

Pública.[30] 

2.1.1. Benefícios da vacinação 
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Os maiores benefícios da vacinação são o facto de, através deste ato, ser possível 

efetuar o controlo de determinadas doenças infeciosas. Isto é feito através da redução das 

possibilidades de contágio entre a população, sendo que em alguns casos é mesmo possível 

a erradicação das patologias.  

Além disto, a vacinação é dotada da capacidade de induzir um fenómeno de proteção 

indireta, apelidado por imunidade de grupo, que resulta da menor circulação comunitária do 

micro-organismo que provoca doença, através da vacinação em massa. Desta forma, quanto 

maior for adesão à vacinação dentro de uma comunidade, maior será a eficácia desta medida 

de prevenção e menor será a possibilidade de uma patologia infeciosa provocar um surto ou 

uma epidemia.[30] 

 

 

2.2. Vacina da Gripe 

2.2.1. A Gripe 

 

A gripe é uma patologia respiratória, de carácter contagioso, que é causado pelos vírus 

Influenza. Esta pode provocar um estado induzido de doença ligeira que pode progredir até 

um estado grave. Normalmente, as situações mais graves são complicações associadas à 

gripe, uma vez que o vírus pode facilitar a ação e propagação de bactérias patogénicas, que 

quando não tratado a tempo, levam a infeções como pneumonia e bronquite. Isto resulta em 

hospitalizações dos doentes afetados, que na ausência de tratamento adequado pode resultar 

na morte dos mesmos.[31, 32] 

 

2.2.2. Grupos de risco  

 

A Direção-Geral de Saúde recomenda vivamente a vacina da gripe aos grupos de 

risco.  

Fazem parte deste segmento pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, em 

particular, àqueles que são residentes em lares ou outras instituições (acrescido risco de 

contacto com outros potenciais portadores do vírus, por ser um ambiente fechado); pessoas 

internadas por períodos de tempo prolongados em instituições prestadoras de cuidados de 

saúde (ex: deficientes, utentes de centros de reabilitação), desde que com idade superior a 6 

meses; grávidas; doentes que apresentem doenças crónicas cardiovasculares, pulmonares, 
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renais, hepáticas, hematológicas, metabólicas, neuromusculares ou imunitárias; profissionais 

dos serviços de saúde (públicos e privados); bombeiros, pessoal de infantários e creches e 

ainda guardas prisionais. [32] 

 

 

 

2.2.3. Eficácia e Segurança   

 

Apesar de o calendário das vacinas ser mais eficaz nos períodos da infância e 

adolescência de uma forma geral, a sua toma na fase adulta ainda assim é prevista e 

aconselhada,  apresentando, de igual forma, uma eficácia duradoura e satisfatória.  

No que diz respeito à sua segurança, esta encontra-se comprovada. No seguimento 

de décadas e muitos milhões de vacinas administradas, está garantido cientificamente um 

elevado grau de segurança, eficácia e qualidade.[31]  

No entanto, as vacinas, como qualquer medicamento, podem apresentar efeitos 

secundários. No caso da vacina da gripe, estes costumam ser muito ligeiros e desaparecem 

naturalmente. Os mais comuns são dores ligeiras, edema ligeiro e alguma vermelhidão no 

local onde ocorreu a administração. Além destes, também estão reportadas febre ligeira e dor 

de cabeça.[31]  

2.3. Vacina Trivalente vs Tetravalente 

 

Tendo em conta o tema explorado por este projeto, seria inevitável não abordar a 

questão da pertinência ou justificação da escolha de uma vacina da gripe tetravalente para o 

ano 2019/2020, face à vacina trivalente usada no ano anterior. Desta forma, para se poder 

avaliar a referida escolha, foi necessário fazer uma retrospeção aos anos anteriores, de 

maneira a entender os fatores que contribuíram para essa decisão. 

 

2.3.1. Diferenças entre as vacinas   

 

Vacina trivalente (2018/2019) de acordo com a recomendação da OMS inclui as 

seguintes estirpes:  

o Uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a A/Michigan/45/2015; 

o Uma estirpe viral A(H3N2)pdm09 idêntica a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016; 
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o Uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/Colorado/06/2017 

Observação: Havia também em vigor, uma outra vacina que já era tetravalente que 

incluía, além das estirpes já mencionadas, a estirpe:  

o Uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013[33] 

 

Vacina tetravalente (2019/2020) de acordo com a recomendação da OMS inclui as 

seguintes estirpes:  

o Uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a A/Brisbane/02/2018  

o Uma estirpe viral A(H3N2) idêntica a A/Kansas/14/2017 

o Uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/Colorado/06/2017 

o Uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013[34] 

 

2.3.2. Dados estatísticos 

 

Com base no Relatório Técnico de Vigilância da Gripe em Unidades de Cuidados 

Intensivos e Enfermarias na época 2018-2019 em Portugal, que tinha como objetivo estimar 

a proporção de casos de gripe admitidos em UCI por  semana, na época 2018-2019 e 

caracterizar os casos de gripe por sexo, idade, presença de doença crónica subjacente, 

estado vacinal dos doentes, tipo e subtipo de vírus identificado, medidas terapêuticas 

aplicadas e alta/óbito, foi possível obter informação sobre a evolução de alguns indicadores, 

no que diz respeito à circulação do vírus, bem como, à eficácia da vacina em vigor nesse ano, 

usando também como termo de comparação, análises feitas em épocas anteriores.[35] 

2.3.2.1. Circulação do vírus 

Verificou-se que, relativamente aos vírus em circulação, o vírus A(H1N1) circulou em 

todas as épocas, com  prevalências  elevadas,  acima  de  75%,  por  ordem  decrescente,  

nas  épocas  2015-2016 (90,3%), 2013-2014 (83,2%) e 2012-2013 (76,8%).  

Além disso, o vírus A(H3N2) co-circulou em 6 das 7 épocas analisadas, excetuando 

2015-2016, tendo a prevalência mais elevada sido estimada em 49,1% em 2016-2017 e 

abaixo dos 30% nas restantes épocas (Anexo III). [35] 

 

2.3.2.2. Estado vacinal dos doentes 

Do total de doentes, englobados pelo estudo, em que o estado vacinal é conhecido, 

verificou-se que 24 (24,7%; n=97) estavam vacinados contra a gripe sazonal. De uma outra 
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perspetiva, considerando os 161 (85,6%; n=188) doentes com recomendação para a 

vacinação contra a gripe sazonal, ou seja, com 65 ou mais anos ou com uma doença crónica 

subjacente, 23 (28,8%; n=80) estavam vacinados. 

Desta maneira, este valor, no que diz respeito à taxa de vacinação antigripal dos 

doentes com diagnóstico de gripe, ocupa o segundo lugar mais elevado, precedido pela época 

de 2016/2017 que se obteve uma taxa de 33,3% no mesmo parâmetro (Anexo IV). [35] 

 

2.3.3. Eficácia a nível nacional e europeu 

 

Apesar de se estimar que a vacina da gripe previna anualmente milhares de casos, 

hospitalizações, e mortes associadas a esta patologia, os resultados que são evidentemente 

apresentados pelo estudo nacional, poderiam levar-nos a concluir que estes casos revelam 

uma baixa eficácia da vacina contra a gripe. Contudo, sabe-se que a efetividade da vacina 

varia de época para época, consoante os vírus que circulam e, também, de acordo com a 

idade, estado imunitário dos doentes e comorbilidades associadas. Por este motivo, tal como 

também é referido pelo próprio estudo, seria necessário realizar um estudo adicional, com um 

delineamento diferente, para se poderem inferir deduções ou conclusões mais exatas.  

No entanto, alguns dados preliminares europeus apresentaram evidência de que a 

efetividade da vacina na época de 2018/2019 se situou entre os 32% e os 43%.[35] Estes 

dados têm como base seis estudos realizados em diferentes e variados países da Europa, 

incluindo Portugal. 

Considerando o vírus Influenza A de uma forma geral, verificou-se que a eficácia da 

vacina trivalente contra a gripe foi de 32% nos casos analisados em Espanha (ES-PC: Spanish 

primary care) e 43%, tanto no Reino Unido (UK-PC: United Kingdom primary care), como nos 

outros países europeus analisados conjuntamente, (EU-PC: European primary care), que 

incluíam Portugal. Além disso, nos doentes cujas idades estavam compreendidas entre 18-64 

anos, a eficácia da mesma vacina foi de 32% no grupo EU-PC e de 55% nos casos analisados 

na Dinamarca (DK-PC: Denmark primary care). Além disso, a eficácia da vacina nos grupos-

alvo foi de 59%, tanto nos casos de ES-PC e EU-PC. 

No entanto, nos doentes com idades compreendidas entre os 2-17 anos, a eficácia da 

vacina tetravalente, que também se encontrava disponível, foi de 80% nos casos do Reino 

Unido. Observando isoladamente, de uma forma mais particular, uma estirpe em específico, 

como é o caso do Influenza A(H1N1)pdm09, a eficácia da vacina trivalente nesta situação 

revelou-se ser de 71% nos casos EU-PC. Contrastando com estes valores, nos casos do 
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Reino Unido (UK-PC), a efetividade da vacina tetravalente contra a estirpe mencionada 

(A(H1N1)pdm09), mais uma vez, em doentes cujas idades se encontram entre os 2-17 anos, 

foi de 87%. Além disto, a vacina tetravalente, em pacientes de idades compreendias entre os 

18-64 anos, a efetividade aferida foi 75% nos casos EU-PC.[36] 

Ultimamente, um estudo de fase 3, randomizado, duplamente oculto, apresenta os 

seguintes factos: pessoas com pelo menos 18 anos, que foram aleatoriamente selecionados, 

para receberem a vacina antigripal trivalente com estirpe B Victoria (TIVVic) [n= 221], vacina 

trivalente com  estirpe  B  Yamagata  (TIVYam)  [n=221],  ou  vacina  tetravalente  com estirpes 

B Victoria e Yamagata (n= 1538). Foram avaliados os títulos de anticorpos de inibição  de  

hemaglutinação  (HI)  pós  vacinação. Posteriormente, aferiu-se que a vacina quadrivalente 

foi não-inferior à  vacina trivalente em relação às linhagens comuns, e foi superior à vacina 

trivalente em relação às estirpes influenza B.[37] 

 

2.3.4. Balanço 

 

Realizando uma consideração final ponderada sobre os dados estatísticos 

apresentados, é possível reiterar a afirmação feita inicialmente sobre uma potencial redução 

da efetividade da vacina trivalente contra as estirpes de vírus circulantes no ano de 2018/2019. 

Por outro lado, existem evidências, a nível europeu e nacional, de uma melhoria da efetividade 

da vacina tetravalente face às mesmas estirpes de vírus desse ano, comparativamente à 

vacina trivalente, concluindo-se que de facto existe indicação de valor terapêutico 

acrescentado da vacina tetravalente em comparação à vacina trivalente.[35-37] Além disso, 

para a vacina quadrivalente, não foram observados quaisquer tipos de dados preocupantes a 

nível da sua segurança.  

Ainda mais, dentro do contexto económico, após efetuada uma análise de custos e 

benefícios, decorrente da avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, os resultados 

demonstraram que a vacina tetravalente, neste caso a Influvac Tetra, é custo-efetiva no 

contexto português.[37] 

 

3. O PROJETO 

 

3.1. Objetivo 
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Aquilo que era pretendido com a realização deste projeto, no âmbito do estágio 

profissionalizante na Farmácia Sousa Gomes, foi sensibilizar todos os utentes da farmácia 

sobre a gripe como uma doença infeciosa e contagiosa, a vantagem da vacinação e medidas 

não farmacológicas.  

Ora, este trabalho surge, em parte, das funções que um farmacêutico tem em 

promover e contribuir para a Saúde Pública da comunidade em que se insere. Neste caso, 

consistiu em divulgar e publicitar a vacina da gripe, promovendo a sua adesão, para desta 

forma se minimizar o circuito do vírus e melhorar o controlo da doença, através do fenómeno 

da proteção indireta.  

 

3.2. Método 

 

Tendo em conta que o público-alvo deste projeto seriam os utentes da farmácia, o 

meio pelo qual se optou para realizar a referida sensibilização foi a elaboração de uma 

brochura informativa. Opções digitais de promoção e divulgação, tais como, elaboração de 

newsletters, envio de emails, criação de uma publicação nas redes sociais, foram 

consideradas. No entanto, após análise da faixa etária maioritária do público-alvo, concluiu-

se que a sensibilização causaria mais impacto se se usufruísse de suporte material físico e 

não digital.  

Deste modo, o projeto rapidamente tomou a forma de brochuras informativas 

tripartidas, cujo intuito, após impressão das mesmas, seria expô-las nos diversos balcões de 

atendimento. Aqui, nesta zona da farmácia, as brochuras poderiam ter uma máxima exposição 

ao público-alvo, visando desta maneira um maior impacto da sensibilização, estando sempre 

um profissional disponível para esclarecer qualquer dúvida que a leitura pudesse suscitar. 

 

3.3. Organização Esquemática da Brochura 

 

A brochura possui dois lados distintos num esquema de frente e verso. O lado da frente 

da brochura poderá ser considerado o lado interno, onde, de uma forma sequencial e lógica, 

toda a informação científica se encontra disposta de forma acessível e de fácil compreensão. 

Neste lado, na primeira coluna, podemos encontrar informação sobre o vírus da gripe, com 

algumas das suas principais características destacadas. Prosseguindo para a segunda coluna 

(coluna do meio), encontra-se, com grande destaque, a vacinação. Esta é apresentada como 

a principal medida de prevenção contra a gripe, evitando as típicas complicações associadas. 
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É de salientar que esta coluna central foi escolhida para albergar a informação da vacinação, 

dando-lhe o principal destaque, uma vez que a adesão à vacinação, é aquilo que se pretende 

promover ao nível da farmácia comunitária. Finalmente, na terceira coluna, deparamo-nos 

com tópicos simples sobre a prevenção da patologia, incluindo medidas não farmacológicas, 

como a higiene das mãos e evitar contacto social em ambientes fechados. Ainda na terceira 

coluna, há menção à suplementação.  

No lado do verso, que pode ser considerado o lado externo, podemos encontrar uma 

secção menos saturada de informação, uma vez que aqui se encontram as colunas que 

servem de capa e contracapa da brochura. A primeira coluna do verso, a contar do lado direito, 

corresponde à capa, que faz uma alusão simples à farmácia comunitária e está provida do 

título: “Vacina da Gripe”. A coluna do meio, desta vez, é ocupada com uma indicação do nome 

da Farmácia Sousa Gomes, bem como, de um registo de contactos úteis da farmácia, 

incluindo redes sociais onde a farmácia se insere, email e morada, que serve de contracapa.  

A terceira e última coluna, é dotada de uma imagem alusiva à vacinação, com um mote 

adequado ao objetivo da sensibilização do projeto: “Não se deixe apanhar pela Gripe, Vacine-

se.” Esta frase cumpre a função de ser a mensagem que perdura com o utente, cuja atenção 

foi captada pela brochura informativa, funcionando como um apelo à participação nesta 

iniciativa, se assim se adequar. A brochura irá encontrar-se em anexo como suporte visual ao 

relatório (Anexos V-VI). 

 

4. Resultado e Considerações finais 

 

Após a concretização e aprovação do projeto, este foi posto em prática na farmácia. 

Considerando algumas das suas características, como o aspeto gráfico apelativo das 

brochuras, combinado com uma linguagem acessível e de fácil, aliada a uma mensagem clara 

e sucinta de apelo à vacinação, observou-se rapidamente algum impacto/efeito no que diz 

respeito à sensibilização dos utentes da farmácia, na medida em que alguns utentes serviram-

se das brochuras para esclarecer dúvidas, iniciando um diálogo com os colaboradores da 

FSG, levando à reconsideração de determinadas ideias que alguns utentes tinham em relação 

à vacinação contra a gripe. Para efeito de exemplo, foi explicado a um senhor de 68 anos, 

que pela sua idade apenas, pertencia a um grupo de risco e, consequentemente, foram-lhe 

explicadas as vantagens em recorrer à vacinação como medida de prevenção.   

 De maneira a complementar o trabalho que foi elaborado e realizado no âmbito da 

farmácia, a implementação de um método de avaliação do impacto da sensibilização 

veiculada através das brochuras informativas, teria constituído uma boa adição ao projeto, de 
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um ponto de vista global. Se tal método tivesse sido formulado e estabelecido, teria sido 

possível fazer uma apreciação quantificável do impacto, de uma forma mais objetiva, exata e 

precisa.  

No entanto, nenhuma metodologia deste género foi propriamente estabelecida devido 

ao período em que a concretização do projeto se enquadrou, neste caso, na segunda 

quinzena de Outubro. Para se fazer uma apreciação do impacto, seria conveniente avaliar-se 

um período anterior e um posterior à implementação do projeto na farmácia, ou seja, realizar 

a duas recolhas de dados, sendo que a segunda (posterior) teria de ser no final de Dezembro 

e nunca antes, de forma a garantir um período mínimo de sensibilização do público-alvo. 

Contudo, não possível ser feito uma vez que o estágio profissionalizante terminou no dia 31 

de Outubro, o que impossibilitou a recolha dos dados necessários, nas alturas adequadas e 

pertinentes.  

Apesar disso, tendo em conta o inicial impacto benéfico que se observou nos primeiros 

dias de contacto entre os utentes e as brochuras, pode-se inferir uma contínua sensibilização 

eficaz dos utentes da farmácia, durantes os próximos meses. A médio-longo prazo, esta 

iniciativa facilmente se torna numa mais valia para a FSG, na medida em que aumenta e 

impulsiona toda a atividade comercial da farmácia, propagando ao mesmo tempo o bom nome 

da mesma. 

Concluindo, a realização deste projeto, para além da farmácia, revelou-se como sendo 

uma mais valia para mim a nível profissional e académico, contribuindo para a vertente prática, 

uma vez que forçou a pesquisa de novas ferramentas de trabalho para a elaboração do 

projeto.  

Em suma, aliado ao primeiro projeto, a realização deste trabalho no ambiente da 

Farmácia Sousa Gomes assumiu-se como uma verdadeira experiência enriquecedora que 

acrescentou imenso valor ao meu estágio profissionalizante. 
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Anexos 

 

Anexo I – Armazenamento dos Excedentes na Farmácia Sousa Gomes 
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Anexo II – Preparação Individualizada da Medicação 
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Anexo III – Quadro com distribuição dos vírus circulantes, por época 

 

 

 

 

Anexo IV – Quadro com a evolução da taxa de vacinação antigripal dos 

doentes com gripe por época (%) 
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Anexo V - Brochura Tripartida, Lado externo (verso) 
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Anexo VI - Brochura Tripartida, Lado interno (frente) 
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Anexo VII –  Manual dos Procedimentos Operativos 
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I. Quantificação do Colesterol Total 

 

O colesterol é um esteróide (substância gorda) que se encontra presente 

apenas nos animais. Faz parte da maioria das funções biológicas vitais, como 

por exemplo, ser necessário para formar e manter as membranas celulares; é o 

principal precursor da síntese da vitamina D, sais biliares, entre outros esteróides, 

como hormonas sexuais. Além disso, é fundamental para a divisão celular e 

crescimento embrionário. Nos humanos, a maior parte do colesterol total é 

sintetizado endogenamente, principalmente no fígado. Uma menor parte, 

provém da alimentação, sendo esta quantidade extremamente variável, 

dependendo dos hábitos alimentares. O colesterol, como qualquer substância 

lipofílica, apresenta reduzida solubilidade em meios aquosos. Por isso, para 

poder circular na corrente sanguínea, forma ligações com proteínas, formando 

lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL). 

A hipercolesterolemia está relacionada maioritariamente com doenças 

cardiovasculares de base aterosclerótica, nomeadamente, enfarte do 

miocárdio e episódio isquémico. A hipercolesterolemia constitui assim um forte 

fator de risco cardiovascular e é fortemente agravado pelo tabagismo e pela 

hipertensão. Os rastreios precoces são fundamentais na prevenção e 

monitorização de doenças cardiovasculares e respetivas consequências, 

principalmente em situações em que se verifica um compromisso do perfil 

lipídico completo. Assim, as recomendações gerais para o público, no que diz 

respeito à monitorização de doenças cardiovasculares, devem incluir a 

realização de um perfil lipídico completo, com a determinação de colesterol 

total, HDL, LDL e triglicéridos. A monitorização do metabolismo lipídico permite 

obter informações úteis para outros procedimentos de diagnóstico, instituição 

de uma terapêutica adequada e do seu controlo. [1]  

 

Princípio do Método 

O método é baseado na determinação de 4-colesteno-3-ona, que se origina 

após clivagem enzimática do éster de colesterol pela colesterol esterase (CHE) 

e posterior oxidação, por ação da colesterol oxidase (CHO), com formação de 

peróxido de hidrogénio (H2O2). Este, na presença de uma peroxidase (POD), 

converte o fenol e a 4-aminofenazona (4-AP) numa quinoneimina, uma 

substância vermelha. A intensidade da cor vermelha é diretamente 

proporcional à concentração de colesterol total presente na amostra de 

sangue. [1] 
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Éster de colesterol  

 

Colesterol + O2 

 

H2O2 + Fenol+ 4-AP   

 

Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 505nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 10µl 

• Método: End Point 

• Duração de reação: 120” 

 

 

Composição 

Cuvetes – Reagente Tampão Frasco - Enzima 

100mM Tampão fosfato 6,6mM 4-AP 

26mM Fenol >0,11 KU/L CHE 

Surfactante não iónico >0,12 KU/L CHO 

Estabilizadores >10 KU/L POD 

  

Colesterol + ácidos gordos 

CHE 

Colest-4-ene-3-ona + H2O2 
CHO 

Quinoneimina(vermelho) + H2O 
POD 

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Os reagentes são estáveis até ao final da validade impressa na cartonagem 

exterior, desde que se encontrem armazenados a uma temperatura ambiente 

entre 15º-30ºC e sejam mantidos no invólucro de alumínio. Depois de aberto o 

blister as cuvetes permanecem estáveis durante 4 meses. Após utilização, fechar 

o blister. 

A enzima permanece estável até ao prazo de validade inscrito na embalagem, 

quando armazenada a 2º-8ºC. 

 

Amostra  

10µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

A amostra de sangue capilar deverá ser imediatamente usada enquanto que o 

sangue venoso poderá ser usado num período de seis horas.  

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.   
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Procedimento   

1. Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na cuvete.  

2. Agitar a cuvete suavemente para proceder à mistura do sangue com o 

reagente até esvaziar por completo o capilar. Cuidado: evitar a formação 

de bolhas de ar. 

3. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco.  

4. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima e agitar suavemente, até 

mistura homogénea. Cuidado: evitar a formação de bolhar de ar. 

5. Colocar de novo a cuvete na mesma célula de leitura e aguardar pelo 

resultado.   

 

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em mg/dl ou 

mmol/L, de acordo com as configurações. 

 

 

Valores de Referência 

 mg/dl  mmol/L 

Ótimo <190 <4,94 

Normal <200 <5,2 

Alto 200-239 5,2-6,214 

Elevado >240 >6,24 

 

 

Performance do Método 

 

Linearidade 

Intervalo: 50-400 mg/dl (1,30-10,36 mmol/L) 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura.  
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Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra-ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 230 2.93 1.27 

Normal 20 144 4.52 3.13 

 

 

Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 215 4.17 1.94 

Normal 20 160 6.25 3.91 

 

 

Equivalência  

A equivalência relativamente a métodos clínicos aprovados foi avaliada 

através da análise de regressão das amostras dos doentes.  

Número de amostras (n) 142 

Intervalo de medida 102-308 mg/dl 

Regressão (Passing-Bablok) y=0.9588x+8.7680 

Coeficiente de correlação 0.954 

Bias médio % (Int. fid. 95%) -0.02 (-0.96 a +1.00) 

 

 

Interferências 

Valores de hematócrito que se encontrem <37% ou >48%, os testes realizados 

em sangue total poderão sofrer grandes desvios relativamente aos testes 

realizados em soro da mesma amostra.  

Grandes quantidades de vitamina C, por ser um forte agente redutor, podem 

antagonizar as processos oxidativos nos quais se baseiam estes testes.  

A utilização de substâncias gordurosas tais como cremes, desinfetantes e 

sabões que contêm glicerol, glicerídeos e etilenoglicol podem originar 

resultados falsamente altos de triglicéridos e/ou falsamente negativos de LDL 

calculado. [1]  
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II. Quantificação do HDL – Colesterol 

 

Os lípidos presentes no sangue (fosfolípidos, triglicéridos, colesterol livre) não são 

solúveis em água, pelo que se encontram ligados a proteínas, o que permite a 

sua circulação no sangue. A associação de proteínas a lípidos designa-se de 

lipoproteínas, as quais podem ser subdivididas de acordo com a sua densidade: 

quilomicrons, lipoproteínas de muito baixa densidade (“Very Low Density 

Lipoprotein” – VLDL), lipoproteínas de baixa densidade (“Low Density 

Lipoprotein” – LDL), e lipoproteínas de alta densidade (“High Density 

Lipoprotein”).  

O HDL ou colesterol “bom” transporta o colesterol de volta ao fígado para ser 

excretado, mantendo assim equilibrados os níveis de colesterol no sangue. 

Neste contexto, o HDL faz a “limpeza” do excesso de colesterol dos tecidos e 

das artérias e remove-o, antes que este provoque danos. Consequentemente, 

é muito importante manter os valores de HDL elevados no sangue, sendo que 

as guidelines internacionais recomendam um valor acima dos 40 mg/dl. Uma 

pessoa que apresente colesterol total elevado e HDL acima dos 40 mg/dl, não 

apresenta risco cardiovascular tão elevado como uma pessoa que apresente 

colesterol total elevado e HDL baixo.  

Estilos de vida sedentários e hábitos tabágicos estão geralmente associados a 

valores baixos de HDL. Foi demonstrando que o risco de doença coronária é 

diretamente proporcional ao rácio colesterol total/ colesterol HDL. [2] 

 

Princípio do Método 

Teste enzimático colorimétrico homogéneo.  

Na presença de sulfato de dextrano e α-ciclodextrina são formados complexos 

hidrossolúveis com LDL, VLDL e quilomicrons, resistentes às enzimas modificadas 

com PEG. A concentração de HDL é depois determinada enzimaticamente 

com a colesterol esterase (CHE) e a colesterol oxidase (CHO) associadas a PEG 

nos grupos amino. Os ésteres do colesterol são separados quantitativamente 

através da ação da CHE em colesterol livre e ácidos gordos. Na presença de 

oxigénio, o colesterol é oxidado pela CHO, originando Δ4-colestenona e 

peróxido de hidrogénio. A intensidade da cor do cromogéneo (HSDA= sódio N-

(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxianilina) azul que se forma é diretamente 

proporcional à concentração de HDL. Posteriormente, a concentração é 

calculada fotometricamente, por determinação de absorvância a 610nm. [2] 
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Éster de colesterol  

 

HDL + O2 

 

H2O2 + HSDA+ 4-AP+H++H2O 

 

 

Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 610nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 30µl 

• Método: Cinética 

• Duração de reação: 420” 

Composição 

Cuvetes – Reagente R1 Microcuvetes – Reagente R2 

0,5 mM α-ciclodextrina 0,5 g/L 4-AP 

0,5 g/L sulfato de dextrano >0,8 KU/L PEG-CHE 

2,0 mM cloreto de magnésio >5 KU/L PEG-CHO 

0,3 g/L HSDA >15 KU/L POD 

Tampão Surfactante  

Estabilizadores Tampão 

 Estabilizadores 

 

Δ4-colestenona + H2O2 
PEG-CHO 

Cromogéneo(azul) + H2O 
POD 

HDL + ácidos gordos 

PEG-CHE 

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Conservar os reagentes a 2º-8ºC. Os reagentes são estáveis até ao final da 

validade impressa na cartonagem exterior, desde que sejam mantidos no 

invólucro de alumínio. Depois de aberto o blister as cuvetes permanecem 

estáveis durante 6 meses. Após utilização, fechar o blister. Não exponha os 

reagentes à luz direta. 

 

Amostra  

30µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

A amostra de sangue capilar deverá ser imediatamente usada.  

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.  
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Procedimento   

1. Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na cuvete R1.  

2. Agitar a cuvete suavemente para proceder à mistura do sangue com o 

reagente até esvaziar por completo o capilar. Cuidado: evitar a 

formação de bolhas de ar. 

3. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco.  

4. Retirar a cuvete e adicionar todo o conteúdo de uma proveta HDL R2. 

5. A cuvete encontra-se ativada. Colocar de novo a cuvete na mesma 

célula de leitura e aguardar pelo resultado.   

 

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em mg/dl ou 

mmol/L, de acordo com as configurações. 

 

Valores de Referência 

>40 mg/dl (>1,04 mmol/L)  

 

Performance do Método 

Linearidade 

Intervalo: 40-90 mg/dl (1,04-2,33 mmol/L) 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura.  

 

Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra-ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

1 20 57 3.258 4.23 

2 20 78 2.394 4.15 
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Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

1 20 57 2.719 4.78 

2 20 75 3.454 4.63 

 

 

Equivalência  

A equivalência relativamente a métodos clínicos aprovados foi avaliada 

através da análise de regressão das amostras dos doentes.  

Número de amostras (n) 93 

Intervalo de medida 37-79 mg/dl 

Regressão (Passing-Bablok) y=0.9643x+2.1429 

Coeficiente de correlação 0.747 

Bias médio % (Int. fid. 95%) -0.93 (-3.86 a +1.99) 

 

 

Interferências 

Valores de hematócrito que se encontrem <37% ou >48%, os testes realizados 

em sangue total poderão sofrer grandes desvios relativamente aos testes 

realizados em soro da mesma amostra.  

Grandes quantidades de vitamina C, por ser um forte agente redutor, podem 

antagonizar as processos oxidativos nos quais se baseiam estes testes.  

A utilização de substâncias gordurosas tais como cremes, desinfetantes e 

sabões que contêm glicerol, glicerídeos e etilenoglicol podem originar 

resultados falsamente altos de triglicéridos e/ou falsamente negativos de LDL 

calculado.   

Níveis de hemoglobina <100 mg/dl e de bilirrubina <20 mg/dl mostraram 

interferência irrelevante (abaixo de 5%). [2] 
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III. Quantificação dos Triglicéridos 

 

Os triglicéridos são a substância gorda mais abundante no organismo, sendo 

maioritariamente proveniente da alimentação. Estes são armazenados no 

tecido adiposo e músculos, como reserva energética. Apesar de não 

fornecerem energia imediata como a glucose, estes são gradualmente 

libertados e hidrolisados a glicerol e ácidos gordos livres de acordo com as 

necessidades energéticas do organismo. Uma parte dos triglicéridos é 

sintetizada no fígado a partir de hidratos de carbono, enquanto que a restante 

provém da dieta, em particular da manteiga, queijos e outras gorduras animais. 

Uma vez que os triglicéridos não são solúveis em água, estes são transportados 

no sangue através de proteínas, como os quilomicrons. Os valores de triglicéridos 

são, naturalmente, influenciados pelos alimentos ingeridos antes da recolha da 

amostra. Por exemplo, se a pessoa ingerir uma grande quantidade de alimentos 

gordos durante os dias que precedem a recolha, obterão valores elevados. 

Denota-se aqui, que o álcool possui um efeito semelhante. Apesar não 

apresentarem uma relevância tão grande como o colesterol, valores elevados 

de triglicéridos estão normalmente associados a várias patologias, em 

particular, doenças cardiovasculares. No caso de existirem, 

concomitantemente, valores elevados de triglicéridos e de colesterol 

(hipercolesterolémia), o risco de enfarte do miocárdio e aterosclerose aumente 

significativamente. Para determinar o índice de risco cardiovascular, é 

fundamental a avaliação do perfil lipídico. [3] 

Princípio do Método 

Este método baseia-se na conversão dos triglicéridos pela lipoproteína lípase 

para formar ácidos gordos e glicerol. O glicerol, na presença da glicerol cinase 

(GK), ATP e glicerol oxidase (GPO), produz peróxido de hidrogénio (H2O2) e 

fosfato de di-hidroxiacetona (DHAP). O peróxido de hidrogénio, na presença de 

4-aminofenazona (4-AP) e um cromogénio sensível produz subsequentemente 

um derivado fenólico vermelho, por ação da peroxidase (POD).  A intensidade 

da coloração vermelha é diretamente proporcional à concentração de 

triglicéridos na amostra. [3] 

Triglicéridos + H2O  

 

Glicerol + ATP 

 

Glicerol-3-fosfato+O2+H2O 

 

2 H2O2 + 4-AP+ R-OH   

Glicerol-3-fosfato + ADP 
GK 

GPO 

Glicerol + ácidos gordos 

Quinoneimina(vermelho) + H2O 
POD 

LIPASE 

DHAP + H2O2 
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Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 505nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 10µl 

• Método: End Point 

• Duração de reação: 180” 

 

Composição 

Cuvetes – Reagente Tampão Enzimas 

44mM Tampão PIPES 9mM 4-AP 

0,5mM Derivado fenólico >0,5 KU/L Lípase 

Surfactante não iónico >15 KU/L GPO 

Estabilizadores >0,5 KU/L GK 

 >0,5 KU/L POD 

 >0,5 mM ATP 

 15g/L Albumina bovina V 

 

Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Os reagentes são estáveis até ao final da validade impressa na cartonagem 

exterior, desde que se encontrem armazenados a uma temperatura ambiente 

entre 15º-30ºC e sejam mantidos no invólucro de alumínio. Depois de aberto o   

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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blister as cuvetes permanecem estáveis durante 6 meses. Após utilização, fechar 

o blister. 

A enzima permanece estável até ao prazo de validade inscrito na embalagem, 

quando armazenada a 2º-8ºC. 

 

Amostra  

10µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

A amostra de sangue capilar deverá ser imediatamente usada enquanto que 

o sangue venoso poderá ser usado num período de seis horas. 

Para a determinação dos triglicéridos é necessário que o utente esteja sujeito 

a um jejum de 12h antes da recolha da amostra.  

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.  
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Procedimento   

• Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na cuvete.  

• Agitar a cuvete suavemente para proceder à mistura do sangue com o 

reagente até esvaziar por completo o capilar. Cuidado: evitar a 

formação de bolhas de ar. 

• Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco. 

• Retirar a cuvete e colocar a tampa do reservatório vermelho que contém 

a enzima em dose única e pressionar o êmbolo, provocando a queda da 

enzima liofilizada. Agitar suavemente até mistura homogénea. Cuidado: 

evitar a formação de bolhar de ar. 

• Colocar de novo a cuvete na mesma célula de leitura e aguardar pelo 

resultado.   

 

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em mg/dl ou 

mmol/L, de acordo com as configurações. 

 

Valores de Referência 

 mg/dl  mmol/L 

Normal <150 <1,69 

No limite 150-199 1,69-2,25 

Alto 200-499 2,26-5,64 

Muito alto >500 >5,65 

 

 

Performance do Método 

 

Linearidade 

Intervalo: 90-600 mg/dl (1,02-6,78 mmol/L) 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura.  
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Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 418 10.849 2.60 

Normal 20 129 4.065 3.15 

 

Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 414 11.913 2.88 

Normal 20 128 4.378 3.43 

 

Interferências 

Valores de hematócrito que se encontrem <37% ou >48%, os testes realizados 

em sangue total poderão sofrer grandes desvios relativamente aos testes 

realizados em soro da mesma amostra.  

Grandes quantidades de vitamina C, por ser um forte agente redutor, podem 

antagonizar as processos oxidativos nos quais se baseiam estes testes.  

A utilização de substâncias gordurosas tais como cremes, desinfetantes e 

sabões que contêm glicerol, glicerídeos e etilenoglicol podem originar 

resultados falsamente altos de triglicéridos e/ou falsamente negativos de LDL 

calculado. [3] 
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IV. Determinação da Glicémia 

 

A glucose é um açúcar simples, utilizado pelo organismo como principal fonte 

energética. A concentração de glucose no sangue designa-se de glicémia. O 

valor de glicémia é regulado pelo complexo neuro-hormonal e mecanismos 

metabólicos, prevenindo flutuações. Os níveis de glicémia são pouco estáveis 

devido à ação concomitante de múltiplas hormonas, como a insulina, que 

provoca a diminuição dos valores da glucose no sangue, e por outro lado, o 

glucagon, adrenalina e cortisol, os quais têm um efeito oposto.  

Tipicamente, a glicémia encontra-se elevada nos diabéticos e baixa no caso 

de jejum prolongado. No caso de a insulina não estar a funcionar corretamente, 

ou se a sua secreção estiver diminuída, a glucose acumula-se no sangue e, 

consequentemente, leva a um estado de hiperglicemia, sendo este, o principal 

sintoma das várias formas de diabetes Mellitus. A hiperglicemia provoca sede, 

com um consequente aumento do consumo de líquidos, poliúria, perda de peso 

e cansaço. Se a mesma não for tratada corretamente, pode originar inúmeras 

complicações graves tais como, doenças cardiovasculares, hepáticas, 

neurológicas e visuais. A prevenção é crucial para evitar este tipo de lesões e 

danos que podem ser provocados pela diabetes. Os rastreios e análises 

frequentes são fundamentais para esse efeito. O risco de desenvolvimento de 

diabetes aumenta consideravelmente após os 40 anos de idade. [4] 

 

Princípio do Método 

A glucose, na presença da enzima glucose oxidase (GOD), é oxidada a ácido 

glucorónico e peróxido de hidrogénio. O peróxido de hidrogénio, na presença 

da peroxidase (POD), converte o fenol e 4-aminofenazona num composto 

vermelho que é medida fotometricamente. A intensidade da cor vermelha da 

substância é diretamente proporcional à concentração de glucose presente na 

amostra. [4] 

 

α-D-Glucose  

 

 β-D-Glucose + O2 +H2O 

 

H2O2 + Fenol+ 4-AP   

 

  

Ácido Glucorónico + H2O2 
GOD 

Quinoneimina(vermelho) + H2O 
POD 

β-D-Glucose 

MUTAROTASE 
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Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 505nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 10µl 

• Método: End Point 

• Duração de reação: 120” 

 

Composição 

 

 

Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Os reagentes são estáveis até ao final da validade impressa na cartonagem 

exterior, desde que se encontrem armazenados a uma temperatura ambiente 

entre 15º-30ºC e sejam mantidos no invólucro de alumínio. Depois de aberto o 

blister as cuvetes permanecem estáveis durante 4 meses. Após utilização, fechar 

o blister. 

A enzima permanece estável até ao prazo de validade inscrito na embalagem, 

quando armazenada a 2º-8ºC.  

Cuvetes – Reagente Tampão Enzima  

100 mM Tampão Fosfato 7mM 4-AP 

26 mM Fenol >6 KU/L Mutarotase 

Surfactante não iónico >5 KU/L GOD 

Estabilizadores >5 KU/L POD 

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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Amostra  

10µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

A amostra de sangue capilar deverá ser imediatamente usada. 

Para a determinação da glicemia é necessário que o utente esteja sujeito a um 

jejum de 9-12h antes da recolha da amostra. 

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.  

 

Procedimento   

1. Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na cuvete.  

2. Agitar a cuvete suavemente para proceder à mistura do sangue com o 

reagente até esvaziar por completo o capilar. Cuidado: evitar a 

formação de bolhas de ar. 

3. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco.  

4. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima e agitar suavemente, até 

mistura homogénea. Cuidado: evitar a formação de bolhar de ar. 

5. Colocar de novo a cuvete na mesma célula de leitura e aguardar pelo 

resultado.   

  



MANUAL DE PROCEDIMENTOS | Edição 2019 

 

 
Farmácia Sousa Gomes 

Rosa De Sá Machado Barbosa – Sociedade Farmacêutica, Unipessoal, LDA.  21 

Direção Técnica: Dra. Rosa De Sá Machado Barbosa 

(Licenciada em Ciências Farmacêuticas) 

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em mg/dl ou 

mmol/L, de acordo com as configurações. 

Glucose 

 mg/dl mmol/L 

Hipoglicémia <70 <3,88 

Normal - Jejum 70-109 3,88-6,05 

Normal – pós-prandial <120 <6,7 

Anomalia da glucose 

de jejum 

110-125 (jejum)  

 ou <140 (PTGO) 

6,1-6,9 (jejum) 

Ou <7,8 (PTGO) 

Tolerância diminuída à 

glucose 

<126 (jejum) 

ou 140-200 (PTGO)  

6,14-7,0 (jejum) 

ou 7,8-11,1 (PTGO) 

Diabetes ≥126 (jejum) 

ou ≥200 (PTGO) 

≥7,0 (jejum) 

ou ≥11,1 (PTGO) 

Objetivos terapêuticos 

p/ indivíduos 

diagnosticados com 

Diabetes Mellitus 

<110 (jejum) 

ou <145 (pós-prandial – 1h a 2h) 

<6,0 (jejum) 

ou <8,0 (pós-prandial - 1h a 2h) 

  

 

Performance do Método 

Linearidade 

Intervalo: 50-500 mg/dl (2,78-27,75 mmol/L) 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura.  

Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 135  5.004 3.72 

Normal 20 85 2.637 3.10 

 

Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Valores Nº test (n) Média (mg/dl) Desvio-padrão CV% 

Alto 20 144 2.850 1.98 

Normal 20 88 4.293 4.87 
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Equivalência  

A equivalência relativamente a métodos clínicos aprovados foi avaliada 

através da análise de regressão das amostras dos doentes.  

Número de amostras (n) 102 

Intervalo de medida 68-141 mg/dl 

Regressão (Passing-Bablok) y=1.0000x+0.0000 

Coeficiente de correlação 0.898 

Bias médio % (Int. fid. 95%) -0.31 (-1.25 a +0.63) 

 

Interferências 

Valores de hematócrito que se encontrem <37% ou >48%, os testes realizados 

em sangue total poderão sofrer grandes desvios relativamente aos testes 

realizados em soro da mesma amostra.  

Grandes quantidades de vitamina C, por ser um forte agente redutor, podem 

antagonizar as processos oxidativos nos quais se baseiam estes testes.  

Na literatura não se registam, para as reações de Trinder, interferências 

associadas à administração dos medicamentos mais comuns. [4] 
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V. Quantificação de HbA1c 

 

O diabetes Mellitus caracteriza-se por ser um transtorno endócrino-metabólico 

crónico, em que o pâncreas não produz ou produz muito pouca insulina (tipo 

1), ou então, as células no corpo não reagem à insulina produzida normalmente 

(tipo 2). Isto impede ou dificulta a entrada de glucose nas células, o que leva a 

um aumento de glucose no sangue (hiperglicemia). A hiperglicemia crónica 

tem um efeito tóxico no organismo podendo levar a diversas complicações, tais 

como, cegueira, insuficiência renal, neuropatias e danos no sistema vascular 

dos membros inferiores, desde dificuldade na movimentação até gangrena. 

Também constitui um fator de risco de grande relevo para doenças 

cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), deformações em recém-

nascidos e reduz a esperança média de vida em 15 anos. Em doentes com 

diabetes Mellitus, é consensual afirmar que existe uma relação direta entre os 

níveis séricos de glucose e as complicações associadas à doença.  

A hemoglobina (Hb) é uma substância que circula na corrente sanguínea no 

interior dos eritrócitos. A partir da mesma, derivam numerosos compostos 

secundários, entre eles, a hemoglobina glicada (HbA1c). A hemoglobina 

absorve a glucose na mesma proporção em que esta se encontra na corrente 

sanguínea. A HbA1c é a mais importante, visto que a sua molécula de glucose 

se encontra ligada covalentemente ao terminal amina da cadeia β. Uma vez 

que os eritrócitos apresentam um tempo de vida de 120 dias, a determinação 

da quantidade de HbA1c pode fornecer uma avaliação do controlo glicémico 

médio no período de 60-90 dias antes do exame. Desta forma, a HbA1c revela-

se um indicador válido dos níveis de glicémia, e como tal, demonstrou-se capaz 

de prognosticar o risco de desenvolvimento de muitas das complicações 

associadas a doentes crónicos com diabetes Mellitus. [5] 

 

Princípio do Método 

A percentagem de HbA1c determina-se diretamente através do método 

imunoturbidimétrico depois de hemólise da amostra de sangue total. O sangue 

total é tratado com um reagente lisante para induzir a rutura da membrana dos 

eritrócitos, com consequente libertação da hemoglobina. A hemoglobina total 

e a HbA1c têm a mesma taxa de absorção por partículas de latex. A 

quantidade de HbA1c que se liga às partículas é proporcional à concentração 

de HbA1c presente na amostra. Quando se adicionam os anticorpos (reagente 

R3), formam-se complexos de aglutinação por um mecanismo de anticorpo-

antigénio, que resulta num aumento da turbidez da solução, que é 

posteriormente medida fotometricamente a 610nm. O valor da concentração 

de HbA1c é extrapolado da curva de calibração armazenada no 

equipamento. [5] 
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Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 610nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 10µl 

• Método: Imunoturbidimétrico 

• Duração de reação: 300” +300” 

 

Composição 

Provetas Azuis - R1 Cuvetes – R2 

Solução hemolisante  0,13% látex 

Estabilizantes Tampão 

 Estabilizantes 

 

Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Conservar os reagentes entre 2ºC e 8ºC. Deixar equilibrar os reagentes à 

temperatura ambiente (20ºC-25ºC) antes do uso. Se armazenados na sua 

embalagem original FECHADA e em condições adequadas, os reagentes 

permanecem estáveis até a sua data de vencimento. Alterações no aspeto dos 

reagentes podem indicar instabilidade dos mesmos.        

Provetas cónicas brancas – R3 

0,05 mg/ml Anticorpo monoclonal HbA1c anti-humano (rato) 

0,08mg/ml Anticorpo policlonal IgG anti-rato (cabra) 

Tampão 

Estabilizantes 

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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Amostra  

10µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

Não é necessário que o utente esteja de jejum.  

Sangue capilar deve ser hemolisado de imediato. Sangue venoso com EDTA 

pode ser conservado até 1 semana entre 2º-8ºC. Antes do exame, as provetas 

com amostras de sangue venoso devem ser cuidadosamente ressuspendidas/ 

misturadas por inversão várias vezes.  

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.  

 

Procedimento 

1. Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na proveta cónica 

com o reagente lisante R1 (AZUIS).  

2. Agitar suavemente por inversão repetida até esvaziar completamente o 

capilar. (NOTA: Evitar a formação de bolhar de ar). 

3. Aguardar por pelo menos 2 minutos à temperatura ambiente (20º-25ºC) 

até lise completa.  

4. Utilizando o capilar fornecido, acrescentar 10µl do hemolisado na cuvete 

R2.  

5. Fechar bem e agitar por alguns segundos.   
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6. Colocar a cuvete assim preparada na célula de leitura para realizar a 

incubação.  

7. Quando indicado, retirar a cuvete e colocar todo o conteúdo da 

proveta de reagente R3 na cuvete.  

8. Fechar a cuvete e agitar por alguns segundos. 

9. Inserir a cuvete na mesma célula de leitura para iniciar o teste.  

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em % ou em mmol/L, 

de acordo com as configurações. 

Valores de Referência 

 NGSP 

% 

IFCC 

mmol/mol 

Não diabéticos <6 <42 

   

Diabéticos Controlados <7 <53 

 

Média estimada dos níveis de glicose: eAG (calculada) 

Juntamente com o teste para HbA1c, é calculada uma média estimada dos 

níveis de glicemia (eAG). O valor de eAG foi proposto a fim de eliminar 

discrepâncias entre as unidades de medida da HbA1c (% ou mmol/mol) e da 

glicemia (mg/dl). NOTA: NÃO substituir a determinação de HbA1c. Não substituir 

a determinação de glicemia. Dado que os valores são expressos em mg/dl ou 

mmol/L, ou seja, na mesma unidade de medida utilizada na monitorização da 

glicemia, a eAG é muito útil para exprimir objetivos de glicemia.  

 

HbA1c % eAG mg/dl eAG mmol/L 

5 97 5.4 

6 126 7.0 

7 154 8.6 

8 183 10.1 

9 212 11.8 

10 240 13.4 

11 269 14.9 

12 298 16.5 
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Performance do Método 

Linearidade 

Intervalo: 4.5-12.0 % (26-108 mmol/mol) 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura. 

Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra-ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Nível N Média % 

(mmol/mol) 

Desvio-padrão 

(mmol/mol) 

CV% 

1 20 4.7 (28) 0.079 (0.858) 1.67 (3.07) 

2 20 6.4 (47) 0.121 (1.320) 1.88 (2.83) 

3 20 13.0 (119) 0.321 (3.504) 2.47 (2.95) 

 

Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

Nível N Média % 

(mmol/mol) 

Desvio-padrão 

(mmol/mol) 

CV% 

1 20 5.2 (33) 0.101 (1.108) 1.95 (3.33) 

2 20 6.4 (47) 0.137 (1.498) 2.13 (3.19) 

3 20 13.2 (121) 0.555 (6.062) 4.20 (5.02) 

 

 

Equivalência  

A equivalência relativamente a métodos clínicos aprovados foi avaliada 

através da análise de regressão das amostras dos doentes.  

Número de amostras (n) 145 

Intervalo de medida 4.5-12.3 % 

Regressão (Passing-Bablok) y=1.0000x+1.4211 

Coeficiente de correlação 0.943 

Bias médio % (Int. fid. 95%) -0.23 (-1.64 a +1.10) 
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Interferências 

As doenças que cursam com anemia hemolítica ou estados hemorrágicos 

podem resultar em valores inapropriadamente diminuídos por encurtarem a 

semi-vida dos eritrócitos. As condições que podem provocar a redução da 

semi-vida dos mesmos, incluem outras patologias hemolíticas, gravidez, 

hemoglobinopatias homozigóticas, perdas de sangue crónicas ou recentes e 

significativas, etc. A anemia por carência de ferro, vitamina B12 ou folatos pode 

resultar em valores inapropriadamente elevados de HbA1c. Para estas 

substâncias nenhuma interferência relevante se verificou nas seguintes 

concentrações: ácido ascórbico 50mg/dl, Hb-carbamilada 7,5 mmol/L, Hb-

acetilada 5,0 mmol/L.  

Hemoglobina quimicamente modificada pode estar presente nos pacientes 

urémicos, onde se encontra Hb-carbamilada, formada através da ligação da 

hemoglobina (Hb) à ureia. Os pacientes que fazem uso de elevadas 

quantidades de ácido acetilsalicílico produzem Hb-acetilada. Ambos os 

elementos podem produzir resultados falsamente elevados. Por outro lado, a 

base de Schiff, que é a fração lábil da hemoglobina glicada, não constitui 

interferência.  

A dosagem de HbA1c em pacientes portadores de hemoglobina variante 

heterozigótica HbA2, HbC e HbS não causam interferências. Contrariamente, 

elevados níveis de HbF podem ocasionar uma subavaliação da HbA1c.  

Hipertrigliceridémia (>2000 mg/dl), hiperbilirrubinemia (>50 mg/dl), ingestão 

crónica de opiáceos, intoxicação por chumbo, alcoolismo crónico, podem 

interferir originando resultados falsamente elevados. [5] 
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VI. Duplo Teste CHOL+GLUC 

 

O colesterol é um esteróide (substância gorda) que se encontra presente 

apenas nos animais. Faz parte da maioria das funções biológicas vitais, como 

por exemplo, ser necessário para formar e manter as membranas celulares; é o 

principal precursor da síntese da vitamina D, sais biliares, entre outros esteróides, 

como hormonas sexuais. Além disso, é fundamental para a divisão celular e 

crescimento embrionário. Nos humanos, a maior parte do colesterol total é 

sintetizado endogenamente, principalmente no fígado. Uma menor parte, 

provém da alimentação, sendo esta quantidade extremamente variável, 

dependendo dos hábitos alimentares. O colesterol, como qualquer substância 

lipofílica, apresenta reduzida solubilidade em meios aquosos. Por isso, para 

poder circular na corrente sanguínea, forma ligações com proteínas, formando 

lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL). 

A hipercolesterolemia está relacionada maioritariamente com doenças 

cardiovasculares de base aterosclerótica, nomeadamente, enfarte do 

miocárdio e episódio isquémico. A hipercolesterolemia constitui assim um forte 

fator de risco cardiovascular e é fortemente agravado pelo tabagismo e pela 

hipertensão. Os rastreios precoces são fundamentais na prevenção e 

monitorização de doenças cardiovasculares e respetivas consequências, 

principalmente em situações em que se verifica um compromisso do perfil 

lipídico completo. Assim, as recomendações gerais para o público, no que diz 

respeito à monitorização de doenças cardiovasculares, devem incluir a 

realização de um perfil lipídico completo, com a determinação de colesterol 

total, HDL, LDL e triglicéridos. A monitorização do metabolismo lipídico permite 

obter informações úteis para outros procedimentos de diagnóstico, instituição 

de uma terapêutica adequada e do seu controlo. 

A glucose é um açúcar simples, utilizado pelo organismo como principal fonte 

energética. A concentração de glucose no sangue designa-se de glicémia. O 

valor de glicémia é regulado pelo complexo neuro-hormonal e mecanismos 

metabólicos, prevenindo flutuações. Os níveis de glicémia são pouco estáveis 

devido à ação concomitante de múltiplas hormonas, como a insulina, que 

provoca a diminuição dos valores da glucose no sangue, e por outro lado, o 

glucagon, adrenalina e cortisol, os quais têm um efeito oposto.  

Tipicamente, a glicémia encontra-se elevada nos diabéticos e baixa no caso 

de jejum prolongado. No caso de a insulina não estar a funcionar corretamente, 

ou se a sua secreção estiver diminuída, a glucose acumula-se no sangue e, 

consequentemente, leva a um estado de hiperglicemia, sendo este, o principal 

sintoma das várias formas de diabetes Mellitus. A hiperglicemia provoca sede, 

com um consequente aumento do consumo de líquidos, poliúria, perda de peso 

e cansaço. Se a mesma não for tratada corretamente, pode originar inúmeras 

complicações graves tais como, doenças cardiovasculares, hepáticas, 

neurológicas e visuais. A prevenção é crucial para evitar este tipo de lesões e  
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danos que podem ser provocados pela diabetes. Os rastreios e análises 

frequentes são fundamentais para esse efeito. O risco de desenvolvimento de 

diabetes aumenta consideravelmente após os 40 anos de idade. [6] 

 

Princípio do Método 

O ensaio de colesterol total baseia-se no método enzimático de Allain et al. e 

Roeschlau et al. Na amostra o éster é enzimaticamente clivado pela colesterol 

esterase (CHE) em colesterol e ácidos gordos. Uma posterior oxidação pela 

colesterol oxidase (CHO) origina peróxido de hidrogénio (H2O2), o qual, na 

presença da peroxidase (POD), converte o fenol e a 4-aminofenazona (4-AP), 

numa substância vermelha (quinoneimina) que é quantificada 

fotometricamente. A intensidade da cor vermelha é diretamente proporcional 

à concentração de colesterol total presente na amostra. [6] 

 

 

Éster de colesterol  

 

Colesterol + O2 

 

H2O2 + Fenol+ 4-AP   

 

 

A glucose é quantificada por um método enzimático que usufrui da enzima 

glucose oxidase (GOD) para catalisar a oxidação a ácido glucorónico e 

peróxido de hidrogénio (H2O2). A reação cromática utilizando a peroxidase é 

semelhante à do teste do colesterol total. [6]   

 

 

α-D-Glucose  

 

 β-D-Glucose + O2 +H2O 

 

H2O2 + Fenol+ 4-AP   

  

Colest-4-ene-3-ona + H2O2 
CHO 

Quinoneimina(vermelho) + H2O 
POD 

Colesterol + ácidos gordos 

Ácido Glucorónico + H2O2 
GOD 

Quinoneimina(vermelho) + H2O 
POD 

β-D-Glucose 

CHE 

MUTAROTASE 
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Especificações Técnicas 

Equipamento: Clini5-CALLEGARI® 

• Princípio de medição: Absorvância (Lei Lambert-Beer) 

• Nº de células de leitura: 5 

• Dimensões das células de leitura: 13mm x 13mm ± 

• TºC das células de leitura: 39ºC ±0,2ºC 

• Fonte luminosa: LED, light emitting diode 

• Comprimentos de onda: 505nm, 610nm, 340nm 

• Caminho ótico: 1cm 

• Ecrã: 7” TFT com ecrã tátil capacitivo 

• Conectividade: Ethernet 

 

 

Condições de Análise 
• Comprimento de onda (λ): 505nm 

• Distância ótica: 1cm 

• Volume de amostra: 10µl 

• Método: End Point 

• Duração de reação: 120”+120” 

 

Composição 

 

 

 

Preparação e Conservação dos Reagentes 

Todos os reagentes encontram-se prontos a utilizar.  

Os reagentes são estáveis até ao final da validade impressa na cartonagem 

exterior, desde que se encontrem armazenados a uma temperatura ambiente 

entre 15º-30ºC e sejam mantidos no invólucro de alumínio. Depois de aberto o 

blister as cuvetes permanecem estáveis durante 4 meses. Após utilização, fechar 

o blister.  

Cuvetes – Reagente Tampão 

100mM Tampão fosfato 

26mM Fenol 

Surfactante não-iónico 

Estabilizadores 

Enzima 1 Enzima 2 

6,6mM 4-AP 7mM 4-AP 

>0,11 KU/L CHE >6 KU/L Mutarotase 

>0,12 KU/L CHO >5 KU/L GOD 

>10 KU/L POD >5 KU/L POD 

• Peso: 2,7kg  

• Dimensões: 240mm (L), 

330mm (c), 155mm (alt) 

• Vídeo: HDMI 

• Interface: 3x USB 
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As enzimas permanecem estáveis até ao prazo de validade inscrito na 

embalagem, quando armazenadas a 2º-8ºC. 

Amostra  

10µl de sangue capilar recente ou sangue venoso tratado com K2 ou K3–EDTA. 

A amostra de sangue capilar deverá ser imediatamente usada. 

Para a determinação quantitativa da glucose, o utente deverá encontrar-se em 

jejum de 9-12 horas, antes da recolha da amostra.  

 

Colheita da amostra sanguínea 

• O utente deve sentar-se durante alguns minutos antes de se proceder à 

colheita da amostra de sangue. 

• Escolha uma zona na face lateral de um dos dedos de qualquer umas 

das mãos. Para ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, os dedos e as mãos 

devem estar quentes, podendo-se, para isso, massajar as mãos. 

• Limpar e secar bem o local selecionado.  

• Picar o local com firmeza utilizando uma lanceta descartável.  

• Apertar suavemente o dedo para obter uma gota de sangue.  

• Rejeitar a primeira gota de sangue, pode conter fluidos superficiais dos 

tecidos.  

• Friccionar delicadamente e ritmicamente o dedo várias vezes desde a 

palma até à ponta, mantendo voltado para baixo para favorecer a 

saída de uma gota grande de sangue. Cuidado: não apertar demasiado 

a ponta do dedo. 

• Tocar com o capilar na gota de sangue fazendo um ligeiro ângulo 

descendente com a gota de sangue. O tubo enche por capilaridade. 

Evitar a formação de bolhas de ar. 

• Limpar qualquer excesso de sangue.  

• Secar o ponto de recolha de sangue com algodão limpo com um pouco 

de álcool. Em caso de sangramento prolongado, pressionar levemente 

sobre o ponto de recolha e colocar um curativo.  

 

 

Procedimento   

1. Colocar o capilar com a amostra de sangue (10µl) na cuvete.  

2. Agitar a cuvete suavemente para proceder à mistura do sangue com o 

reagente até esvaziar por completo o capilar. Cuidado: evitar a formação 

de bolhas de ar. 

3. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco.  

4. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima 1 e agitar suavemente, até 

mistura homogénea. Cuidado: evitar a formação de bolhar de ar.  
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5. Colocar de novo a cuvete na mesma célula de leitura. O primeiro teste inicia 

automaticamente.  

6. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima 2 e agitar suavemente, até 

mistura homogénea. Cuidado: evitar a formação de bolhar de ar. 

7. Recolocar a cuvete de novo na célula de leitura. O segundo teste inicia 

automaticamente. Aguardar pelos resultados.  

 

Visualização dos Resultados 

Após a finalização da análise, os resultados obtidos são visualizados no ecrã, 

juntamente com os valores de referência correspondentes em mg/dl ou 

mmol/L, de acordo com as configurações. 

 

Valores de Referência 

Colesterol 

 

 

Glucose 

 mg/dl mmol/L 

Hipoglicémia <70 <3,88 

Normal - Jejum 70-109 3,88-6,05 

Normal – pós-prandial <120 <6,7 

Anomalia da glucose 

de jejum 

110-125 (jejum)  

 ou <140 (PTGO) 

6,1-6,9 (jejum) 

Ou <7,8 (PTGO) 

Tolerância diminuída à 

glucose 

<126 (jejum) 

ou 140-200 (PTGO)  

6,14-7,0 (jejum) 

ou 7,8-11,1 (PTGO) 

Diabetes ≥126 (jejum) 

ou ≥200 (PTGO) 

≥7,0 (jejum) 

ou ≥11,1 (PTGO) 

Objetivos terapêuticos 

p/ indivíduos 

diagnosticados com 

Diabetes Mellitus 

<110 (jejum) 

ou <145 (pós-prandial – 1h a 2h) 

<6,0 (jejum) 

ou <8,0 (pós-prandial - 1h a 2h) 

  

  

 mg/dl  mmol/L 

Ótimo <190 <4,94 

Normal <200 <5,2 

Alto 200-239 5,2-6,214 

Elevado >240 >6,24 
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Performance do Método 

Linearidade 

 mg/dl mmol/L 

CHOL 50-400 1,30-10,36 

GLUC 50-400 2,78-22,20 

 

Quando o resultado da leitura se encontra fora do intervalo da linearidade, 

aparece no ecrã <X ou >Y, sendo que X é o limite mínimo de leitura e Y é o limite 

máximo de leitura.  

 

Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade (precisão intra-ensaio) foi avaliada em amostras de sangue 

total (n) e é expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

 

 Nº test (n) Média mg/dl 

(mmol/L) 

Desvio-padrão CV% 

CHOL 20 158 (4,09) 3,500 (0,091) 2,22 

GLUC 20 94 (5,19) 3,923 (0,218) 4,19 

CHOL 20 263 (6,48) 2,434 (1,526) 0,92 

GLUC 20 200 (11,11) 2,634 (0,146) 1,32 

 

Precisão 

A precisão inter-ensaio foi avaliada em duas amostras de sangue total (n) e é 

expressa em termos de Coeficiente de Variabilidade %. 

 

 Nº test (n) Média mg/dl 

(mmol/L) 

Desvio-padrão CV% 

CHOL 20 133 (3,46) 3,458 (0,090) 2,59 

GLUC 20 70 (3,89) 1,799 (0,100) 2,57 

CHOL 20 227 (5,89) 8,103 (0,210) 3,56 

GLUC 20 222 (12,34) 10,938 (0,607) 4,92 
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Equivalência  

A equivalência relativamente a métodos clínicos aprovados foi avaliada 

através da análise de regressão das amostras dos doentes.  

 

Colesterol 

Número de amostras (n) 53 

Intervalo de medida 127-386 mg/dl 

Regressão (Passing-Bablok) y=1,0208x-5,7083 

Coeficiente de correlação 0.983 

Bias médio % (Int. fid. 95%) -1,40 (-2,28 a -0,51) 

 

 

Glucose  

Número de amostras (n) 56 

Intervalo de medida 50-327 mg/dl 

Regressão (Passing-Bablok) y=1,0419x-3,1560 

Coeficiente de correlação 0.989 

Bias médio % (Int. fid. 95%) +1,53 (+0,22 a +2,83) 

 

Interferências 

Valores de hematócrito que se encontrem <37% ou >48%, os testes realizados 

em sangue total poderão sofrer grandes desvios relativamente aos testes 

realizados em soro da mesma amostra.  

Grandes quantidades de vitamina C, por ser um forte agente redutor, podem 

antagonizar as processos oxidativos nos quais se baseiam estes testes.  

Na literatura não se registam, para as reações de Trinder, interferências 

associadas à administração dos medicamentos mais comuns. [6] 
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VII. Colesterol LDL (calculado) 

 

O valor de colesterol LDL é calculado de acordo com a fórmula de Friedewald 

ativando o teste múltiplo LDL. Esta fórmula varia ligeiramente conforme se usa o 

Sistema Tradicional (mg/dl) ou o Sistema Internacional (mmol/L), sendo que 

consistem, respetivamente nas seguintes equações:  

 

Sistema Tradicional:  

LDL = CHOL – HDL – TRIG/5  

Sistema Internacional:  

LDL = CHOL – HDL – TRIG/2,18  

Desta forma, torna-se necessário realizar os parâmetros exigidos pelo cálculo, 

tais como, a determinação do Colesterol Total (CHOL), Colesterol HDL e 

Triglicerídeos (TRIG), num mesmo indivíduo.  

A fórmula pode ser aplicada desde que:  

O valor dos TRIG se apresente inferior a 400 mg/dl;  

Os valores dos testes do CHOL, HDL e TRIG estejam compreendidos nos 

respetivos intervalos de linearidade. 

Além disso, a fórmula não será válida para indivíduos que não estejam de jejum, 

nem em indivíduos com hiperlipoproteinemia de tipo III 

(disbetalipoproteinemia).  Em todos os casos, sempre que a fórmula não for 

aplicável, é visualizada no ecrã a indicação “N/A”. [2]  

 

Valores Normais de Colesterol LDL  

<115 mg/dl (<2,98 mmol/L)  
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VIII. Risco Cardiovascular (calculado) 

 

A estimativa da percentagem de risco de sofrer um primeiro evento 

cardiovascular major, como por exemplo, um enfarte agudo do miocárdio ou 

um derrame no prazo de 10 anos é determinada de acordo com o modelo de 

estudo Framingham realizando os testes múltiplos RISCO CARDIO ou LDL. Para o 

efeito, é necessário realizar os seguintes testes: Colesterol Total (CHOL) e 

Colesterol HDL, num mesmo indivíduo e inserir as informações relativas aos 

fatores de risco. Posteriormente, a pontuação individual é calculada com base 

nos níveis de CHOL e Colesterol HDL obtidos e, concomitantemente, nos 

seguintes fatores:  

• Sexo (M/F)  

• Idade (20 – 79)  

• Hábito de fumar (Sim/Não)  

• Pressão Arterial sistólica, PAS, em mmHg (<120, 120-129, 130-139, 140-159, 

>160)  

• Tratamento em andamento com remédios anti-hipertensores, PAS 

tratada (SIM/NÃO)  

A avaliação do risco não é aplicável em determinadas situações, tais como, se 

tratar de indivíduos com idade <20 e >79 anos, no caso de o utente sofrer de 

coronariopatias e/ ou diabetes ou no caso de se tratar de uma mulher grávida. 

Em todos os casos, quando o cálculo não é aplicável é visualizada no ecrã a 

indicação “N/A”. [2] 
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Resumo 
 

A formação académica de um profissional em Ciências Farmacêuticas culmina na realização de um 

estágio curricular profissionalizante, que pode, ou não incluir um estágio em Farmácia Hospitalar. 

Individualmente, no meu caso, optei por percorrer pelos dois tipos de estágio que se encontram à nossa 

disposição, nomeadamente, Farmácia Comunitária e Farmácia Hospitalar. Desta forma, poderia pôr em 

prática, mais amplamente, os conhecimentos adquiridos ao longo destes 5 anos.  

Durante os dois meses de estágio no Hospital Privado de Braga Centro, tive a oportunidade de 

aprender junto de distintos profissionais, de várias áreas da saúde, que me incutiram uma visão mais 

abrangente daquilo que se apresenta como sendo o ambiente hospitalar, reformulando assim a minha 

perceção crítica individual do referido ambiente, contribuindo para a minha formação pessoal, académica 

e profissional.  

O presente relatório retrata os deveres, as atividades e as áreas de intervenção pelas quais o 

farmacêutico hospitalar é responsável no Hospital Privado Braga Centro. Desta maneira, são descritos 

múltiplos assuntos, que irão desde a requisição e receção de encomendas, à sua distribuição, e condições 

especiais de cada atividade. Isto irá proporcionar uma melhor compreensão da organização e gestão dos 

serviços farmacêuticos hospitalares, e ainda todos os processos que garantem a qualidade, eficácia e 

segurança no ato da dispensa do medicamento ao doente. 



 
 

 

1 Papel do farmacêutico Hospitalar 
 

A farmácia (hospitalar) representa um organismo muito importante na prestação de cuidados de saúde 

no hospital. É através da mesma que é assegurada a terapêutica dos doentes, assim como a segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos. O papel do farmacêutico hospitalar abrange várias atividades 

como a seleção, aquisição e distribuição de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, e ainda a 

produção de medicamentos. [1,2]  

 

1.1 Grupo Trofa Saúde 

 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é uma rede de hospitais privados que conta já com 10 unidades de saúde, 

com particular destaque para o norte de Portugal: Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), 

Hospital de Dia de Famalicão (HDF), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de Dia da Maia (HDM), 

Hospital de Dia de S. João da Madeira (HDSJM), Hospital Privado da Trofa (HPT), Hospital Privado de Vila 

Real (HPVR), Hospital do Senhor do Bonfim (HPSB), Hospital de dia de Loures (HDL), Hospital de dia de 

Guimarães (HDG) e ainda, o Hospital da Amadora (HPAM). [3] 

 

1.1.1 Serviços farmacêuticos no Grupo Trofa Saúde 

 

Os hospitais localizados em Famalicão, Maia, S. João da Madeira, Loures e Guimarães são hospitais 

de dia, e, por essa mesma razão, não é legalmente imposto a presença de um serviço de farmácia 

hospitalar local. Nestes casos, os hospitais são abastecidos pelo hospital mais próximo do grupo.  

Nos restantes hospitais existe um serviço farmacêutico hospitalar (SFH), dirigido por um diretor técnico 

farmacêutico. Além dos serviços farmacêuticos de cada hospital, no GTS existe uma Farmácia Central 

(FC) onde decorre a receção e distribuição de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos 

provenientes dos fornecedores para todas as unidades do grupo GTS. É também aqui que se faz a 

preparação de medicamentos manipulados e citotóxicos para posterior distribuição para os diversos 

hospitais do grupo. A coordenação dos serviços farmacêuticos hospitalares do GTS é da responsabilidade 

da Dr.ª Patrícia Moura, farmacêutica que detém a especialidade em Farmácia Hospitalar. Todos os 

farmacêuticos das diferentes unidades do GTS, bem como a coordenadora dos serviços farmacêuticos, 

mantêm-se em constante contacto de forma a partilhar diretrizes, opiniões e todo o tipo de informação 

respeitante ao serviço farmacêutico, otimizando direta e indiretamente todos os processos e tarefas 

realizadas em cada farmácia hospitalar. 
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1.1.1.1 Sistema informático 

O sistema informático utilizado nos serviços farmacêuticos do GTS é o “Companhia Portuguesa de 

Computadores – Healthcare Solutions” (CPC/HS), software desenvolvido pela Glintt Healthcare Solutions. 

O sistema facilita e auxilia a execução das diversas tarefas na farmácia, como a gestão de stocks de 

medicamentos e de produtos farmacêuticos nos respetivos serviços do hospital (bloco operatório, 

urgência, internamento), a transferência de produtos farmacêuticos entre as diferentes farmácias dos 

vários hospitais e/ou a FC, gestão e satisfação de pedidos dos serviços, criação de pedidos de 

encomendas da própria farmácia para a FC, validação das prescrições dos doentes, impressão dos mapas 

de unidose, entre outros. Para além deste programa, existem ainda o Intranet e o PHC Software, que são 

utilizados com menor regularidade. 

 

 

1.1.2 Hospital Privado de Braga Centro 

 

O meu estágio em farmácia hospitalar teve lugar no HPBC. Esta unidade hospitalar é das mais 

recentes do grupo, tendo sido inaugurado em Maio de 2015. O HPBC, contrariamente aos outros hospitais 

do GTS, não tem o serviço de maternidade, devido à sua proximidade ao HPB (aproximadamente 4 km de 

distância entre os hospitais), sendo que os clientes deste serviço são encaminhados para o HPB. [4] 

 

1.1.2.1 Serviços farmacêuticos no HPBC 

Os serviços farmacêuticos hospitalares desta unidade estão ao encargo da Dr.ª Alexandra Vale, 

diretora técnica dos mesmos. A farmácia está localizada no piso -1, junto ao cais, o que é vantajoso 

aquando da receção e distribuição de volumes elevados de medicamentos e produtos farmacêuticos para 

alguns serviços hospitalares requisitantes. O espaço da farmácia (planta) encontra-se esquematizado no 

Anexo I. Tal como em todos os serviços farmacêuticos hospitalares das outras unidades do GTS, também 

neste existe um plano operacional semanal, adaptado ao HPBC, que garante o cumprimento de todas as 

tarefas e objetivos da farmácia, otimizando a organização interna da farmácia (Anexo II). Relativamente 

ao horário de funcionamento, a farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com intervalo 

de uma hora para o almoço, sendo também este o horário que eu fiz durante o decorrer do estágio 

curricular. 

 

2 Formulário Hospitalar 
 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos é um documento oficial, elaborado, atualizado 

e publicado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), com 

o objetivo de auxiliar o médico na prescrição de medicamentos. Na prática, este limita a lista de 

medicamentos de entre os quais o médico pode escolher no ato da prescrição, garantindo sempre 
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medicamentos que se adequem à generalidade das terapêuticas necessárias no contexto hospitalar. [5] 

No GTS, existe um Formulário Hospitalar Interno desenvolvido pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) do grupo, tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento. A CFT 

reúne-se periodicamente para avaliar e discutir a inclusão de novos medicamentos no formulário e a 

exclusão de outros. É segundo este formulário que os médicos do GTS e as unidades de farmácia dos 

hospitais do GTS se orientam. No entanto, o médico prescritor pode sentir a necessidade de prescrever 

um medicamento que não se inclui no formulário, ou seja, um medicamento Extra-Formulário. Nestes 

casos, o médico tem de preencher a folha de justificação de receituário de medicamentos (Anexo III), 

fundamentando e justificando a sua escolha perante a CFT. Este documento é entregue no serviço 

farmacêutico, e cabe ao farmacêutico avaliá-lo e aprová-lo, para posterior dispensa do respetivo 

medicamento. Quando um medicamento é continuamente pedido como Extra-Formulário, a CFT avalia a 

hipótese de o incluir no Formulário Hospitalar Interno. [6,7] 

 

3 Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos 
 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos desde que saem da sua origem, até atingirem o objetivo 

final, a administração ao doente, atravessam uma série de etapas, bem definidas e supervisionadas, que 

asseguram o uso racional e a dispensa correta desses mesmos medicamentos e produtos farmacêuticos 

aos utentes. Desta forma, a gestão destes implica um controlo dos stocks, não desprezando as verbas 

atribuídas ao serviço e o custo associado aos produtos farmacêuticos, com o objetivo de minimizar as 

quebras ou ruturas de stocks. O circuito dos medicamentos inicia-se pela sua seleção e aquisição, 

passando pelo seu armazenamento adequado, distribuição pelos diversos serviços hospitalares e 

consequente dispensa ao doente. [1,2] 

 

3.1 Seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

A seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos é um procedimento que atende a um conjunto 

de parâmetros favoráveis às necessidades dos serviços hospitalares do GTS, tais como a sua qualidade, 

eficácia e segurança, tendo sempre em conta uma relação custo-benefício positiva. Para garantir esta 

relação benéfica, todos os anos decorre um concurso a todos os fornecedores habituais dos fármacos 

incluídos no Formulário Hospitalar Interno, de forma a aferir qual a melhor proposta, visando os seguintes 

critérios: preço, quantidades mínimas de encomenda e os respetivos prazos de entrega. Após reunir todas 

as propostas, o Departamento de Compras (DC), juntamente com a Dr.ª Patrícia Moura, decide uma ordem 

de preferências, sendo o laboratório que ficou em primeiro lugar, o fornecedor escolhido para esse ano.  

Em casos de impossibilidade de aprovisionamento do laboratório nomeado, como por exemplo, em 

situações de rutura de stock, a encomenda será feita ao laboratório que pontuou em segundo lugar. Além 

disso, em casos urgentes, os medicamentos podem ainda ser pedidos a uma farmácia de oficina, ou até 
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mesmo a outra unidade hospitalar da região. No HPBC, a farmácia de oficina definida para abastecimento 

em situações urgentes é a Farmácia Pipa, (e a unidade hospitalar mais próxima, excluindo o HPB é o 

Hospital de Braga. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com estes dois 

procedimentos.) [6-8] 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos da farmácia do HPBC é da responsabilidade 

da diretora técnica da mesma, sendo este pedido realizado quinzenalmente através do programa CPC/HS. 

As quantidades e os produtos requisitados refletem os consumos dessas duas semanas que precedem o 

momento do pedido, considerando os stocks ideais estipulados para cada medicamento ou produto e as 

quebras que possam ocorrer em cada serviço, respeitando sempre o limite máximo a pedir. Este pedido é 

dirigido à FC, que reúne todos os pedidos das diferentes unidades hospitalares numa só encomenda, 

sendo posteriormente submetida ao DC, através do sistema Intranet. O DC é responsável por gerar os 

pedidos aos diferentes fornecedores, via email, numa prazo máximo de 24h. [2,8] 

O pedido de soros e manipulados é feito quinzenalmente e o de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos (MEP), mensalmente. O pedido de medicamentos citotóxicos é manual, feito pontualmente, 

de acordo com as sessões terapêuticas agendadas. O HPBC é a unidade hospitalar do GTS com maior 

afluência de cuidados oncológicos. 

 

3.1.1 Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional 

 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal são providos de uma Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), concedida pelo INFARMED. No entanto, pode haver situações em que sejam 

necessários medicamentos que não possuem AIM em Portugal. Nestas situações, o INFARMED autoriza 

que medicamentos provenientes de outros países da União Europeia sejam obtidos, sendo para isso 

necessário uma Autorização de Utilização Excecional (AUE). 

Este pedido é feito anualmente, no mês de setembro, pelo farmacêutico responsável pelos SFH ou 

pelo diretor clínico do hospital, através do preenchimento de um documento específico para o fim Anexo 

IV. O pedido deve apresentar o nome do medicamento em questão, substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, quantidade necessária, entre outras informações consideradas relevantes, o motivo pelo qual 

se requer a AUE, bem como uma demonstração evidente da inexistência de um medicamento alternativo 

no mercado nacional. Após a devida avaliação pelo INFARMED, caso a AUE seja autorizada, esta será 

válida durante 3 anos. O requerente da mesma é então informado através de um documento onde também 

indica o número de unidades autorizadas. Apesar de a validade ser de 3 anos, toda a documentação deve 

ser arquivada por um período mínimo de 5 anos e cedida ao INFARMED sempre que solicitado. 

 

3.2 Receção e conferência de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

As encomendas provenientes de cada fornecedor são rececionadas pelo Serviço de 
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Aprovisionamento da FC, que faz uma aferição qualitativa e quantitativamente dos produtos farmacêuticos 

com base na guia de remessa/fatura emitida pelo fornecedor. Neste momento, é feita também uma 

avaliação da integridade física, dos lotes e dos respetivos prazos de validade (PV) de cada produto. Após 

esta verificação, é dada entrada dos produtos farmacêuticos no sistema Intranet. De seguida, a FC separa 

os produtos segundo o pedido quinzenal de cada unidade hospitalar, e satisfaz os respetivos pedidos 

informaticamente no CPC/HS. Posteriormente, o Departamento de Logística do GTS, executa a 

distribuição dos produtos para cada hospital, sendo estes acompanhados por uma guia de transporte de 

forma a que a encomenda possa ser verificada à chegada no local de entrega. Na farmácia do HPBC, 

existe uma zona designada “Receção de Encomendas”, onde os produtos são colocados pelo 

transportador e, de seguida, são verificados, e as respetivas quantidades dos mesmos recorrendo-se de 

uma guia de transporte que vem conjuntamente com os produtos. Este é um processo que decorre na 

Mesa de Trabalho, na zona destinada “Conferência de Encomendas”, onde também é aferida a integridade 

e conformidade de todos os produtos. Caso sejam detetadas irregularidades na quantidade dos produtos, 

ou nas suas propriedades, estas são reportadas à FC, de forma a que esta proceda correção do problema 

em causa. Por outro lado, se se detetar uma anomalia em algum dos produtos, estes são identificados 

como “Produtos Não Conformes”, e a inconformidade é reportada à FC, que avalia a necessidade de 

devolução. Caso esta seja positiva, procede-se à elaboração da nota de devolução respetiva, e contacta-

se o fornecedor. Os soros, por serem distribuídos em grande volume, são entregues diretamente pelo 

fornecedor aos SFH de cada unidade hospitalar, sendo necessária uma assinatura do responsável dos 

SFH no triplicado da fatura, bem como na nota de entrega. O original da fatura e o seu duplicado são 

enviados à FC, novamente pelo Departamento de Logística do GTS, e a nota de entrega serve como 

comprovativo controlo do distribuidor. [2,8,9] 

No decorrer do meu estágio, pude de facto contactar com estes procedimentos, reconhecendo a sua 

necessidade indispensável da verificação e aferição das encomendas, pois as irregularidades das 

quantidades ocorriam com alguma frequência. 

 

3.3 Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos em cada unidade do GTS é da 

responsabilidade do diretor técnico dos SFH da mesma, sendo o principal objetivo a garantia da segurança, 

qualidade e integridade de todos os produtos. Existem situações especiais de armazenamento, mas, de 

uma forma geral, os medicamentos e produtos farmacêuticos, assim como os dispositivos médicos, são 

armazenados em condições de espaço, luz, temperatura e humidade bem definidas e controladas: 

proteção da luz solar direta, temperatura ambiente entre 18ºC a 25ºC e humidade entre 40% a 60%. 

Relativamente ao espaço, os produtos são armazenados em suportes de dimensões adequadas aos 

mesmos, garantindo que nenhum medicamento ou produto farmacêutico esteja em contacto direto com 

chão. A sua organização é feita primariamente consoante a ordem alfabética e segundamente consoante 



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

6 
Ricardo Sérgio Costa 

a dosagem, e estão devidamente identificados conforme a sua Denominação Comum Internacional (DCI). 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos têm de estar individualmente identificados, fazendo 

também referência ao lote e PV de cada um. Na farmácia do HPBC, os medicamentos estão organizados 

por categoria e, em alguns casos, por serviços. Os comprimidos, cápsulas e pensos transdérmicos estão 

no mesmo suporte Anexo V, organizados por ordem alfabética e por ordem de dosagem, separando os 

medicamentos que pertencem ao Formulário Hospitalar Interno, e os que são Extra-Formulário, Anexo VI. 

As ampolas, soros, soluções orais, pomadas e cremes, meios de diagnóstico, colírios, embalagens vazias, 

produtos de nutrição, e material de penso são também organizados segundo os mesmos princípios, 

separadamente, em SUCs, nas estantes Anexos VII-XVI. Os produtos destinados aos serviços de 

imagiologia, dentária, fisioterapia e esterilização, por serem tão específicos e de baixa quantidade, estão 

armazenados em estantes reservadas e destinadas unicamente a cada respetivo serviço Anexos XVII-XX. 

Existe ainda uma zona destinada ao stock avançado de medicamentos, quando o stock do produto na 

farmácia excede a lotação do local destinado ao seu armazenamento. Nos SFH do HPBC existem duas 

zonas distintas de stock avançado, uma para comprimidos e cápsulas, tanto para os medicamentos 

pertencentes ao Formulário Hospitalar Interno como os Extra-Formulário, Anexo XXI, e outra para 

ampolas, Anexo XXII, ambas organizadas por ordem alfabética. Todos os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos estão organizados de forma a respeitar o princípio FEFO – “First 

Expired, First Out”, evitando o desperdício ou descarte de medicamentos, por término do PV. [2,8,10] 

Os medicamentos LASA – Look-Alike, Sound-Alike, isto é, medicamentos cujo nome é semelhante 

tanto a nível ortográfico como fonético, ou cujo aspeto da embalagem é semelhante, mas com substâncias 

ativas e fins terapêuticos distintos, que podem gerar erros na dispensa e administração dos mesmos aos 

utentes, são identificados dando destaque às semelhanças que apresentam no nome, pela inserção de 

letras maiúsculas, negrito, sublinhado ou cor, de forma a facilitar a sua distinção visual. [11] Além disso, em 

cada serviço clínico (SC) do hospital existe um cartaz que agrupa todos os medicamentos LASA, com 

imagens, de modo a alertar e informar os profissionais de saúde que usem estes medicamentos Anexo 

XXIII. 

Além do destaque dos medicamentos LASA, existem também outros alertas, que podem surgir na 

identificação da gaveta, SUC, ou estante onde o produto está armazenado, ou no próprio produto, como 

etiquetas de “Diluição Obrigatória”, “Alerta Utilizar primeiro” (colocadas quando o produto tem o PV inferior 

a 3 meses), ou até uma etiqueta com um sinal de alerta de perigo. Esta última é utilizada quando o 

medicamento ou produto farmacêutico tem associado um risco de administração, preparação, dosagem 

incorreta ou utilização inadequada, de forma a alertar os profissionais que os usem, dispondo de um 

quadro resumo do risco associado a estes produtos. 

 

3.3.1 Situações especiais de armazenamento 

 

Alguns medicamentos e produtos farmacêuticos requerem armazenamento em condições 
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especiais, devido às suas propriedades e características intrínsecas. Estes podem ser medicamentos 

sensíveis a elevadas temperaturas, à luz solar, ou serem medicamentos de ação central, com elevado 

potencial de abuso, como as benzodiazepinas e os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP). 

 

3.3.1.1 Medicamentos Termolábeis 

Os medicamentos termolábeis são providos de um armazenamento particular numa câmara frigorífica, 

onde a temperatura se deve manter no intervalo de 2o a 8oC, Anexo XXIV. Desta forma, é necessária 

presença de um frigorífico ou câmara refrigerada em cada serviço clínico do hospital, além dos SFH. Estas 

temperaturas são permanentemente registadas, sendo o relatório das mesmas enviado semanalmente ao 

responsável pelos SFH que faz a sua análise e controlo, de forma a garantir a estabilidade e segurança 

dos medicamentos. A aferição destes registos é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar, tendo 

este de procurar justificação para qualquer cada desvio ou anomalia detetada. Posteriormente, os registos 

são arquivados por ordem cronológica, divididos por serviços, os quais têm de ser mantidos no hospital 

por um período mínimo de 5 anos. Na eventualidade de ocorrer um aumento significativo da temperatura, 

que ultrapasse o intervalo de referência definido, pelo incorreto fecho da porta ou pela abertura do 

frigorífico múltiplas e repetidas vezes, este dispara um sistema de alarme. Consequentemente, o 

responsável pelos SFH terá de averiguar a estabilidade dos medicamentos e verificar se a sua qualidade 

e segurança foram afetadas. No caso de os medicamentos permanecerem estáveis, estes devem retornar 

ao sistema de refrigeração no menor período de tempo possível. No entanto, no caso de a segurança e 

qualidade dos medicamentos terem sido comprometidas, estes devem ser devidamente descartados, no 

Contentor Vermelho (Grupo IV – Resíduos Hospitalares Específicos), para incineração obrigatória, Anexo 

XXV.[12] Além da medicação conjuntamente armazenada na câmara frigorífica, como a insulina e a 

dexametasona, também os preparados citotóxicos devem ser armazenados com refrigeração e ao abrigo 

da luz, se, por algum motivo, quando chegam ao hospital, não são de imediato administrados ao doente. 

[2,8,10] 

 

3.3.1.2 Medicamentos Fotossensíveis e Medicamentos Higroscópicos 

Medicamentos fotossensíveis, como a amiodarona, devem ser armazenados protegidos da luz. No 

caso deste fármaco, as ampolas uma vez retiradas da sua embalagem original, devem ser envolvidas em 

papel de alumínio de forma a bloquear o contacto direto com a luz. Por outro lado, os medicamentos 

higroscópicos, como a acetilcisteína (comprimidos efervescentes) devem ser protegidos da humidade. 

Para o mesmo efeito, quando retirados da embalagem original, também estes comprimidos são envolvidos 

em papel de alumínio e de seguida embalados numa manga de plástico própria para o efeito. Tanto num 

caso como no outro, os medicamentos são devidamente identificados com uma etiqueta descritiva da DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, lote e PV.[2,8,10] 
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3.3.1.3 Benzodiazepinas, Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Estas classes de medicamentos, por terem uma ação no sistema nervoso central e consequente 

potencial de abuso, têm de ser armazenadas num cofre, de modo a que apenas um número restrito de 

profissionais tenha acesso, Anexo XXVI. O cofre é protegido por um código eletrónico e fechadura de 

segurança, sendo que apenas o responsável pelos SFH, os técnicos da manutenção e o enfermeiro chefe 

têm acesso a este. No seu interior, a organização dos medicamentos é feita de igual forma aos restantes 

medicamentos na farmácia hospitalar, ou seja, por ordem alfabética e por ordem de dosagem, separando 

os comprimidos e cápsulas das ampolas. As benzodiazepinas em comprimidos ou cápsulas encontram-se 

num suporte próprio. Existe também uma prateleira reservada ao stock avançado dos mesmos. [2,8,10,13] 

 

3.3.1.4 Produtos Inflamáveis 

Estes produtos farmacêuticos, devido às suas características reativas, são armazenados num local 

apropriado e fechado, Anexo XXVII, separado dos restantes medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos que se encontrem na farmácia, de maneira a prevenir as consequências nocivas que podem 

ocorrer num eventual derrame de um produto desta natureza. [2,8,10] 

 

3.3.1.5 Carro de Emergência 

O carro de emergência é uma estrutura movível que contém no seu interior um conjunto de 

medicamentos, dispositivos médicos e os equipamentos necessários à reanimação cardiorrespiratória. [14] 

O carro encontra-se selado, sendo necessário o preenchimento de um documento de registo por cada vez 

que o mesmo é utilizado, que inclui uma justificação da sua abertura, com consequente reposição de stock 

e nova selagem.[2,8,10] A contagem de stock e verificação dos PV dos produtos existentes no carro de 

emergência é feita mensalmente e em cada abertura do mesmo. Na eventual de utilização de algum 

medicamento ou produto farmacêutico este é reposto assim logo que possível. Por outro lado, no caso dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos com PV inferior a três meses, deve-se proceder à abertura do 

carro de emergência para efetuar a troca do produto em questão. 

 

3.4 Contagem de stocks e prazos de validade 

 

O controlo do PV dos medicamentos e produtos farmacêuticos tanto a nível dos SFH, como dos 

SC, são da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. De cada vez que um produto farmacêutico ou 

medicamento ultrapassa o PV, isso significa perda de recursos, sempre associado um prejuízo económico 

para o hospital.  A nível dos serviços bloco operatório, internamento e urgência, o controlo é feito de 3 em 

3 meses, enquanto que nos serviços  consulta externa, endoscopia, imagiologia o controlo é feito de 6 em 

6 meses. A nível dos SFH, este controlo também é feito de 6 em 6 meses , de acordo com o plano anual 

definido: semestralmente são verificados os PV de todos os produtos que fazem parte do stock da farmácia 

e registados numa folha de cálculo, indicando a DCI e a forma farmacêutica de cada um; nos restantes 
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meses, o controlo é feito pela consulta da folha de cálculo. Este registo é organizado segundo um sistema 

de cores, de acordo com a proximidade do PV, sendo que fundo vermelho significa término do PV no 

presente mês, fundo amarelo significa término do PV dentro de três meses, e sem fundo representa 

término do PV dentro de 6 meses. Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos com PV inferior a 3 

meses são identificados com uma etiqueta “Atenção Prazo de Validade a Terminar”, para alertar os 

profissionais de saúde para a sua utilização prioritária. Além disso, no momento da receção de 

encomendas, o PV dos produtos farmacêuticos rececionados é sempre verificado antes do seu respetivo 

armazenamento, atualizando-se a folha de cálculo caso este seja inferior a 1 ano [2,8]. Nos SC, este controlo 

é dividido entre o farmacêutico responsável e os enfermeiros do serviço. Todos os medicamentos ou 

produtos farmacêuticos com PV inferior a 3 meses presentes nos SC devem seguir o Fluxograma para 

Gestão de Medicamentos com Prazo de Validade a Terminar, Anexo XXVIII. Quando não existe medicação 

com PV superior, e o destino do produto é permanecer no serviço, há outras opções a explorar: 

transferência desse produto para um serviço com maior saída/utilização do mesmo, ou até mesmo 

transferência para outra unidade hospitalar do grupo, de modo a evitar ao máximo a ultrapassagem do PV, 

e as negativas consequências disso. Na eventualidade de o PV ser ultrapassado, os medicamentos são 

descartados para o contentor vermelho (Grupo IV - Resíduos Hospitalares Específicos), para posterior 

incineração.[2,8,12] A contagem de stocks nos diversos serviços é feita semanalmente nos serviços de 

internamento, quinzenalmente na urgência e de 4 em 4 meses no bloco operatório. Após a referida 

contagem, as irregularidades são reportadas ao enfermeiro responsável, de modo a efetuar a 

regularização das mesmas. Nos restantes serviços, o controlo dos stocks é da responsabilidade dos 

respetivos enfermeiros. Ao longo do meu estágio pude realizar assiduamente esta tarefa, verificando que 

existiam muitas irregularidades, que se deviam maioritariamente à falta de débito na ficha do utente. A 

contagem de stocks nos SFH é realizada anualmente, no mês de Dezembro, não obstante de ser feito em 

qualquer outro momento que seja necessário. 

 

4 Distribuição e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 
 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos para os vários SC do hospital é uma das 

funções de maior relevo do farmacêutico hospitalar. Esta etapa do percurso do medicamento tem como 

principais objetivos a administração correta dos medicamentos, a diminuição dos erros associados à 

administração dos mesmos, a gestão dos custos da terapêutica, entre outros. [2,8,15] 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser classificada em quatro categorias: 

a distribuição clássica, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a distribuição em regime 

ambulatório e os circuitos de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial. [2,8,15] 

A distribuição de medicamentos em regime ambulatório ainda não existe no HPBC, sendo a medicação 

dos tratamentos de oncologia que o utente leva para casa, a situação que mais se assemelha ao tipo de 

distribuição mencionada, no entanto, a mesma não é considerada distribuição ambulatória. 
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4.1 Distribuição clássica 

 

A distribuição clássica consiste na reposição de stock nos diferentes serviços do hospital, a qual pode 

chegar até à frequência de três vezes por semana, dependendo do serviço em questão. Esta reposição 

pode ser feita através de pedidos efetuados pelo próprio serviço, ou pela formulação informática dos 

pedidos com base em níveis standard, que foram previamente definidos entre o farmacêutico e o 

enfermeiro responsável pelo serviço. Os pedidos de cada serviço são divididos em três categorias: 

medicamentos, soros e embalagens vazias.  

Os pedidos informáticos criados com base em níveis são gerados através da diferença entre o stock 

ideal e os consumos registados desde a última reposição do serviço em questão. Nem todos os SC têm 

stocks ideais estabelecidos: no HPBC apenas os serviços de internamento, urgência e o medicamentos 

destinados ao bloco operatório têm. Nestes casos, é o próprio farmacêutico que transporta e armazena os 

produtos no serviço requisitante. Nos restantes serviços do hospital e no caso dos soros e embalagens 

vazias destinados ao bloco operatório são repostos através de pedidos gerados pelo próprio serviço, sendo 

a gestão de stocks feita pelos enfermeiros encarregues do mesmo. Nestas circunstâncias, os produtos 

pedidos são deixados no respetivo cais, sendo os profissionais do serviço requisitante responsáveis pela 

sua recolha. Todos os pedidos são avaliados e validados pelo farmacêutico hospitalar antes da sua 

satisfação. Aquando da distribuição de medicamentos termolábeis para os SC do hospital, os 

medicamentos são transportados em bolsas térmicas, com acumuladores de frio, garantindo a sua 

estabilidade durante o seu transporte. [2,8,15] 

Durante todo o meu estágio tive oportunidade de acompanhar a Dr.ª Alexandra neste processo, 

verificando que o débito correto dos produtos consumidos pelo doente, nos SC onde a reposição é 

efetuada com base nos stocks ideais, é um passo fundamental para a manutenção correta dos stocks nos 

mesmos. Um consumo informático incoerente com o consumo real, pode levar à formulação de um pedido 

que não corresponde às necessidades reais do SC, originando uma falha de stock no mesmo serviço. Esta 

é uma falha que observava recorrentemente nos serviços de urgência, internamento e bloco operatório no 

HPBC. Nestes casos, o sucedido é uma segunda reposição de stock, agora com base no stock real/físico 

existente no SC. Todo este processo se traduz num elevado gasto de tempo, tempo este necessário para 

a realização de inúmeras outras tarefas, podendo, consequentemente, atrasar outras responsabilidades 

dos serviços farmacêuticos. 

 

4.2 Distribuição individual diária em dose unitária 

 

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos em doses individualizadas 

para cada doente que se encontra internado no hospital, geralmente, para um período de 24h, exceto aos 

fins de semana e feriados. Nestas situações a DIDDU é preparada para 48h, 72h, ou 96h, no caso de o 

feriado ser a uma segunda ou sexta feira, uma vez que os serviços farmacêuticos se encontram encerrados 
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durante este período. Este processo inicia-se com a validação da prescrição médica através do programa 

informático CPC. Neste, o farmacêutico tem acesso a todos os dados da ficha do doente, aos dados 

relativos à sua medicação e prescrição médica, médico prescritor, data e hora da prescrição, e ainda, ao 

historial terapêutico e dieta do doente. Ainda na prescrição propriamente dita, o farmacêutico tem 

disponíveis todas as características do tratamento. Para cada medicamento é possível ver a dosagem, 

forma farmacêutica, via de administração, posologia, duração do tratamento e justificação clínica, no caso 

de serem prescritos antibióticos. O farmacêutico tem a responsabilidade de avaliar e validar a prescrição 

de cada doente, para posterior dispensa dos medicamentos. Além disso, quando o farmacêutico deteta 

alguma irregularidade ou erro deve comunicá-la ao médico prescritor, de forma a conjuntamente 

esclarecerem qualquer dúvida ou problemas existentes, de forma a solucionar os mesmos. Ainda no 

processo de validação da prescrição médica, produtos como soros, medicamentos termolábeis, MEP e 

medicamentos prescritos apenas para uso em SOS são selecionados de forma a que os mesmos sejam 

distribuídos pelo método tradicional, ou seja, a sua dispensa é feita a partir do stock do internamento, e 

não através da DIDDU. 

De seguida, geram-se os mapas de unidose pelos quais o farmacêutico se guia para selecionar a 

medicação de cada doente Anexo XXIX. Imprime-se a identificação das gavetas de DIDDU, que 

obrigatoriamente tem de ter discriminados o número do processo do doente (comummente designado 

GTS), o nome do doente, a cama e o serviço de internamento em que se localiza. No HPBC existem os 

internamentos 2 e 3, e a unidade de cuidados intermédios. No entanto, durante o meu estágio, devido ao 

baixo número de internados no hospital, o internamento 2 encontrou-se maioritariamente fechado, para 

contenção de gastos e centralização de recursos, estando apenas em funcionamento o internamento 3 e 

a UCI. 

As malas de unidose possuem 8 ou 12 gavetas, sendo que cada gaveta corresponde individualmente 

a um único utente, Anexo XXX. Nas gavetas vão essencialmente comprimidos, cápsulas, ampolas e 

pensos transdérmicos. Os medicamento de maior dimensão, que não cabem nas gavetas, são 

transportados à parte, num saco de plástico individual e devidamente identificado. No HPBC, usam-se 

geralmente as malas de 12 gavetas, que têm gavetas pequenas, durante a semana, pois apenas se separa 

medicação para um dia, enquanto que as malas de 8 gavetas, que têm gavetas maiores, são usadas para 

fins de semana e feriados. Depois de separada a medicação e preparadas as malas de DIDDU, verifica-

se, uma última vez, a secção de validação de prescrições no CPC, de modo a detetar alguma alteração 

que possa ter havido desde a geração dos mapas até à dispensa das malas para o internamento, como 

sejam altas clínicas, alterações na prescrição, e novos internados. Após este processo, é debitada, na 

conta de cada doente, a medicação correspondente à DIDDU desse dia, e finalmente são levadas as malas 

de unidose para o internamento, pelo farmacêutico, que faz também a recolha das malas do dia anterior. 

De volta à farmácia, é verificada a medicação presente nas gavetas, isto é, que não foi administrada, para 

ser retirada da conta do doente. [2,8,15] 
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Todo este processo de preparação e recolha das malas de unidose foi também um processo que 

realizei ao longo dos dois meses de estágio. Durante o mesmo, pude perceber quais os produtos com 

maior rotatividade, conseguindo também associar quais os medicamentos mais usados de forma 

permanente, para doenças crónicas, ou de forma pontual, por exemplo, em situações de cirurgias, onde 

muitas vezes são usados medicamentos para profilaxia. 

 

4.3 Circuitos de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

4.3.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os MEP, devido ao elevado risco de abuso associado a este tipo de medicamentos, percorrem um 

rigoroso e controlado circuito, que vai desde a sua aquisição, até à dispensa e final, administração, de 

forma a evitar o uso irracional e inadequado destes medicamentos. 

A aquisição de MEP é feita apenas no início de cada mês, devido à complexidade dos procedimentos 

que a mesma implica. Para tal, é necessário o preenchimento do documento, modelo nº 1506 (Anexo 

XXXI), que segue para o fornecedor juntamente com a nota de encomenda, ambos enviados em carta 

registada. Na farmácia é arquivada uma fotocópia do documento preenchido, até que a encomenda 

chegue. Aquando da receção da encomenda, o original também retorna à farmácia, substituindo o 

duplicado, onde fica armazenado por um período mínimo de 5 anos, numa pasta denominada de Registo 

de Estupefacientes. A cópia permanece na posse do fornecedor. Após verificada a encomenda, procede-

se ao registo das entradas, num ficheiro Excel específico e designado para o efeito de controlo destes 

medicamentos. Este ficheiro destina-se ao registo de todas as entradas e saídas de MEP dos SFH, onde 

constam as quantidades exatas de cada medicamento existentes no stock da farmácia, destacando 

também os SC para onde são transferidos os respetivos produtos. Com cada movimento de MEP, o stock 

do medicamento em questão é conferido no ficheiro de Excel e no local de armazenamento. Em cada SC 

existe um stock pré-definido destes medicamentos, estabelecido previamente entre o farmacêutico 

responsável e o enfermeiro coordenador. Cada administração de MEP tem de ser devidamente 

documentada num impresso, o modelo nº 1509 (Anexo XXXII), onde se identifica o doente com nome e 

número do processo, a quantidade administrada e data de administração, e ainda o enfermeiro que 

administrou o medicamento. Cada original, e respetivo duplicado, refere-se apenas a um fármaco, que tem 

de estar corretamente identificado com DCI, forma farmacêutica, dosagem e código do produto. Quando 

este impresso se encontra totalmente preenchido, deve ser assinado pelo diretor do serviço, e é este 

documento que irá funcionar como requisição desse fármaco aos SFH. O farmacêutico é responsável por 

conferir e validar a requisição, preenchendo os campos que lhe são destinados (quantidade fornecida – 

numericamente e por extenso –, assinatura, data e número mecanográfico). Após este processo, o 

farmacêutico transfere informaticamente a quantidade pedida do medicamento para o SC requisitante, 

atualiza o ficheiro Excel, fazendo a verificação do stock na farmácia, e leva o produto para o serviço. O 
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duplicado fica no SC, enquanto que o original é arquivado nos SFH. Ambos devem ser preservados por 

um período não inferior a 5 anos. [2,8,15] 

 

4.3.2 Medicamentos Hemoderivados 

 

Os medicamentos derivados de sangue e plasma humano – hemoderivados – são providos também 

de um controlo especial para efeitos de rastreabilidade, devido ao facto de serem um produto biológico e, 

por esse mesmo motivo, constituírem um potencial veículo de doenças [16]. A rastreabilidade que é exigida 

advém da necessidade de reportar qualquer associação de causalidade entre a administração dos 

medicamentos em causa e a deteção de doenças. Classificam-se como hemoderivados a albumina, 

imunoglobulinas, complexo de protrombina, plasma humano inativado e fatores de coagulação (VII e IX). 

Dada a variabilidade que estes produtos apresentam, devido à sua origem biológica, estes medicamentos 

devem apresentar um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), para cada lote, 

reconhecido na União Europeia e no Espaço Económico Europeu. Em Portugal, cabe ao INFARMED a 

emissão do número do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que identifica o Certificado 

de Autorização de Lote de medicamentos hemoderivados [17], assegurando assim que a produção do lote 

do medicamento em questão foi verificada, assim como foram feitos os ensaios laboratoriais específicos, 

de forma a despistar a contaminação destes com doenças transmissíveis. Assim, estes certificados 

indicam que o lote do medicamento a que se refere está livre de contaminações. 

A encomenda e aquisição de hemoderivados é semelhante à dos restantes produtos, sendo que na 

sua receção, têm de ser acompanhados pelo respetivo COELL e certificado de aprovação pelo 

INFARMED, bem como da guia de transporte e fatura habituais. O seu armazenamento é feito de acordo 

com as características de cada medicamento [2,18]. No HPBC, os medicamentos hemoderivados apenas se 

encontram armazenados nos SFH, com a exceção das colas de fibrina humana, que também se encontram 

no bloco operatório. Assim, a cada prescrição destes medicamentos, o médico deve preencher um 

impresso específico para a requisição, distribuição e administração do medicamento hemoderivado – o 

modelo nº 1804, segundo o Despacho Conjunto nº 1051/2000, 14 de Setembro, Anexo XXXIII –, para que 

seja possível a dispensa posterior por parte dos SFH. Este documento é composto por duas vias: a original 

fica para a farmácia e a duplicada fica para o serviço requisitante. Compete ao médico prescritor preencher 

os quadros A e B. Por outro lado, o preenchimento do quadro C é da responsabilidade do farmacêutico. O 

número CAUL de cada medicamento pode ser consultado no documento que chega aquando da receção 

do fármaco, ou no site do INFARMED, via online. Após validação, pelo farmacêutico, o medicamento é 

transferido para o serviço requisitante, física e informaticamente, tendo o documento de ser assinado pelo 

enfermeiro que o receciona. No final, o duplicado do modelo fica arquivado no processo clínico do doente, 

e o original retorna aos SFH, onde é arquivado na capa de “Registo de Hemoderivados”. [2,18] 
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4.3.3 Medicamentos de elevado valor económico – Sugamadex 

 

O Sugamadex é um fármaco, normalmente usado para reverter o bloqueio neuromuscular caudado 

pelos anestésicos administrados em cirurgias, como o rocurónio e vecurónio. Quando comparado com a 

terapêutica tradicional de reversão neuromuscular, como a neostigmina e atropina, o sugamadex 

apresenta um maior valor farmacológico, devido à sua reversão imediata e à inexistência de depressão 

cardiorrespiratória. Apesar de ter maior segurança terapêutica, o sugamadex possui também um elevado 

custo económico, sendo por isso, apenas usado em casos justificáveis, e, por isso, tem um circuito de 

distribuição e dispensa rigorosamente controlado. No GTS, com cada requisição de sugamadex, é exigido 

o preenchimento de um documento justificativo para a sua utilização, Anexo XXXIV, de forma a evitar 

administrações desnecessárias do mesmo. 

 

5 Farmacotecnia 
 

A manipulação de medicamentos, no GTS, ocorre essencialmente na FC, sendo depois feita a 

distribuição dos mesmos pelos SFH de cada unidade. Para isso, existe um conjunto de procedimentos 

baseados no Formulário Galénico e na Farmacopeia, respeitando as boas práticas de preparação de 

manipulados legisladas na Portaria nº 594/2004, 2 de Junho19. [19] Os produtos preparados neste âmbito 

são maioritariamente preparações asséticas, como por exemplo, soluções e/ou diluições de desinfetantes, 

preparações estéreis, tais como medicamentos citotóxicos e ainda a reembalagem de doses unitárias 

sólidas. 

 

5.1 Formas farmacêuticas estéreis 

 

5.1.1 Fármacos citotóxicos 

 

Os medicamentos citotóxicos são preparados de forma concordante com o agendamento dos ciclos 

oncológicos de cada doente. A prescrição médica de uma terapêutica oncológica, tal como acontece com 

as outras prescrições, necessita de ser validada pelo farmacêutico hospitalar. 

A produção de tais medicamentos requer profissionais especializados, e apenas pessoal devidamente 

equipado pode entrar na área de preparação do manipulado. No GTS, a farmacêutica responsável pela 

preparação deste tipo de medicamentos é a Dr.ª Patrícia Moura. O local de preparação é constituído por 

três áreas destacadas: a zona negra, onde se encontra todo o material necessário à manipulação de 

preparações citotóxicas; a antecâmara, onde os operadores procedem à higienização própria e se equipam 

com o devido material destinado à proteção e segurança pessoal, como bata, luvas, óculos, toucas, cobre-

sapatos e máscara; e, por fim, a zona branca ou limpa, onde se processa a produção, propriamente dita, 

do citotóxico. Esta última área é uma sala estéril, com pressão negativa, provida de uma câmara de fluxo 
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laminar vertical, unidirecional e descendente, e, para fins preventivos, um kit de derramamento de 

citotóxicos. Durante a manipulação, é crucial que haja uma dupla verificação de todas as etapas críticas, 

bem como, a execução de um conjunto de ações que previnem a contaminação quer do operador, quer 

da preparação. O medicamento final deve ser rotulado, identificado com o doente a que se destina, a 

substância ativa que o integra, e ainda o solvente onde foi preparado. Deverá constar também, a data e 

hora da produção do preparado, uma vez que estes produtos se caracterizam por serem muito instáveis, 

tendo um PV pós preparação muito curto. De seguida, o fármaco é acondicionado num local próprio para 

ser transportado para a unidade hospitalar onde irá decorrer a administração. [8,20] A administração dos 

medicamentos citotóxicos é encarregue a enfermeiros especializados em serviço oncológico. No HPBC, a 

enfermeira responsável por esta área é a enfermeira Cristina Alves. 

 

5.1.2 Misturas para nutrição parentérica 

 

A nutrição parentérica consiste na administração intravenosa de macro e micronutrientes, que pode 

ser realizada por via central, pelas veias subclávia ou jugular, ou por via periférica, pelas veias da mão ou 

do antebraço. No GTS, atualmente, as necessidades dos doentes não justificam a manipulação de 

misturas para nutrição parentérica. Para tal, existem nos SFH de cada unidade bolsas parentéricas pré-

fabricadas, tri-compartimentadas, com respetiva soluções de aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos, 

separadamente. Aquando da reconstituição destas bolsas, as soluções misturam-se, originando um 

produto com estabilidade de aproximadamente 24h. Caso seja preciso, no momento da administração 

podem ser adicionados oligoelementos e/ou vitaminas, sendo a administração destes nutrientes feita em 

paralelo com a nutrição parentérica. [21] 

 

5.2 Formas farmacêuticas não estéreis 

 

Nos SFH dos hospitais do GTS, todas as preparações não estéreis são produzidas na FC, que se 

encontra localizada no HPSB, uma vez que as restantes unidades do GTS não estão capacitadas para a 

produção deste tipo de produtos farmacêuticos. Estas preparações são, geralmente, destinadas aos 

serviços de Consulta Externa, Medicina Dentária, Fisioterapia e Esterilização. Na FC, a sua preparação é 

feita na hotte de preparações não estéreis, por uma técnica responsável, com base no Manual Interno de 

Manipulados. Existe uma ficha de preparação que deve ser preenchida pelo operador, e o rótulo do produto 

deve apresentar a sua composição qualitativa e quantitativa, lote, data de produção e PV, condições de 

conservação e ainda as instruções de utilização. [2,8] 

 

5.3 Reembalagem e fracionamento de comprimidos 

 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos, ao chegarem à FC, são separados e embalados 
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individualmente num invólucro próprio, devidamente rotulado com a sua DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, lote e PV. No entanto, existem alguns medicamentos que por si só já apresentam esta 

identificação no seu acondicionamento original. Nestes casos, não há a necessidade de proceder à 

reembalagem, e os produtos são distribuídos para os SFH das unidades tal como vêm do fornecedor. Na 

farmácia central existe também uma máquina automática de embalamento, tendo apenas a técnica 

responsável de proceder ao registo do mesmo e, consequentemente, etiquetar os produtos reembalados. 

[2,8,22]  Relativamente ao fracionamento de comprimidos, apenas se recorre do mesmo quando não existe 

nenhuma alternativa no Formulário Hospitalar do GTS que permita cumprir com a prescrição do médico. 

Ainda mais, é necessário assegurar a viabilidade do fracionamento do medicamento, uma vez que, em 

alguns casos, podem existir contraindicações associados ao mesmo. Pela consulta do resumo das 

características do medicamento e/ou contactando o laboratório fornecedor é possível confirmar esta 

informação. Aferidos os dois pontos acima referidos, agregam-se as condições para iniciar o 

fracionamento. Este é feito para as DIDDU dessa semana, sendo por isso, um trabalho que requer um 

cálculo prévio das metades ou dos quartos de comprimidos que vão ser necessários, de acordo com as 

prescrições existentes. Nos SFH do HPBC existe um local reservado a este procedimento, dispondo de 

uma máquina com manga de calor, usada para selar o acondicionamento dos comprimidos, Anexo XXXV. 

Antes de iniciar o procedimento é necessário desinfetar toda a bancada, assim como a lâmina de 

fracionamento, com álcool a 70º, e o operador deve ter as mãos lavadas e desinfetadas, e protegidas com 

luvas. Também no caso de fracionamento de comprimidos é necessária a atribuição de novos rótulos aos 

medicamentos fracionados que têm de mencionar a DCI, dosagem inicial e final, lote e PV. Quando os 

comprimidos a fracionar têm propriedades higroscópicas ou termolábeis, é necessário proceder ao 

reembalamento, tendo em conta as suas propriedades. Geralmente, estes comprimidos são envolvidos 

em papel de alumínio dentro do acondicionamento devidamente selado e rotulado. Todos os 

fracionamentos de comprimidos devem ser registados em documento próprio, contendo, se possível, a 

assinatura do operador e do supervisor, Anexo XXXVI. [2,8,22] 

Ao longo do meu estágio, o fracionamento e a reembalagem de comprimidos fez parte das minhas 

tarefas diárias, desde a primeira semana. Nestes dois meses, a dupla verificação tornou-se um processo 

viável, tendo em conta que a Dr.ª Alexandra Vale verificava o meu procedimento. Pela prática, pude 

constatar que esta é uma atividade bastante morosa, pela quantidade de comprimidos que têm de ser 

fracionados, apesar de o meu estágio ter decorrido no verão, e, por consequente, haver poucos doentes 

internados. Em períodos com elevado número de pacientes internados, o tempo despendido no 

fracionamento de comprimidos é também elevado, o que pode atrasar e complicar outras tarefas dos SFH. 

 

6 Gases medicinais 
 

Gases medicinais, segundo o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, são considerados 

medicamentos, que podem ser usados com vários fins, como por exemplo para anestesia, oxigenação e 

ventilação de pacientes, diagnóstico in vivo, conservação ou transporte de órgãos, e alguns tipos de 
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terapias, sendo, por essas razões, necessário o seu controlo, que permanece ao encargo dos SFH. [23,24] 

No HPBC, as garrafas a alta pressão dos gases medicinais, como CO2, oxigénio medicinal, entre outros, 

são armazenadas num local apropriado dos SFH. O oxigénio medicinal destaca-se dos outros gases, uma 

vez que este é o gás que apresenta maior rotatividade no hospital. Este é distribuído através de um circuito 

interno composto por duas rampas: a da direita e a da esquerda. Cada rampa dispõe de 5 garrafas. Quando 

uma rampa acaba, a outra inicia e, consequentemente, faz-se a reposição das garrafas da rampa que 

acabou. A encomenda de novas garrafas é da responsabilidade dos serviços de manutenção do hospital 

e é feita quando o consumo de gás de uma das rampa atinge os 50%. A substituição e a receção das 

garrafas de gases medicinais também é da responsabilidade dos serviços de manutenção, sendo que cada 

atividade é reportada aos SFH, via email, fazendo referência a todos os dados das garrafas em questão 

(identificação do gás, lote e PV). As guias de remessa são entregues em mão ao farmacêutico responsável, 

que envia uma digitalização do documento à coordenadora dos SFH. Por fim, o farmacêutico tem de 

registar, em documento próprio, o lote e o PV das garrafas que foram rececionadas, das que terminaram, 

e das que foram iniciadas, fazendo sempre referência à data da atividade. [25] 

 

7 Conclusão 
 

Estagiar no Hospital Privado de Braga Centro foi certamente uma sobrevalia para a minha formação, 

uma vez que, este poderá ser o único contacto com aquilo que são os serviços farmacêuticos de um 

hospital, num futuro próximo. Desta forma, foi uma experiência que contribuiu em grande parte para 

fornecer uma visão mais completa daquilo que é a profissão farmacêutica. Durante o período do estágio, 

fui orientado pela Dr.ª Alexandra Vale, que me acolheu e ensinou da melhor forma, dando-me a 

possibilidade para pôr em prática todos os conceitos técnicos que me transmitia. Consequentemente, pude 

participar ativamente em todas as tarefas relacionadas com o trabalho de um farmacêutico hospitalar, 

desde a preparação da DIDDU, até ao controlo de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

compreendendo em pleno o papel do farmacêutico no âmbito hospitalar. Esta estágio foi uma oportunidade 

de aprendizagem enriquecedora a todos os níveis, que, seguramente, trará inúmeras vantagens e 

capacidades novas, tanto para o futuro profissional, como a nível académico e pessoal. 
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Anexos 

 

Anexo I - Organização esquemática do espaço físico dos SFH da HPBC 
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Anexo II – Plano Operacional dos SFH do HPBC 
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Anexo III - Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo IV–Impresso para Requisição de Medicação com Autorização de Utilização Excecional 

 



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

24 
Ricardo Sérgio Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

25 
Ricardo Sérgio Costa 

 

Anexo V - Armazenamento dos Comprimidos nos 

SFH do HPBC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo VI – Armazenamento dos 

Comprimidos Extra-Formulário 
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Anexo VII – Armazenamento de Ampolas no SFH no HPBC 

  

 

  



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

27 
Ricardo Sérgio Costa 

Anexo VIII - Armazenamento de Soluções Orais no SFH do HPBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Armazenamento de Pomadas/Cremes 
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Anexo X – Armazenamento de Material de Penso nos SFH do HPBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Armazenamento Meios de Diagnóstico nos SFH do HPBC 
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Anexo XII – Armazenamento de Soluções Nasais e auriculares nos SFH do HPBC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII – Armazenamento do Material de Nutrição dos SFH no HPBC 



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

30 
Ricardo Sérgio Costa 

Anexo XIV – Armazenamento de Embalagens Vazias dos SFH do HPBC 
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Anexo XV – Armazenamento de Colírios nos SFH do HPBC 
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Anexo XVI – Armazenamento de Soros nos SFH do HPBC 
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Anexo XVII – Armazenamento do Material de Imagiologia nos SFH do HPBC  

 

Anexo XVIII – Armazenamento de Material de Fisiologia nos SFH do HPBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX – Armazenamento de Material de Dentária nos SFH do HPBC  
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Anexo XX – Armazenamento de Material de Esterilização nos SFH do HPBC 

 

 

Anexo XXI – Armazenamento de Stock Avançado de Comprimidos 
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Anexo XXII – Armazenamento de Stock Avançado de Ampolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII – Cartaz dos LASA  
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Anexo XXIV – Câmara frigorífica nos SFH do HPBC  
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Anexo XXV – Contentor Vermelho – Grupo IV 

Hospitalares Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVII – Cofre dos SFH do HPBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XXVI – Armazenamento de Produtos 

Inflamáveis nos SFH do HPBC 
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Anexo XXVIII – Fluxograma para Gestão de Medicação com Prazo de validade a terminar nos SC 

 

 

 

 

 

  



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

39 
Ricardo Sérgio Costa 

 

Anexo XXIX – Mapa/ Guia da DIDDU (exemplo) 
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Anexo XXX – Malas de DIDDU  
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Anexo XXXI – Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII, Modelo 

nº1506  
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Anexo XXXII – Requisição dos Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo X, Modelo 

nº1509  
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Anexos XXXIII – Requisição de Medicamentos Hemoderivados Modelo, no 1804 

  



Estágio Profissionalizante | Hospital Privado de Braga Centro 
 

44 
Ricardo Sérgio Costa 

Anexo XXXIV  - Requisição de Sugamadex  
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Anexo XXXV - Zona de Fracionamento e Reembalagem dos SFH do HPBC 

 

Anexo XXXVI - Folha de Registo de Fracionamento de Comprimidos 


