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Resumo 
 

O estágio curricular profissionalizante é o culminar e o verdadeiro teste a todo o esforço e 

conhecimento adquirido ao longo do curso em Ciências Farmacêuticas.  

O farmacêutico, sendo um zelador da saúde pública, tem nas suas mãos o papel fulcral de 

contribuir para a promoção de uma vida saudável, equilibrada e consciente do importante 

papel dos fármacos na vida do utente. Esta etapa é o primeiro contacto do estudante com o 

mundo profissional, para além de que, no caso de farmácia comunitária, permite contacto 

direto com as reais preocupações e necessidades da população. O aconselhamento 

farmacêutico tem de ser promovido pois é aí que se concentra a verdadeira importância desta 

profissão, este período é ótimo para aprofundar e aprimorar este serviço. 

Durante este tempo é possível detetar, explorar e até mesmo melhorar certos aspetos com 

que nos deparamos. É neste âmbito que surge a necessidade de se realizarem projetos que 

complementem este processo. Assim sendo, este documento refere-se, sucintamente, a todo 

o meu percurso durante os quatro meses de estágio na Farmácia Outeiro do Linho.  O 

relatório apresenta-se dividido em duas partes, a primeira refere-se ao modo de 

funcionamento da mesma enquanto que a segunda diz respeito aos projetos realizados. 

O primeiro projeto destina-se a uma abordagem estatística assente no uso, por vezes 

imprudente ou abusivo, de benzodiazepinas. Os dados foram recolhidos através da resposta 

a um inquérito por parte dos consumidores. 

O projeto seguinte surge pela necessidade de esclarecer e simplificar o papel dos 

profissionais da Farmácia Outeiro do Linho em relação a medicamentos de uso humano 

passíveis de ser usados em veterinária, nomeadamente, em cães e gatos. 

Adicionalmente, realizei uma aula de educação sexual, para jovens de treze anos (sétimo 

ano) na Escola Básica 2, 3 de Valongo, com o objetivo de clarificar ideias, trazer 

consciencialização e precaução sobre esta temática. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas 

Introdução e Contextualização 
 

A Farmácia Comunitária (FC) surge como um pilar da saúde em Portugal e um dos 

grandes aliados do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo que é essencial garantir a 

acessibilidade ao medicamento e a boa prestação de serviços farmacêuticos por todo o 

país. Apesar de este setor possuir o maior número de empregados (Figura 1) com o Curso 

de Ciências Farmacêuticas (CCF) e de já se sentir a sua melhoria e valorização, ainda há 

muito trabalho possível de ser feito e aspetos a aprimorar pois é uma profissão privilegiada 

de atuação na melhoria da saúde pública. [1] O papel do farmacêutico 

comunitário combina uma série de funções, destacando-se como as 

mais importantes, a deteção de possíveis problemas de saúde, erros 

de prescrição, falta de adesão à terapêutica, reações adversas ao 

medicamento, realização de testes laboratoriais, administração de 

injetáveis, entres outros. É desta forma que a população expõe 

muitos dos seus problemas e resolve muitas das suas questões 

tornando-se mais consciente da sua própria saúde e da importância 

do medicamento aliado a um estilo de vida saudável.  

Esta etapa, de extrema importância, proporciona o primeiro contacto 

do aluno com o mercado de trabalho e todas as suas exigências, bem 

distintas das requeridas durante o CCF. Durante este período em FC 

estabelece-se uma relação mais íntima com o doente, e com os 

problemas com que a população se depara em termos de saúde. 

O presente relatório é uma sucinta descrição do meu estágio profissionalizante na 

Farmácia Outeiro do Linho (FOL) que se realizou de Junho a Agosto e em Novembro de 

2019. A Tabela 1 resume as atividades realizadas durante estes quatro meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Percentagem de 
profissionais na área de FC.  
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 Meses de Estágio 

Junho Julho Agosto Novembro 

Receção e conferência de encomendas 
    

Armazenamento de produtos e reposição de stock     
Determinação de parâmetros bioquímicos     

Gestão de devoluções     
Conferência de receituário     

Preparações extemporâneas e medicamentos 
manipulados 

    

Atendimento e Aconselhamento farmacêutico     
Projeto I     
Projeto II     
Projeto III     

 

1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia  

1.1 Localização geográfica e horário de funcionamento 
 

A FOL, erguida há mais de 16 anos, fica situada no distrito do Porto, concelho de Valongo, 

mais propriamente na Travessa Vasco da Gama, nº21, 4440-762. Esta farmácia tem a seu 

favor o facto de se localizar muito perto do centro da cidade e de ser servida por uma 

competente rede de transportes públicos. Para além disso, conta com uma excelente 

equipa de profissionais, que sob a direção técnica da Dra. Débora Vinha, tudo faz em prol 

da saúde da população Valonguense. Assim sendo, é um local com muita procura, 

principalmente, por parte dos mais idosos, com os quais já se estabeleceram relações 

fortes de confiança.  

A presente farmácia funciona seis dias por semana, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 

22h30, e aos sábados, das 9h00 às 19h00. Para além disso, é possível, uma vez por mês 

encontrar o estabelecimento aberto 24 horas, sendo que funciona como farmácia de 

serviço, juntamente com outras 18 que se encontram em escala em distintos dias do mês. 

Durante o meu estágio trabalhei oito horas diárias, das 10h00 às 19h00, com uma hora de 

almoço entre as 13h00 e as 14h00. 

 

1.2 Direção Técnica e Recursos Humanos  
 

Segundo o enquadramento legal em vigor, Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto [2], 

uma farmácia deverá possui, no mínimo, dois mestrados em Ciências Farmacêuticas, 

incluindo o Diretor Técnico, o que preenche o Quadro farmacêutico. Há então a divisão dos 

Atividades realizadas 

Tabela 3 - Cronograma das atividades realizadas ao longo dos quatro meses de estágio 
na FOL. 
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recursos humanos em dois quadros: o farmacêutico e o não- farmacêutico. O Quadro não 

Farmacêutico comporta o pessoal técnico de farmácia e outros auxiliares. Toda a equipa 

desta prestigiada farmácia segue o Código Deontológico, promovendo a eficácia e 

qualidade dos seus serviços, zelando sempre pelo bem-estar e instrução do doente. Na 

Tabela 2 estão representados os atuais Recursos Humanos da FOL, sendo que os 

estagiários não se encontram referenciados. 

Durante o meu estágio pude trabalhar com todo o corpo dos recursos humanos da FOL. 

Para além disso, pude estagiar com mais três colegas que estavam em período de estágio 

profissionalizante ou voluntário. 

Tabela 4 - Recursos Humanos da Farmácia Outeiro do Linho. 

Proprietária/Diretora Técnica Dra. Débora Vinha 

Farmacêutica Substituta Dra. Sílvia Gião 

Farmacêuticos Dra. Liliana Moreira; Dr. Fernando Ribeiro 

Técnicos de Farmácia Dr. Nuno Duarte; Dr. Gustavo  

Auxiliar de Limpeza Teresa Pinto 

 

1.3 Instalações Físicas 
 

Localizada no piso térreo de um prédio habitacional, a FOL destaca-se pela fácil 

visibilidade do interior da farmácia e pelas suas visíveis campanhas publicitárias, uma vez 

que a sua fachada é toda envidraçada (Anexo I). A farmácia encontra-se identificada por 

um letreiro na parte superior e ao longo de toda a fachada. Seguindo as Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF), em destaque na porta da farmácia, encontra-se informação relativa 

ao horário de funcionamento, à Direção Técnica, aos serviços prestados e às farmácias de 

serviço do concelho de Valongo. Para além disso, a farmácia garante os meios de 

acessibilidade e segurança a todos os utentes, incluindo os de mobilidade reduzida, 

através de rampas de acesso, um circuito de videovigilância e de um sistema de alarme. 

A FOL é constituída por dois pisos, o primeiro possui a área de atendimento, a área de 

receção de encomendas, o gabinete de Direção Técnica e uma zona de reforço. No 

segundo piso podemos identificar a sala de administração de injetáveis, o laboratório, o 

armazém, compartimentos de arrumos e as instalações sanitárias. Todas estas áreas 

cumprem os requisitos legislados e as BPF, sendo que fornecem as condições adequadas 

de armazenamento, conservação, preparação dos produtos farmacêuticos e garante o 

conforto e privacidade dos utentes. 

Durante o meu estágio pude renovar a montra exterior da FOL para divulgação de 

campanhas promocionais, bem como participar na gerência do marketing farmacêutico 

relativo à área de atendimento ao público.  

✓ Área de atendimento ao público 
A área de atendimento é o rosto de uma farmácia e do profissionalismo dos seus 

trabalhadores, pelo que é crucial que esteja organizada, que proporcione a livre circulação, 

o descanso e facilidade de comunicação do utente com os profissionais de saúde (Anexo 
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II). A FOL possui quatro postos de atendimento cada um deles devidamente equipados 

com um computador, impressora, código de barras e terminal multibanco. Os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) encontram-se guardados em gavetas na 

retaguarda dos balcões, organizados por ordem alfabética e divididos em ‘medicamentos 

genéricos’ (MG) e ‘medicamentos comerciais’ (MC). Os fármacos psicotrópicos encontram-

se separados de todos os outros e são guardados num local descaracterizado e de difícil 

acesso. Para além destes, há outros produtos que possuem um local específico de 

armazenamento com o objetivo de facilitar o papel do farmacêutico (ampolas, 

soluções/gotas orais e auriculares, produtos de uso cutâneo, oftálmico e animal, 

supositórios, anticoncecionais, medicamentos de reposição hormonal e de uso 

ginecológico e, por fim, dispositivos de diagnóstico incluídos no protocolo da diabetes). Os 

produtos “over the counter” (OTCs), medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) e certos Dispositivos Médicos (DM) estão presentes em todos os outros locais 

desta área que possuem lineares e expositores de fácil acesso e boa visibilidade (produtos 

de cosmética, dermofarmácia, higiene oral, dietéticos, ortopedia, puericultura, protetores 

solares, óculos de sol, perfumaria e artigos destinados a recém-nascidos e crianças, entre 

outros). Muitos destes artigos, panfletos e gôndolas encontram-se estrategicamente 

expostos consoante a época do ano e as estratégias de marketing farmacêutico.  

Cumprindo a lei, a FOL estabelece um controlo quinzenal de temperatura e humidade 

deste local através de um termohigrómetro digital (todos os aparelhos usados são 

calibrados anualmente). Relativamente aos serviços, esta área possui um local específico 

de atendimento personalizado que se destina à medição de parâmetros bioquímicos 

(glicemia, colesterol total e triglicerídeos) e da pressão arterial e outro com uma balança 

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

Foram várias as vezes em que fui responsável pela reposição dos produtos presentes na 

zona de espera e atrás do balcão. A grande frequência com que realizei esta tarefa 

permitiu-me aprender imenso sobre os diversos produtos, o que é de extrema importância 

no momento de aconselhamento e atendimento. Ocasionalmente pude reorganizar a 

disposição dos produtos nos lineares. 

✓ Área de receção de encomendas 
Situado no primeiro piso, este espaço é constituído por um computador, um leitor ótico, 

duas impressoras (de etiquetas e comum), um frigorífico destinado a medicação de frio 

(vacinas, colírios, insulina, etc.), um monitor de vigilância, um móvel onde são guardados, 

também por ordem alfabética, os medicamentos encomendados, um outro só para 

injetáveis, uma prateleira de reforço dos ‘produtos de marca’ e uma porta traseira (para 

fácil e discreto descarregamento de contentores dos fornecedores/armazenistas). O 

principal objetivo desta área é receber as encomendas e efetuar eventuais devoluções. 

Contudo serve também de arquivo de faturas, notas de devolução, notas de crédito e 

outros documentos, necessários para a contabilidade e correta gestão da farmácia. A 

temperatura do frigorífico é monitorizada e registada semanalmente, para garantir que 

todos os produtos se encontram entre os 2oC e 8oC. 
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✓ Gabinete de Direção Técnica 
O gabinete de direção técnica é o espaço onde se encontra guardada a maior parte da 

documentação da farmácia. Sendo maioritariamente utilizado pela Dra. Débora Vinha e 

pela Dra. Sílvia Gião, é aqui que se realizam reuniões com delegados de informação 

médica e se debatem assuntos relacionados com a gestão interna, comercial e financeira 

da farmácia (Anexo III).  

✓ Armazém 
Este espaço, situado no piso -1, destina-se ao armazenamento de vários produtos 

comercializados na FOL que não possam ser guardados na área de atendimento ou na 

área de receção de encomendas. O armazém encontra-se organizado por ordem alfabética 

e categorias, sendo que toda a sua esta gestão é feita pela Dra. Liliana Moreira, também 

responsável pela garantia de reposição dos produtos na área de atendimento. Uma vez 

que é uma zona de importante armazenamento de medicação efetua-se, quinzenalmente, 

o controlo da temperatura e humidade. Para além disso, para ser possível manter a 

humidade entre os 40% e os 60%, este local é munido de um desumidificador (Anexo IV).  

Tive a oportunidade de por várias vezes recorrer ao armazém para repor stocks na área de 

atendimento, todas estas tarefas foram feitas a par com a Dra. Liliana. 

✓ Zonas de reforço 
Uma vez que o armazém, onde se encontram os produtos em excesso, se situa no piso 

inferior foi necessário facilitar e agilizar a obtenção dos medicamentos mais vendidos, 

guardando alguns dos medicamentos mais perto do balcão de atendimento. Assim sendo, 

foram criadas duas zonas de reforço, destinadas a MG e MC, uma localizada no patamar 

das escadas e outra numa prateleira presente na área de receção de encomendas, 

respetivamente (Anexo V).   

✓ Sala de administração de injetáveis 
Esta sala situa-se no piso inferior da FOL e destina-se à administração de injetáveis aos 

utentes. Este local é munido de todo o conforto necessário, tendo uma marquesa e um 

sofá. Para além disso possui um móvel com seringas, algodão e desinfetantes, 

necessários para a correta desinfeção do local de administração. Por fim, é aqui que se 

pode encontrar a documentação inerente a este procedimento, preenchida após o registo 

informático do utente, do farmacêutico que vacina e do medicamento a injetar (Anexo VI). 

✓ Laboratório 
A FOL tem a capacidade de produzir fórmulas magistrais e oficinais, sendo esta parte 

responsabilidade do Dr. Nuno Duarte, que se assegura do cumprimento de todos os 

processos. O laboratório possui todos os instrumentos necessários, como por exemplo, 

uma pedra de pomadas, um banho de água, tubos de ensaio, matrazes, almofarizes, 

pipetas e provetas graduadas, balanças analíticas, entre outros. Uma vez que as matérias 

primas são armazenadas neste local, também aqui é efeito um controlo quinzenal da 

temperatura e humidade.  Todos os procedimentos seguem as regras da Farmacopeia 

Portuguesa 8.0, também presente no laboratório (Anexo VII).   
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1.4 Perfil de utentes 
 

A maioria dos utentes da FOL são clientes de longa data, a maior parte polimedicados e 

com idade superior a 50 anos, que conhecem e confiam nos serviços prestados pelos 

nossos profissionais de saúde. Existem alguns utentes fidelizados aos serviços prestados, 

como por exemplo, às consultas de nutrição. Como a farmácia se encontra numa zona 

urbana de fácil acesso, surge uma pequena percentagem de utentes ocasionais e é 

sempre garantida uma grande e variada disponibilidade de produtos.  

1.5 Fontes de informação 
 

A prática farmacêutica requer um processo continuo de aprendizagem e atualização com 

recurso a informação científica validada. As BPF requerem, à disposição dos profissionais, 

fontes de informação consideradas obrigatórias, no momento de cedência de 

medicamentos, nomeadamente, o Prontuário Terapêutico, o Resumo das Características 

do Medicamento (RCM), a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português. 

[3] O sistema informático (SI), Sifarma®2000, funciona como primeira linha no acesso à 

informação, no entanto, é também possível a utilização de centros de informação online, 

designadamente o site do INFARMED I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P.) para consulta da Legislação Compilada, utilização do Infomed ou 

Prontuário Terapêutico Online. A nível internacional é possível recorrer aos sites da 

European Medicines Agency, Organização Mundial de Saúde (OMS), Drugs.com, entre 

outros. Adicionalmente, existem diversas formações administradas por delegados de 

informação médica.  

Durante o estágio recorri sobretudo ao Sifarma®2000 para esclarecer dúvidas no momento 

do atendimento e centros de informação online válidos, de forma a relembrar conceitos. 

 

2. Gestão em farmácia comunitária 

2.1 Sistema informático 
 

O SI surge como uma ferramenta para facilitar e aumentar a eficácia do atendimento e 

gestão de uma farmácia. O Sifarma®2000 foi desenvolvido pela Glintt® (Global Intelligent 

Technologies HealthCare Solutions S.A.) pertencente à Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). É através deste sistema que é feita toda a gestão e receção de 

encomendas, gestão de stock e devoluções, controlo de prazos de validade, dispensa de 

produtos, pesquisa de informação científica, processamento de receituário e faturação e 

gestão da contabilidade. Possibilita também a criação de fichas do utente que facilitam e 

melhoram o seguimento farmacoterapêutico. Com o intuito de impedir acessos externos ao 

SI cada colaborador da FOL possui um usuário e palavra-passe de acesso. Existem seis 

computadores na farmácia com acesso a este sistema: quatro nos balcões de 
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atendimento, um na área de receção de encomendas e outro no gabinete de Direção 

Técnica.   

Tive a oportunidade de trabalhar e compreender as diferentes funcionalidades do 

Sifarma®2000 e também o papel essencial que este SI desempenha no dia a dia da FOL. 

3.2 Gestão de stock  
 

A gestão dos medicamentos e produtos de saúde existentes na farmácia e que são 

passíveis de venda é fulcral para o bom funcionamento e rentabilidade do estabelecimento. 

Os principais objetivos são responder às necessidades do utente, evitar ruturas de stock, 

prevenir a acumulação de produtos e reduzir o desperdício. Trata-se de um processo, com 

diferentes etapas, de encomenda, receção, processamento de documentação, 

armazenamento e dispensa de produtos. Para além disso, há que ter em conta os produtos 

sazonais e o poder económico da maioria dos utentes. O SI em uso facilita esta gestão 

uma vez que permite estabelecer os stocks mínimos e máximos para cada produto e 

analisar o seu perfil de vendas. No entanto, existe uma série de fatores que levam ao 

desfasamento entre o stock informático e o físico, pelo que periodicamente é necessária a 

contagem e acerto informático.  

✓ Encomendas 
As encomendas de produtos são realizadas, na sua maioria, através de armazenistas de 

distribuição grossista ou, pontualmente, diretamente ao laboratório (p.e. Grupo Teva). Os 

principais fornecedores são a OCP Portugal®, Alliance Healthcare® e a Plural®, sendo que 

o primeiro destina-se, maioritariamente, a MG e os outros a MM. Para além disso, a FOL 

integra um grupo de farmácias que faz a encomenda de produtos em grupo, usufruindo de 

melhores condições de compra. A escolha dos laboratórios ou armazenistas tem sempre 

em conta determinados parâmetros como preço, bonificações ou descontos, condições de 

pagamento e entrega (pontualidade e periocidade), estado de conservação dos produtos, 

variedade e capacidade de stock, facilidade de devoluções e correta satisfação dos 

pedidos.  

Existem sobretudo cinco formas de solicitações de produtos farmacêuticos: 

➔ “Encomenda diária”: baseada numa lista gerada automaticamente pelo Sifarma® 

quando os produtos atingem o ponto de encomenda (stock mínimo), que é revista 

duas vezes por dia pelo colaborador responsável, capaz de ajustar a lista às 

necessidades reais da farmácia; 

➔ “Encomendas instantâneas”: necessárias quando o produto pretendido pelo utente 

não está disponível para dispensa imediata. Estes pedidos podem ser feitos 

diretamente no SI, ou via “gadget”, onde é possível verificar a disponibilidade e hora 

de entrega; 

➔ “Projeto Via Verde do Medicamento”: esta via é usada para facilitar o acesso das 

farmácias a medicamentos rateados (medicamentos com disponibilidade reduzida), 

sendo que a entrega destes produtos ocorre até dois dias úteis após a encomenda; 
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➔ “Encomendas manuais”: apesar de ser de uso raro, é possível a encomenda 

telefónica de medicação aos armazenistas; 

➔ “Encomendas diretas ao laboratório”: apesar de requererem tempos de aquisição 

de produto maiores, estas encomendas são consideravelmente mais lucrativas para 

a farmácia e, normalmente, são feitas entre a DT e os delegados de informação 

médica. Neste tipo de encomendas são requeridos alguns MNSRM, OTCs e MG de 

elevada rotatividade e que, por norma, vêm em grandes quantidades. 

✓ Receção de encomendas 
As encomendas chegam à farmácia em contentores (simples ou térmicos) devidamente 

identificados e acompanhados de uma guia de faturação (original e duplicado). Na fatura 

vêm discriminados todos os produtos encomendados, com a quantidade pedida, enviada, 

preço de venda à farmácia (PVF) e IVA, para além da indicação dos medicamentos 

esgotados. Para o registo informático e facilitação da verificação das quantidades, cada 

caixa possui um Código Nacional de Produto (CNP) expresso através de um código de 

barras que é registado por um leitor ótico. Após a entrada da encomenda com o número da 

respetiva fatura no SI, é verificado o estado de conservação das embalagens, o prazo de 

validade, o PVF (associado, ou não, a bónus ou descontos), o PV (preço de venda), em 

certos casos, o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) (deverão ser assinalados os PIC que 

sejam diferentes do Preço de Venda ao Público (PVP)), por fim são etiquetados todos os 

produtos que não tenham um preço previamente estabelecido na cartonagem, tendo em 

conta as margens de lucro estabelecidas pela DT (fórmula em uso: PVP = PVF + Margem 

de comercialização + IVA) e verificado o valor final da fatura. [4] É também neste processo 

que são separados os produtos encomendados “pagos” e “não pagos” (assinalados com a 

letra R no sistema). Todas as encomendas feitas ao laboratório são apenas rececionadas 

pela Dra. Sílvia Gião. 

Ao longo do meu estágio realizei todo o processo de receção de encomendas diárias, 

instantâneas e “Via Verde” e conferi a chegada de encomendas dos laboratórios. Tive a 

possibilidade de contactar com a correção de irregularidades (produto faturado em falta e 

produtos não pedidos nem faturados na encomenda), através do contacto direto com o 

fornecedor, via telefónica.  

✓ Armazenamento de medicamentos e Controlo de prazos de 

validade 
O armazenamento ocorre após a receção e registo informático de todos os produtos. 

Segundo a lei em vigor a medicação deve estar armazenada à temperatura ambiente 

(inferior a 25oC), com humidade inferior a 60% e boa luminosidade e ventilação.[3] A boa 

organização dos produtos é essencial para uma rápida e eficaz dispensação dos mesmos. 

Aquando a arrumação é aplicada a metodologia First Expired First Out (FEFO) e First In 

First Out (FIFO), assim sendo, as embalagens são ordenadas de maneira a que as que 

possuem prazos de validade menores fiquem na frente, de forma a serem as primeiras a 

serem escoadas. Esta medida tem como objetivo combater as quebras de stock por 

expiração da validade. Os primeiros medicamentos a ser armazenados são os de frio, 

como insulinas, vacinas e alguns colírios. É necessário ter também em conta o 
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armazenamento de psicotrópicos e/ou estupefacientes, uma vez que têm de ser guardados 

em locais específicos. Os produtos de dermocosmética, dispositivos médicos, higiene 

corporal, suplementos alimentares, entre outros, são guardados em expositores de fácil 

visibilidade, de forma a chamar à atenção do utente. Mensalmente, o prazo de validade é 

controlado pelo Dr. Fernando Ribeiro, que analisa, através da “Lista de Controlo de Prazos 

de Validade” todos os produtos que expiram nos dois meses seguintes, separa e efetua a 

devolução ao respetivo fornecedor.  

Apesar desta tarefa estar a cargo do Dr. Fernando, tive a oportunidade de o auxiliar na 

tarefa de verificação de produtos cujo PV está a aproximar-se do fim. Para além disso 

pude participar no armazenamento de certos medicamentos, o que contribuiu para uma 

mais fácil associação do nome do produto à respetiva embalagem, a designação comum 

internacional ao nome comercial e ainda conhecer as diferentes localizações. 

✓ Devoluções e quebras 
A farmácia faz a devolução de um medicamento em diversas situações, como por 

exemplo, no caso de estar danificado, de ter o prazo de validade expirado, ou ter sido 

pedido por engano. Muitas vezes as devoluções podem, mesmo, ser impostas pelo 

INFARMED I.P. Cada fornecedor possui as suas próprias regras quanto ao período de 

tempo em que é permitida a devolução de um produto, após a sua receção. A Cooprofar e 

a Alliance Healthcare permitem devoluções até 3 dias, a OCP permite devoluções até 5 

dias, por último, a Plural. O não cumprimento destes prazos leva a que produtos 

indesejados fiquem em stock, sem gerar lucro à farmácia, sendo que é uma tarefa de 

extrema importância.  A realização de uma devolução implica a criação de uma nota de 

devolução (Anexo VIII). Na nota de devolução constam as quantidades de produtos a 

devolver, o preço de custo e IVA, o número da fatura de origem e a justificação da 

devolução. A guia, impressa em triplicado, é colocada no local destinado às devoluções, 

devidamente assinada e carimbada. [5] Duas das guias vão para o fornecedor e outra fica 

na farmácia. No caso de a devolução ser aceite, a farmácia pode escolher que seja emitida 

uma nota de crédito ou que o produto possa ser trocado por outro igual, sendo depois feita 

a respetiva atualização informática. Se a devolução não for aceite e o produto estiver apto 

a ser vendido, permanece em stock, caso contrário procede-se à quebra do mesmo, com 

prejuízo para a farmácia. Por fim, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm 

um processo de devolução separado dos outros produtos. 

Inúmeras vezes realizei a tarefa de devolução de um medicamento ou produto 

farmacêutico, pelo que também pude assistir ao processo de posterior regularização. 

✓ Sistema de Reservas 

A FOL utiliza o sistema de reservas do Sifarma® 2000. Sempre que o produto solicitado 

não está em STOCK na farmácia, o SI permite ao profissional gerar uma reserva com o 

nome do utente e o produto a reservar. É permitida a escolha entre não pagar o 

medicamento no momento ou fazê-lo. No final do atendimento é imprimido um talão com 

todos os detalhes necessários, que é entregue ao requisitante. No momento de entrega do 

produto, caso esteja pago, o colaborador deve finalizar a reserva registando através do 

leitor ótico os produtos que estão a ser levantados, este processo permite que a reserva 
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passe, automaticamente, para o estado “dispensado”. No caso de reservas não pagas, 

após a leitura ótica o SI prossegue para a menu de venda e pagamento, de modo a 

finalizar a venda. 

 

Esta tarefa foi recorrentemente feita ao longo do meu estágio na FOL, sendo que são 

inúmeras vezes requisitados medicamentos, que não estão presentes na farmácia, durante 

o atendimento ao público. 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 
 

A Ordem dos Farmacêuticos define a dispensa como “o ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou outros produtos de 

saúde aos doentes mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica, acompanha de toda a informação indispensável para a garantia do 

seu uso correto e responsável”.[3] Este é o papel fundamental e crucial da farmácia 

comunitária, sendo que é através dele que se promove o uso responsável do medicamento 

e adesão à terapêutica, se esclarecem dúvidas, avalia e confere a prescrição médica e se 

resolvem problemas relacionados com medicamentos (PRMs). 

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 
 

Segundo o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto), para 

serem considerados Medicamentos Sujeitos a Receita Médica estes têm de preencher 

uma das seguintes condições: possam constituir um risco para a saúde do doente, mesmo 

se usados corretamente, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir 

um risco, direto ou indireto, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas, seja 

indispensável aprofundar ou, por fim, se destinem a ser administrados por via parentérica. 

[6] 

Prescrição médica 
Nos dias de hoje a prescrição médica é essencialmente eletrónica (Despacho n.º 2935-

B/2016, de 24 de fevereiro 2016) [7] tornando as receitas manuais obsoletas e usadas 

apenas em casos específicos, como, a falha do SI, inadaptação do prescritor, prescrição 

ao domicílio ou de um máximo de 40 receitas por mês. [8]  A legislação em vigor privilegia 

a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) – substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia - e o uso do SI, esta medida tem como 

objetivo dar ao paciente a possibilidade de escolher o medicamento mais barato disponível 

no mercado, se este assim o quiser. Sendo que compete ao farmacêutico informar se o 

composto em questão pertence a um grupo homogéneo (GH) (definido como “conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua, pelo menos, um 

medicamento genérico existente no mercado”). [9]  No entanto, existem muitas substâncias 
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ativas que não possuem equivalente (MG similar), possuem um índice terapêutico estreito,  

reações adversas a um medicamento com a mesma substância ativa, mas com outra 

denominação comercial ou a medicação está destinada a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, nestes casos o prescritor pode 

bloquear a prescrição, uma vez que o utente não possui nenhuma outra opção de 

tratamento.  

As prescrições eletrónicas apresentam inúmeras vantagens, se necessário e justificável, 

têm uma validade bastante maior que a forma antiga das receitas, para além disso 

subdividem-se em receita materializada (impressa) ou desmaterializada (sem papel), neste 

caso a prescrição é enviada via mensagem para o utente permitindo a dispensa parcial da 

receita, a validação passa a ser feita automaticamente pelo SI, diminuindo as falsificações 

e possíveis erros cometidos por parte do prescritor e do recetor. 

Por outro lado, as receitas manuais têm um formato específico, sendo que só podem ser 

prescritos no máximo quatro medicamentos em cada linha e duas embalagens por produto. 

No caso de medicação em doses unitárias podem ser prescritas quatro embalagens por 

receita. Quanto aos fármacos psicotrópicos e estupefacientes apenas estes podem vir 

constados, tanto no caso de prescrição eletrónica como manual. Os produtos do protocolo 

da diabetes também têm de estar à parte de todos ou outros produtos passíveis de 

prescrição.  

Para a dispensa é obrigatório (Artigo 9º da Portaria nº. 224/2015) [9] conferir a presença 

dos dados do utente, a data da prescrição, medicamento, posologia e número de 

embalagens, identificação do médico prescritor (no caso das receitas manuais, só serão 

válidas as tiverem a vinheta identificativa do local e do médico) e assinatura do mesmo. 

Nos dados devem constar o nome e número do doente, número de beneficiário da 

entidade financeira responsável regime especial de comparticipação, caso se aplique, com 

presença de um ‘’R’’ no caso de pacientes pensionistas ou de um ‘’O’’ para utentes 

abrangidos por outras isenções, com referência à portaria ou respetivo diploma legal.  

A grande maioria das receitas com que contactei foram do tipo eletrónicas. Quando 

surgiram receitas manuais é recorrente a dificuldade de leitura do produto a levantar e a 

sua posologia. É de notar o quão vantajosas são as receitas eletrónicas para diminuição do 

erro, tanto do médico prescritor, como do farmacêutico. Para além disso, durante o meu 

estágio o formato das receitas foi alterado, sendo que foi de especial importância estar 

atenta à validade das mesmas. 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
Para além dos psicotrópicos e estupefacientes há outros fármacos que influenciam o 

Sistema Nervoso Central, como é o caso dos antipsicóticos, antidepressivos e 

antiepiléticos. No entanto esta classe possui um risco maior de habituação e com um risco 

acrescido para a saúde. Assim sendo, o circuito do medicamento é altamente controlado e 

regulamentado, com o objetivo de evitar o uso inadequado destas substâncias e combater 

o tráfico (Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro). [10, 11] A dispensa é também um ato 

que exige especial cuidado. Assim que o profissional de saúde valida a receita, onde 

consta apenas esta classe de fármacos, surge no SI o “Documento de Psicotrópico” a ser 
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preenchido com a identidade do utente, do adquirente, do médico prescritor, bem como o 

número da receita. Compete às farmácias a emissão e arquivo deste documento anexado 

à fotocópia da receita, por um período de três anos. [11] 

Medicamentos genéricos e preços de referência 
Os medicamentos genéricos apresentam a mesma composição qualiquantitativa a 

medicamentos com marca registada há mais de cinco anos. Para que os MG entrem no 

mercado com a garantia que possuem a mesma eficácia e segurança que os de marca é 

necessário que cumpram os requisitos de bioequivalência, passando assim por rigorosos 

testes farmacocinéticos. Por norma, estes fármacos possuem um custo mais baixo uma 

vez que não houve gastos relacionados com a Investigação & Desenvolvimento da 

molécula. Para além disso, apresentam uma maior rentabilidade para a farmácia. Compete 

ao profissional de saúde informar devidamente o utente de todos os MG disponíveis na 

farmácia, alertando também para os preços de cada caixa com o objetivo de dar ao 

paciente a oportunidade de optar pela mais em conta. [12] 

O preço de referência (“valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o 

escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável”) [13,14]  corresponde à média 

dos quatro preços mais baixos que integram cada GH, sendo essa média utilizada para 

calcular o valor de comparticipação por parte do SNS. [15] 

Sistemas de comparticipação 
Os MSRM são comparticipados pelo SNS, pelo que o paciente só paga uma parte do PVP, 

ficando o restante valor ao encargo do Estado. Estas comparticipações estão sobre a 

alçada do INFARMED I.P. e os PVP máximos são fixados pela Direção Geral das 

Atividades Económicas (DGAE). [13, 14] Estes preços sofrem uma reavaliação periódica, 

não superior a três anos[16], sendo que existe alguma regularidade na variação dos 

preços. Este sistema só é aplicado se for apresentada uma receita válida e adequada (18). 

Esta ajuda estatal é feita segundo escalões: Escalão A – 95% do PVP; Escalão B – 69% 

do PVP; Escalão C – 37% do PVP; Escalão D – 15% do PVP. Os regimes especiais de 

comparticipação abrangem pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes 

o salário mínimo nacional em vigor em 2009 (a comparticipação no PVP de medicamentos 

do escalão A é acrescida de 5% e nos restantes escalões é acrescida de 15%) e 

determinadas doenças ou grupos especiais de utentes, como por exemplo, psoríase, em 

que a comparticipação é regulada em legislação própria. Em certos casos os utentes 

podem beneficiar de subsistemas de saúde privados (por exemplo, SAMS – Serviços de 

Assistência Médico-Social dos Bancários), públicos (ADSE – Assistência na Doença aos 

Servidores do Estado) e seguros de saúde que complementam a comparticipação do SNS. 

Por último, o estado comparticipa em 30% o PVP dos MM que cumprem os requisitos 

dispostos no Despacho n.º18694/2010, de 18 de novembro. [16] Assim sendo, o SI tem 

incorporado os planos, que, em certos casos, deverão ser escolhidos pelo profissional e, 

por vezes lido o código dos cartões correspondentes. No caso de receitas manuais é 

sempre necessário que o plano seja inserido antes do fecho da venda, pois este não é 

associado automaticamente, como acontece muitas vezes com as receitas eletrónicas. No 
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verso destas receitas é impressa a informação acerca dos produtos dispensados, sendo 

estas assinadas pelo utente e pelo farmacêutico, carimbadas e datadas.  

Existem ainda comparticipações especiais, como por exemplo, para situações de 

procriação medicamente assistida, nascimento prematuro, necessidade de administração 

de hormonas de crescimento e na compra de material de automonitorização de doentes ao 

abrigo do protocolo da diabetes. Neste caso, tiras-teste para medição de glicemia capilar, 

apresentam uma comparticipação de 85%, e materiais como lancetas, agulhas e seringas 

são comparticipadas em 100%. [17,18] 

Foram várias as vezes em que contactei com este tipo de sistemas de comparticipação. 

Conferência de receituário e faturação 
É responsabilidade da farmácia identificar, validar e separar todas as receitas 

materializadas tendo em conta o plano de comparticipação. Para cada organismo são 

organizados lotes de 30 unidades por ordem crescente. Perto do final do mês, é emitido o 

“Verbete de Identificação do lote” de todos os lotes completos até ao momento de emissão. 

Chegado o último dia do mês é emitida a “Relação de Resumos de Lote” juntamente com a 

fatura mensal. Estes lotes são enviados para a Administração Regional de Saúde (ARS). 

No entanto, receitas com outros regimes de comparticipação são enviadas para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF), com o intuito de serem conferidas por 

entidades competentes (Centro de Conferência de Faturas). Assim que aceites e 

conferidas todas as receitas, o valor referente à comparticipação é devolvido à farmácia. O 

pagamento do Estado é, então, realizado à ANF, via ARS Norte I.P. [19] 

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 
 

Os MNSRM estão associados à automedicação e ao aconselhamento farmacêutico. Para 

além da opinião do farmacêutico, as campanhas publicitárias chamam à atenção dos 

utentes sobre problemas menores passíveis de serem colmatados pela toma ou aplicação 

deste tipo de produtos. A procura altera dependendo da época do ano. Os meses de Verão 

caracterizam-se por um maior número de vendas de protetores solares, adjuvantes de 

emagrecimento e produtos para tratar queimaduras. Na Primavera os utentes recorrem 

essencialmente a anti-histamínicos e na época Outono/Inverno vendem-se medicamentos 

para estados gripais e de constipação. 

 Aquando o aconselhamento o profissional deverá reconhecer quais os limites da 

aplicabilidade deste tipo de fármacos, pois poderá ser necessário que o utente se dirija ao 

médico tendo em conta a gravidade da situação relatada.  O uso destes produtos está 

associado a inúmeras vantagens uma vez que trata certos desconfortos de saúde mais 

rapidamente, sem ser necessário o gasto de recursos extra, como a deslocação ao 

médico, bem como alivia o gasto dos recursos do SNS, que podem então focar-se apenas 

em problemas de saúde mais complicados. [19, 20] 

A grande parte dos MNSRM pode ser vendida em estabelecimentos que cumpram a 

legislação, contudo existem alguns que só poderão ser comercializados em farmácias. É o 
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caso de, por exemplo, vernizes medicamentosos com amorolfina e formas tópicas de ácido 

fusídico. [21] 

Curiosamente durante o meu estágio na FOL pude contactar com duas realidades de 

aconselhamento farmacêutico diferentes. Durante os primeiros três meses de estágio os 

aconselhamentos eram centrados em produtos como protetores solares, repelentes, 

antialérgicos, entre outros. Já a segunda parte do meu estágio (em novembro) centrou-se 

na solicitação de produtos que combatam sintomatologia de estados gripais e 

constipações.  

3.3 Outros produtos de saúde  
 

Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 
Por definição, MUV é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [22] 

Na farmácia este tipo de medicação está armazenada num local específico e separado de 

todos os outros medicamentos. Os mais comercializados são os desparasitantes internos e 

externos, bem como anticoncecionais para as fêmeas. Existem certos medicamentos de 

uso humano que podem ser usados em animais de estimação, sendo que existem receitas 

veterinárias, arquivadas na FOL, que vão sendo levantadas ao longo do tempo pelos seus 

cuidadores. 

Foram inúmeras as vezes em que me foram solicitados produtos para animais, como 

desparasitantes internos e externos ou contracetivos para as fêmeas. Para além disso, fui 

certas vezes abordada com problemas como: necessidade de acalmar os animais em 

viagens, vómitos e diarreia. Nestas situações senti alguma dificuldade no aconselhamento, 

pelo que recorri a sites ou aos profissionais de saúde mais experientes da FOL. 

Dispensa de Outros Produtos de Saúde 
A farmácia é o local onde o paciente deve encontrar tudo o que é necessário para melhorar 

a sua qualidade de vida através da saúde. A saúde não é só mantida e melhorada através 

de medicação, mas também pelo uso de dispositivos médicos, produtos de 

dermocosmética e de higiene, suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos e de 

puericultura, entre outros.  

Durante o atendimento dispensei e aconselhei vários produtos de saúde, sendo os 

produtos de dermocosmética e de higiene, determinados dispositivos médicos (como 

meias de compressão) e suplementos alimentares, os mais solicitados. 
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3.4 Medicamentos manipulados (MM) e preparações 
extemporâneas 

 

Um MM é qualquer preparado oficial ou fórmula magistral, preparada na farmácia por um 

farmacêutico. São produzidos quando não existe no mercado outro produto farmacêutico 

com a mesma dosagem, na forma farmacêutica pretendida. Pode ser o caso de solução de 

aplicação cutânea, obtenção de uma dose para uso pediátrico ou para doentes que 

apresentem condições de administração ou farmacocinética alteradas. Todas estas 

preparações regem-se pela Farmacopeia Portuguesa 8.0 e seguem as Boas Práticas de 

Preparação de Medicamentos Manipulados.  

Na FOL existe um laboratório onde se preparam, frequentemente, este tipo de 

medicamentos. Por norma estas preparações são executadas pelo Dr. Nuno Duarte. É 

necessário o registo da forma como foi preparado o manipulado. Assim sendo, logo após a 

confeção é necessário preencher a ficha de preparação protocolada, com o respetivo 

cálculo do PVP, e a elaboração de um rótulo (Anexo IX) para a embalagem. Como 

descrito na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, para o cálculo do PVP utiliza-se a fórmula: 

[valor dos honorários de preparação + valor das matérias primas + valor dos materiais] x 

1,3 + IVA (6%). Estes produtos estão muitas vezes sujeitos a receita médica que 

comparticipa 30% do valor do mesmo. [23, 24] 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de executar uma solução de minoxidil a 5%, 

uma suspensão oral de trimetoprim a 1%, uma solução alcoólica de ácido bórico e uma 

pomada de ácido salicílico a 20%. No que se refere às preparações extemporâneas, foi-me 

solicitada algumas vezes, nomeadamente, reconstituição de antibiótico em pó para 

suspensão oral. 

4.  Outros serviços prestados pela farmácia 
 

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 
 

Os parâmetros bioquímicos e fisiológicos são ótimas ferramentas de monitorização 

do estado de saúde e a farmácia apresenta todas as condições para efetuar estas 

determinações, assim como para fornecer uma completa interpretação dos resultados 

obtidos. 

Peso, Altura e Índice de Massa Corporal (IMC) 
O IMC é calculado pela divisão do peso pelo quadrado da altura da pessoa, e 

permite averiguar se o peso apresentado está adequado à altura do indivíduo. A FOL está 

equipada com uma balança que faz, automaticamente, este cálculo, emitindo um recibo 

com os resultados. Os valores de IMC são: ≤ 18,5 (baixo peso); 18,5-24,9 (peso normal); 

25-29,9 (excesso de peso); 30-34,9 (obesidade de grau 1); 35-39,9 (obesidade de grau 2) 

e ≥ 40 (obesidade de grau 4). [25] 
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Foram algumas as vezes em que tive a necessidade de auxiliar os utentes da FOL a 

utilizar a balança. Para além disso, tive um paciente que me questionou se o IMC do seu 

filho se encontrava dentro dos limites aceitáveis para a sua idade. 

Pressão Arterial (PA) 
A PA é um parâmetro de medição diária na FOL. A medição é feita recorrendo a um 

esfigmomanómetro, com o auxílio de um estetoscópio, para auscultar os sons de Korotkov. 

Muitos dos utentes estão já medicados para a Hipertensão arterial (HTA), mas outra 

grande maioria não está, apesar de apresentar já alguma desregulação nestes valores. 

Nestes casos, é sempre aconselhado ao doente a monitorização e registo regular dos 

valores de PA, para posterior análise pelo médico. Em adição, todos os utentes são 

aconselhados a adquirirem hábitos mais saudáveis, quer na sua alimentação, quer através 

da prática de exercício físico regular. A adesão à terapêutica dos pacientes medicados é 

igualmente fomentada. 

Este serviço é, sem dúvida, o mais requisitado na farmácia onde estagiei, pelo que foram 

vários os atendimentos em que tive a oportunidade de utilizar o aparelho de medição e 

explicar ao doente os significados dos valores de pressão arterial. Constatei que muitos 

dos utentes precisam de revisão terapêutica, revisão da posologia ou adoção de hábitos 

mais saudáveis, bem como aderência à terapêutica. 

Glicémia capilar 
A medição deste parâmetro bioquímico requer que o utente esteja em jejum ou 

saiba indicar o tempo desde a sua última refeição, de forma a que os resultados sejam 

corretamente interpretados. O diagnóstico primário de diabetes mellitus pode ser realizado 

se, entre outros parâmetros, a glicémia em jejum for igual ou superior a 126 mg/dL, ou se 

um valor ocasional de glicémia for superior a 200 mg/dL. [26] Na FOL a medição deste 

parâmetro é feita utilizando o equipamento Accutrend® Plus. 

Durante o meu estágio pude, algumas vezes, fazer a medição da glicemia dos utentes, 

embora este serviço não seja tão requisitado, sendo que a maioria dos utentes prefere 

fazer auto-medição no sentido de evitar custos acrescidos. 

Perfil lipídico 
Utilizando também o equipamento Accutrend® Plus, a FOL disponibiliza aos seus 

utentes, a possibilidade de medição dos níveis sanguíneos de colesterol total e de 

triglicerídeos. Está estabelecido que o colesterol total deve, idealmente, ser igual ou inferior 

a 190 mg/dL, e os triglicerídeos não devem ultrapassar o limite de 150 mg/dL. [27] Estas 

medições devem, igualmente, ser realizadas em jejum. Juntamente com PA e a glicemia 

capilar, também o perfil lipídico constitui um importante marcador de risco cardiovascular, 

pelo que é de extrema importância a sua monitorização regular. 

Teste de gravidez 
A FOL permite às senhoras a realização do teste de gravidez, nas próprias 

instalações da farmácia (Anexo X). O teste utilizado na FOL tem por base a deteção da 

hormona gonadotrofina (β-HCG), na urina, por métodos imunocromatográficos. O resultado 
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surge como positivo se a concentração de β-HCG for superior a 25 mUI/mL, o que se 

traduz pelo aparecimento de uma banda rosa, na zona de controlo e na zona teste. 

Resultados negativos apresentam apenas uma banda, na zona de controlo. A β-HCG está 

mais concentrada na urina, pela manhã, pelo que se aconselha que a recolha seja feita 

logo no início do dia. 

Administração de Injetáveis  
É cada vez maior a procura do serviço de administração de injetáveis oferecido 

pelas farmácias. Na FOL, este serviço está associado a um custo monetário e está sujeito 

a um horário específico. As administrações são realizadas pelos farmacêuticos com 

certificação neste tipo de serviço - Dra. Sílvia Gião, pela Dr. Nuno Duarte e Dr. 

Fernando Ribeiro. Os injetáveis de administração mais regular nesta farmácia são, 

geralmente, de injeção intramuscular, como por exemplo, anti-inflamatórios e relaxantes 

musculares, como o Voltaren® e o Relmus®. São também administradas vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. A administração é realizada na, já referida, sala 

de administração de injetáveis. 

Perfuração de Orelhas  
O serviço de perfuração de orelhas é destinado, fundamentalmente, a crianças, 

sendo uma boa forma de fidelizar os pais à FOL. Na compra dos brincos, o serviço de 

perfuração fica a custo zero. Os brincos disponíveis são da marca Inverness®, sendo 

hipoalergénicos e adequados ao ‘’primeiro furo’’ (Anexo IX). Na FOL, este serviço é 

exclusivamente efetuado pelo Dr. Nuno Duarte, sendo o único com formação neste 

sentido. 

VALORMED 
 

A VALORMED é uma associação sem fins lucrativos que, desde 1999, se ocupou 

da gestão de resíduos medicamentosos e embalagens vazias. Na FOL está presente 

um contentor da VALORMED (Anexo XII). Regularmente, os utentes da farmácia fazem 

a entrega de embalagens vazias e de medicamentos fora do prazo. Estes medicamentos 

podem incluir caixas, blisters, restos de medicamentos, folhetos informativos, frascos e 

ampolas. Não devem ser depositados no VALORMED seringas nem agulhas. Quando o 

contentor fica cheio é selado e, via Sifarma®, é emitido um pedido de recolha a um dos 

distribuidores, utilizando a referência impressa na caixa. O sistema informático emite, 

então, um talão, que é assinado pelo responsável e anexado ao contentor. 

A sensibilização dos utentes para o perigo destes resíduos deve ser uma prioridade, 

uma vez que mal processados, estes podem constituir uma ameaça para o ambiente. [28] 

Consultas de Nutrição 
 

Para os utentes interessados, a FOL dispõe também de consultas de nutrição. 

Estas ficam ao encargo de um nutricionista especializado, o Dr. Rui Cortez, o qual fica 

responsável pelos agendamentos das mesmas. Mais uma vez, este tipo de serviços 
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acresce valor e fideliza o utente à farmácia, sendo também uma mais-valia para o próprio, 

que recebe um aconselhamento personalizado acerca do tipo de dieta mais adequado para 

si. 

Conclusão 

 
O estágio curricular em Farmácia Comunitária representa uma etapa fundamental 

do percurso de um estudante de farmácia que está prestes a entrar no mercado de 

trabalho. Estes quatro meses na FOL proporcionaram-me um vislumbre daquilo que é a 

dinâmica de uma farmácia comunitária e o quotidiano de um farmacêutico nesta área. Não 

posso deixar de mostrar a minha gratidão aos profissionais desta farmácia, pela 

oportunidade de aprendizagem que me foi proporcionada, assim como pela experiência, 

conhecimentos e competências técnicas que me foram, tão prontamente, transmitidos. 

Esta experiência permitiu, então, consolidar e cimentar as matérias lecionadas ao longo do 

curso, ao mesmo tempo que me possibilitou a obtenção da sensibilidade necessária para 

resolver questões práticas da realidade profissional, e o estabelecimento de um primeiro 

contacto com a exigência do mercado de trabalho. Assim, considero que o meu estágio na 

FOL foi concluído com sucesso, tendo sido cumprindo o principal objetivo de me deixar 

mais preparada para os novos desafios que o futuro me reserva, como farmacêutica e 

profissional de saúde, sempre ciente da responsabilidade e empenho que este ofício 

acarreta. 

Parte II – Projetos 

1. Projeto I – Benzodiazepinas – estudo de consumo na FOL 

1.1 Justificação do tema do projeto 
 

Durante o MICF aprendemos a compreender o mecanismo de ação e consequências dos 

fármacos no corpo humano, o que nos leva a respeitar os seus efeitos. As BZD 

(benzodiazepinas), em particular, requerem um uso racional acrescido, sendo que 

deveriam ser utilizadas em casos de grande necessidade e por períodos de tempo 

determinados. Contudo, durante o meu estágio na FOL, reparei que a realidade não 

corrobora com a teoria, uma vez que há um consumo exacerbado e indiscriminado desta 

classe de fármacos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e do sono dos utentes. 

[29] A perceção de que o consumo de ansiolíticos e hipnóticos prevalece nas faixas etárias 

mais idosas é errada, sendo que o panorama geral das situações de atendimento mostrou-

se mais abrangente. [30] Este estudo estatístico tem como objetivo utilizar os números 

como alerta para este flagelo nacional e contribuir para a criação de artigos que englobam 

o consumo geral da população Portuguesa, bem como consciencializar os pacientes da 

FOL que recorrem a ansiolíticos em demasia. 
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1.2 Benzodiazepinas 
 

 Portugal é um dos países com maior consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, 

onde se incluem as BZD. Esta categoria de psicofármacos é utilizada em grande escala no 

tratamento da ansiedade sintomática e insónias patológicas, principalmente por mulheres 

entre os 55 e os 79 anos de idade. Apesar da boa tolerância deste tipo de medicação, a 

sua utilização excessiva e/ou prolongada leva a mais casos de dependência e habituação, 

o que dificulta a interrupção do tratamento. [31, 32, 33] A dependência resultante da toma 

crónica desta classe de fármacos está, cada vez mais, associada a pacientes que não 

apresentam sintomatologia que a justifique, surgindo assim como um problema de saúde 

pública grave. [34] 

Enquadramento histórico 
Leo Sternbach, químico da prestigiada indústria Hoffmann-La Roche, descobre, em 1955 o 

clordiazepóxido, a primeira benzodiazepina. Este fármaco era revolucionário pela sua forte 

atividade anticonvulsivante e sedativa, para além de ser um relaxante muscular sem 

efeitos secundários tão acentuados, competindo assim com os barbitúricos usados na 

altura. Registado com o nome Librium®, em 1960, este composto estaria a ser vendido. 

Como consequência da investigação de análogos com vista a melhorar certos aspetos 

menos positivos da primeira BZD, é descoberto o diazepam, Valium®, em 1963, uma 

molécula com maior potência farmacológica e melhores características organoléticas, que 

rapidamente suplanta a procura de Librium® e se torna líder no combate à ansiedade. As 

consequências da toma excessiva deste fármaco só começam a ser sentidas após uma 

década e no auge da sua comercialização. É praticamente no fim da década de 70 que o 

efeito de dependência causado pela toma prolongada de BZD é reconhecido, pelo que foi 

necessário estabelecer normas de orientação das prescrições médicas. Após este período 

uma enorme variedade de cientista dedica-se ao estudo deste tipo de compostos no 

sentido de atenuar os seus efeitos indesejáveis, surgindo um grande conjunto de 

moléculas mais orientadas para certo tipo de patologia. [35, 36] 

Consumo em Portugal 
O consumo de BZD é particularmente alarmante em Portugal. Segundo estudos levados a 

cabo pela Direção de Informação e Planeamento Estratégico que utiliza dados recolhidos 

entre 2011 e 2016 de 17 países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), o nosso país detém o primeiro lugar dos consumidores de 

ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, sendo que há muito maior consumo de 

benzodiazepinas ansiolíticas do que análogos destas, como o zopiclone ou zolpidem. As 

substâncias ativas mais utilizadas a nível nacional são o alprazolam e lorazepam 

(ansiolíticos de ação intermédia) e o diazepam (longa duração). Quanto ao género, vemos 

um consumo bastante mais acentuado no sexo feminino, nas faixas etárias entre 55 e os 

79 anos. Contudo, a proporção da população que utiliza estes medicamentos aumenta 

com a idade. Assim sendo, é necessário implementar mais medidas de seguimento destes 

doentes com o objetivo de ajudar e incentivar a descontinuação destes fármacos, sendo 
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que a toma prolongada dos mesmos acarreta sérios problemas de saúde e este facto tem 

vindo a ser banalizado. [37, 38, 39] 

Mecanismo de ação 
As BZD atuam no SNC por ligação ao GABAAR (Recetor tipo A do Ácido gama-

aminobutírico). O GABA é um neurotransmissor de extrema importância uma vez que é 

responsável por uma série de ações depressoras do SNC. [40] Assim que esta molécula 

se liga ao recetor os canais de cloro abrem e levam à acumulação de cargas negativas, o 

que hiperpolariza a membrana e inibe o neurónio pós-sinático. O GABA e as BZD ligam-se 

ao mesmo recetor, mas em locais diferentes, sendo que as BZD se ligam a locais 

alostéricos modulatórios que levam à alteração conformacional do recetor. Esta alteração 

permite que o GABA se ligue ao seu local no recetor com maior afinidade, aumentando a 

sua ação inibitória natural. [43] 

Desde o aparecimento das primeiras moléculas muitos esforços foram feitos para o 

desenvolvimento de substâncias que atuem nos diversos locais dos recetores GABA com o 

objetivo de dirigir ao máximo a terapêutica. Este mecanismo é responsável, não só pela 

ação ansiolítica, sedativa e hipnótica, como também anticonvulsivante e de relaxamento 

muscular, entre outros. Isto explica as várias moléculas existentes e as diferentes ações 

terapêuticas das BZD. [41, 42] 

Classificação e indicações terapêuticas 
A forma de classificar um fármaco passa pela avaliação da sua duração de ação, indicação 

terapêutica ou estrutura química. No caso das BZD, estas são divididas tendo em conta o 

seu tempo de semi-vida (T1/2), por vezes influenciados pelos metabolitos ativos que 

prolongam a duração de ação da molécula inicial. As BZD que produzem estes compostos 

secundários acumulam-se mais lenta e extensamente no organismo, assim sendo 

classificam-se como sendo de longa duração de ação. Em contrapartida, BZD que não 

possuam esta capacidade são classificadas como tendo uma ação de curta duração. De 

um modo geral podemos classificar as BZD como: Duração de ação ultra-curta (T1/2 < 6h); 

Duração de ação curta (T1/2 < 10h); Duração intermédia (10h > T1/2 < 30h) e Duração de 

ação longa (T1/2 > 30h). [43] 

Como já referido, esta classe pode ser aplicada a diversos problemas de saúde, como é o 

caso da ansiedade e insónia patológicas, espasmos musculo-esqueléticos, situações 

convulsivas, abstinência alcoólica, entre outros. [44] 

A Ordem dos Farmacêuticos estabeleceu normas de orientação terapêutica para o 

tratamento da Insónia Primária e Ansiedade Generalizada. [44] 

Está comprovado que as BZD reduzem o tempo de início do sono e a frequência de 

despertares noturnos no seguimento da fase REM (Rapid Eye Movements), pelo que 

aumentam a duração total do sono. No caso da Insónia Sub-Aguda (insónia que persiste 

até um mês) deverá iniciar-se a terapêutica com BZD se já tiverem sido feitos todos os 

esforços não-farmacológicos e não tenha sido verificada a remissão de sintomas. As BZD 

usadas são hipnóticas de ação curta/intermédia: brotizolam, estazolam, flunitrazepam, 
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loprazolam, temazepam e triazolam. Por vezes são utilizadas moléculas que apresentem 

T1/2 curtos e ausência de metabolitos ativos (por exemplo, lorazepam e oxazepam), em 

idosos e indivíduos com doenças hepáticas.  Em geral, estas moléculas devem ser usadas 

por curtos períodos de tempo (2-4 semanas) e na dose mínima efetiva. Quando estamos 

perante uma Insónia Persistente/Crónica (insónia que dura há mais de um mês) devemos 

associar estes fármacos a terapêuticas não-farmacológicas. Assim que haja a remissão de 

sintomas deve proceder-se à descontinuação gradual da terapêutica, para evitar o risco de 

dependência, típico da toma prolongada. [44] 

Quanto a casos de Perturbação da Ansiedade Generalizada as BZD usadas, 

principalmente, no tratamento de crises são: alprazolam, bromazepam, cetazolam, 

clobazam, diazepam, lorazepam, mexazolam e oxazepam. Mais uma vez, devem ser 

usadas por curtos períodos, de duas a quatro semanas, e estar associadas a terapêuticas 

não-farmacológicas. No tratamento de manutenção esta classe deverá ser associada a 

antidepressores (AD) com o único intuito de controlar de forma rápida os sintomas de 

agitação e ansiedade grave ou enquanto se aguarda a resposta aos AD. Deve ser utilizada 

apenas uma substância ativa e a duração do tratamento não deve ser superior a 12 

semanas. [44] 

Certas BZD, como o diazepam, têm a capacidade de reduzir o tónus do músculo 

esquelético, sendo muito usadas também no relaxamento muscular ou em casos de 

espasmos musculares, por exemplo, em indivíduos com lesões da medula espinal. Este 

fármaco, se injetado por via intravenosa, é eficaz em crises convulsivas. No entanto, o 

clonazepam apresenta-se como fármaco de eleição para o tratamento de epilepsia, uma 

vez que é um anticonvulsivante seletivo. 

A síndrome de abstinência alcoólica caracteriza-se pela ação prolongada do álcool sobre 

os sistemas glutamatérgicos que provoca a diminuição dos níveis de GABA e a 

sensibilidade dos recetores a este neurotransmissor. Este facto leva a uma hiperatividade 

do SNC que pode estar associada a tremores, insónia, vómitos, suores e pesadelos 

(sintomas comuns) ou a convulsões e delírios, em casos de abstinência alcoólica mais 

grave. No tratamento deste tipo de patologia mais severa é extensamente recomendado o 

uso de BZD, como o diazepam, o clordiazepóxido e o lorazepam. [43] 

Efeitos Adversos e Precauções 
É verdade que todos os fármacos possuem maiores e menores efeitos secundários, e que 

muitas vezes esses efeitos são motivo suficiente para se abandonar, por completo, o uso 

da substância. No caso das BZD, o risco-benefício é uma questão de extrema 

controvérsia, sendo que o risco depende muito do modo de utilização do fármaco, o que 

varia muitas vezes com a consciência e modo de toma do utente. O abuso do uso desta 

classe de fármacos pode acarretar efeitos secundários bem mais marcados que os 

próprios efeitos farmacológicos. Os efeitos secundários mais comuns aquando a toma de 

BZD são: fadiga, vertigens, ataxia e sonolência ou efeitos paradoxais (inquietação, 

irritabilidade, sintomatologia psicótica, agitação e agressividade), menos comuns. Alguns 

destes efeitos possuem a particularidade de desvanecer após as primeiras semanas de 

uso, sendo que o corpo passa a habituar-se à estimulação, adaptando-se. É de extrema 
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importância salientar que os principais efeitos adversos passam pelo consumo continuado 

desta classe de fármacos o que causa dependência e tolerância por parte do consumidor, 

este facto acarreta uma série de problemas associados, por exemplo, em idosos ou em 

mulheres grávidas. [45, 52] 

Dependência Física vs. Psicológica 

A dependência física caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas do organismo, 

devido à abstinência de determinada substância. Estes sintomas ocorrem devido à 

adaptação do SNC ao estímulo constante dos recetores por parte das BZD, quando isto 

acontece o corpo começa a produzir menos GABA, assim sendo se o fármaco for retirado 

de forma abrupta, o corpo reage e vai desenvolvendo tolerância, o que faz com que o 

corpo dependa cada vez do fármaco. No entanto, a dependência psicológica não depende 

propriamente de alterações fisiológicas do corpo a nível de recetor. Neste caso são ativos 

os sistemas de recompensa do corpo humano, que induzem o indivíduo a utilizar a 

substância de forma continuada e compulsiva. [42] O uso continuado deste tipo de 

medicação provoca nos utentes tanto uma dependência física como uma psicológica, o 

que explica a quantidade de população que recorre de forma continuada ao seu uso. [45] 

Quedas e fraturas 

Devido à ação sedativa e à diminuição da coordenação motora, as BZD aumentam o 

número de quedas em idosos. De facto, nas faixas etárias mais avançadas existe um 

elevado número de indivíduos que padece de quedas e fraturas relacionadas com o 

desequilíbrio que muitas vezes advém do consumo destas substâncias. A população idosa, 

devido à sua condição óssea mais enfraquecida, deve ser tratada e seguida com especial 

preocupação. [46] 

Gravidez  

O consumo de BZD durante a gravidez é fortemente desaconselhado. Vários estudos 

referem que os usos deste tipo de substâncias, paralelamente à gestação, levam à 

diminuição do peso dos recém-nascidos e, se tomadas no último trimestre, podem mesmo 

induzir uma síndrome de abstinência que pode durar dias ou meses. [42] Estes compostos 

não só têm a capacidade de atravessar a barreira placentária, como também se 

apresentam no leite materno, não sem aconselhado o uso de BZD durante a 

amamentação. [45] 

Doença de Alzheimer 

As BZD têm a particularidade de afetar a capacidade de formação de memórias a curto 

prazo. Existem estudos que realmente comprovam que utentes, principalmente idosos, que 

estão em tratamento benzodiazepínico durante muito tempo têm aproximadamente o dobro 

de propensão para desenvolver a doença de Alzheimer. Este tipo de relação é mais 

evidente quando há o uso prolongado (terapêutica superior a três anos) de BZD de longa 

duração, pois são as que têm maior capacidade de atuar no SNC durante várias horas 

afetando de forma mais extensa a criação de memória. É também de denotar que a toma 
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de concentrações de fármaco maiores conduz a uma maior propensão de desenvolver 

demência. [46, 47] 

Álcool 

Os hábitos de consumo de álcool por parte do utente têm de ser bem estabelecidos antes 

da iniciação da terapêutica com BZD. Ambos os compostos têm a característica 

farmacológica de atuar nos recetores GABA, contribuindo para a depressão do SNC. 

Embora as consequências desta interação variem com a substância ativa, a junção do 

etanol com BZD potencia os efeitos depressores, bem como potencializam a ocorrência 

dos efeitos paradoxais das BZD. [49] 

1.3  Alternativas ao consumo de Benzodiazepinas  
 

Alternativas não-farmacológicas: destaca-se a terapia cognitivo-comportamental, que 

visa acompanhar os doentes com ansiedade, tentando gradualmente modular o seu estado 

psicológico e remodelar a sua saúde mental. Quanto à insónia, podem ser feitos esforços 

por parte do utente para que seja estabelecida uma boa “higiene do sono”, tendo este de 

controlar os seus hábitos noturnos e seguir à risca um plano diário. O objetivo é reduzir o 

número de horas de sono para apenas 6, sendo que este tempo deverá ser gradualmente 

aumentado em 20 minutos. [50] É necessário cumprir certos parâmetros como deitar 

sempre à mesma hora, evitar luz e aparelhos eletrónicos ou praticar atividades de 

relaxamento. Existem estudos que atribuem à meditação e às práticas de relaxamento 

propriedades que contribuem para diminuição do tempo necessário para adormecer, 

aumento da qualidade do sono, aumento da eficiência do sono e diminuição da 

necessidade de acordar durante o sono. [51] 

Alternativas farmacológicas: Nos dias de hoje existem inúmeros fármacos não 

benzodiazepínicos que podem ajudar no combate à ansiedade e insónia. Com o intuito de 

reduzir a ansiedade patológica podemos destacar: antidepressivos triciclos, buspirona, 

inibidores da recaptação seletiva de serotonina, certos anti-hipertensores e neurolépticos 

atípicos. Quanto à insónia é possível utilizar a duloxetina, mirtazepina ou definidramina 

(antagonista dos recetores de histamina de primeira geração). A verdade é que a maioria 

destes fármacos, se utilizados em demasia, podem também acarrear uma série de 

problemas, como efeitos anticolinérgicos exacerbados, dependência física ou psicológica e 

tolerância. Quanto ao aconselhamento farmacêutico é possível sugerir suplementos à base 

de melatonina, extratos de valeriana e passiflora. Embora sejam eficazes numa primeira 

abordagem, este tipo de suplementos não deve demonstrar muita eficácia se existe já uma 

dependência de BZD, sendo necessário fazer a desabituação do SNC às BZD. [52, 53] 

1.4 Projeto desenvolvido  
 

Ao longo do meu estágio na FOL deparei-me com uma realidade um pouco preocupante 

relativamente ao consumo de BZD. A verdade é que a maioria da população portuguesa 

utiliza esta classe terapêutica de forma continua e exacerbada. Para além disso, pude 

constatar a vontade de certos utentes de abandonar esta terapêutica e a dificuldade e 
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resistência que sentiam ao fazê-lo. Este projeto visa contribuir para a consciencialização 

dos profissionais de saúde, principalmente da componente médica, pois é através desta 

que os utentes têm acesso a esta classe farmacológica. Foi elaborado por mim um 

inquérito (Anexo XIII) que visa compreender e quantificar o tempo médio de duração das 

terapêuticas, as idades mais afetadas, a posologia, entre outros fatores. Os dados 

recolhidos são relativos à população alvo que recorre à FOL. Aquando o preenchimento do 

inquérito, tive o papel de explicar, de forma verbal, as complicações da toma prolongada 

destes fármacos de forma a contribuir para a consciencialização da população, de 

esclarecer dúvidas que surgiam e de sugerir algumas alternativas não farmacológicas e 

farmacológicas às BZD. 

1.5  Resultados obtidos 
 

Ao longo do meu estágio profissionalizante na FOL pude abordar e inquirir 66 pessoas. De 

forma geral é possível afirmar que os maiores consumidores de BZD são indivíduos 

casados do sexo feminino com idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos com o 4º 

ano de escolaridade. No entanto, quanto ao género, não existe grande discrepância entre 

os dois sexos, sendo que o consumo é feito por 56,1% das mulheres e 43,9% dos homens. 

(Anexo XIV). Quanto às idades é notório o consumo pela população com idades entre os 

35-55, seguindo-se a população com mais de 55 anos (39,4%) (Anexo XV). A 

escolaridade não é um facto que seja significativamente correlacionável com os estados de 

ansiedade e insónia sendo que 39,4% das pessoas têm o 4º ano e 33,3% possuem um 

curso superior (Anexo XVI). É de referir que o estado sócio-económico tem algum impacto 

nos estados de ansiedade e insónia, mas que o grau de escolaridade pode não estar 

diretamente relacionado. 

A análise à população da FOL refere que a maioria da população consumidora de BZD o 

faz há mais de 10 anos (21,2%), seguindo-se a terapêutica seguida por mais de 5 anos 

(19,7%) (Anexo XVII).   

Quanto ao motivo da toma desta classe destaca-se a ansiedade, com 33,3% e a 

associação de ansiedade e stress com 27,3%. De forma curiosa o “terceiro motivo” mais 

apontado refere-se à combinação de todos os fatores (insónia, ansiedade e stress), 

afetando 7,6% dos inquiridos (Anexo VIII).  

Mesmo sem recorrer à estatística é possível deduzir qual a BZD mais consumida – 

alprazolam. No caso dos utentes da FOL não houve exceção à regra, sendo que esta 

substância é prescrita a cerca de 41% dos utentes. Segue-se o uso de lorazepam e 

mexazolam (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – BZD mais consumidas na FOL. 

O inquérito permitiu perceber que muitas das vezes a toma de medicação para estados de 

ansiedade e insónia está ligada à toma de antidepressivos. Cerca de 47% da população 

apresenta estados depressivos e é medicada com antidepressivos e BZD (Anexo XIX). 

Uma vez que cerca de 94% dos utentes da farmácia apresentam receita médica é de notar 

a leviandade com que a classe médica prescreve este tipo de medicação (Anexo XX). É 

de notar de cerca de 68,2% dos utentes cumprem o esquema de administração referido 

pelo médico, no entanto 13,6% é capaz de recorrer de forma exagerada às BZD (Anexo 

XXI). 

Quanto aos efeitos secundários existem 80,3% de utentes que os reconhecem, sendo que 

cerca de 20% já apresentou alguns desses sintomas adversos (Anexo XXII).  

Outro facto importante que pude constatar com a realização deste inquérito é que 72,7% 

da população já considerou deixar de tomar este tipo de medicamentos, e desses, cerca 

de 14% considerou fazê-lo de forma abrupta e só 53% ponderou fazê-lo com 

aconselhamento médico (Anexo XXIII). É de notar que 86,4% destes não conhece outro 

tipo de alternativas no combate à ansiedade e insónia (Anexo XXIV). 

Quanto ao consumo de álcool verificou-se que cerca de 20% da população o faz 

concomitantemente à toma de BZD. 

1.6 Impacto e Conclusão do projeto  
 

Efetivamente os dados obtidos com este inquérito contribuem para a enfatização do 

consumo exagerado de BZD por parte da população portuguesa. Com esta abordagem é 

possível apontar o sexo feminino como o principal consumidor, sendo as idades entre os 

35-55 anos as mais afetadas. De facto, senti particular dificuldade em obter resposta ao 

inquérito por parte da população mais idosa, sendo que muitas das vezes a medicação é 

levantada por um cuidador ou familiar, que refere não saber responder a certas questões 
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colocadas. Naturalmente, os dados apresentados apresentam um certo enviesamento, 

sendo que não podem ser extrapolados para toda a população portuguesa.  

Este estudo permitiu compreender que realmente grande parte da população utiliza esta 

classe de fármacos durante um longo período de tempo, o que vai contra as normas 

estabelecidas pela Direção-geral da Saúde e a Ordem dos farmacêuticos que revoga que 

as BZD devem ser usadas por um período máximo de 12 semanas, dependendo da 

patologia e severidade. [56] 

Para além disso é possível verificar que a classe médica não tem precauções extra ao 

prescrever este tipo de substâncias ativas, uma vez que a maioria dos utentes apresenta 

receita médica aquando a dispensa. É de fulcral importância aconselhar os médicos a 

abordar os doentes com outro tipo de alternativas, tanto farmacológicas como não 

farmacológicas. 

Para além disto, foi-me possível conversar com os utentes sobre este tema, sendo que 

aconselhei por várias vezes a troca das BZD por indutores de sono e ansiolíticos 

alternativos, como a melatonina, a valeriana e a passiflora. Para meu espanto, houve uma 

utente que seguiu este conselho e adquiriu um outro composto em alternativa ao prescrito 

na receita. A inquisição dos doentes contribuiu também para a consciencialização e 

perceção dos perigos que acarretam este tipo de consumo continuado, sendo que foi 

notória a preocupação destes pacientes após a conversa estabelecida.  

É da competência dos profissionais de saúde, farmacêuticos e médicos, alertar para este 

tipo de questões e estar atentos ao abuso que advém da tolerância exercida pela toma 

continuada e abusiva de BZD. 

 

2. Projeto II – Educação Sexual na Adolescência 

1.7 Justificação do tema do projeto 
 

O Profissional de saúde, independentemente da sua área de especialização, tem o papel 

de educar toda a população em relação às questões relacionadas com o bem-estar físico e 

mental. A sexualidade na adolescência é um tema de extrema importância para a saúde 

pública, uma vez que este período é marcado, muitas vezes, por comportamentos de risco 

que podem marcar o indivíduo para toda a vida. O exercício da sexualidade inconsciente 

pode acarretar consequências negativas, como a gravidez precoce e indesejada ou 

Infeções sexualmente transmissíveis. [58] Em farmácia comunitária muitas vezes nos 

deparamos com adolescentes que requisitam a pílula do dia seguinte ou testes de 

gravidez, sendo nítida a idade precoce com que o fazem. Portugal é um dos países da 

União Europeia com uma das menores taxas de educação sexual nas escolas e cerca de 

34% dos jovens já recorreu a estabelecimentos de saúde para procurar aconselhamento 

sobre contraceção e Infeções Sexualmente Transmissíveis. [57] Deste modo achei 

necessário e pertinente o incentivo, antes do início da vida sexual, ao esclarecimento de 

todas as questões que envolvem uma vida sexual segura. Para além disso o despertar da 
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sexualidade é cada vez mais precoce [58], daí a minha abordagem a jovens no 7º ano de 

escolaridade. Efetivamente, a escola é o local indicado para munir os jovens de 

informação. Este tema apesar de dever ser discutido e desmistificado no meio familiar 

também deve contar com a ajuda dos estabelecimentos de ensino para colmatar as falhas 

relativas às abordagens familiares. 

1.8 Sexualidade nos dias de hoje 
 

A Saúde Reprodutiva define-se como “um estado de bem-estar físico, mental e social, e 

não apenas a ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspetos relacionados com 

o sistema reprodutivo e as suas funções e processos”. Cada vez mais há o aumento da 

preocupação e o apoio da população quanto a questões que envolvam o Planeamento 

Familiar. Estes serviços de planeamento consideram como alvos prioritários os 

adolescentes, pelo que dão prevalência à implementação de medidas para atrair e fixar 

este grupo etário. [59] Adicionalmente, a sexualidade é um tema já abordado nas escolas 

do ensino básico, após o estabelecimento da Lei nº 60/2009, de 6 de agosto 

regulamentada pela portaria nº 196-A/2010, de 9 de abril. [60, 61] Os jovens são 

considerados um grupo prioritário de intervenção, sendo que o início da atividade sexual é 

praticada cada vez em idades mais precoces, quando a informação sobre estes temas 

ainda é escassa. [62, 63] Segundo vários estudos realizados em escolas básicas a nível 

nacional podemos afirmar que cerca de 20-40% dos adolescentes inicia a sua atividade 

sexual a partir dos 13-14 anos de idade, sendo que a grande maioria o faz entre as 14 e os 

17 anos, sendo a média 16,4 anos. Em alunos que estão entre os 14 e os 17 anos cerca 

de 30% já iniciou a vida sexual, sendo a percentagem de rapazes sexualmente ativos duas 

vezes superior à das raparigas. Um estudo realizado a alunos do 3º ciclo do ensino básico 

em várias escolas do país relata que cerca de 47% destes apresenta atitudes favoráveis 

em relação à sexualidade, no entanto são 40% os que possuem comportamentos de risco 

e 13% os que possuem atitudes de indiferença em relação às questões de contração e 

doenças do foro sexual. Quanto ao género, é o sexo feminino que possui uma maior 

precaução aquando as relações sexuais. Neste estudo foi também avaliada a informação 

dos alunos consoante a zona sócio-económica onde estão inseridos, sendo importante 

referir que nas zonas urbanas se verifica maior conhecimento sobre estas questões 

comportamentais, comparativamente, a alunos de zonas mais rurais/interiores, como 

aldeias e vilas, no entanto, existem outros estudos que refutam essas diferenças. [57, 64, 

65, 66] A questão da religião é também relevante quando pretendemos avaliar os alunos 

sobre a questão da sexualidade, uma que vez que alunos que possuem um seio familiar 

mais religioso costumam apresentar menos conhecimentos sobre os vários temas que 

envolvem as relações sexuais. Quanto à educação no seio familiar é de notar que os 

alunos que foram abordados sobre estas questões pela parte materna possuem mais e 

melhores conhecimentos que os abordados pela parte paterna. Salienta-se que quanto 

maior for o conhecimento sobre as questões de sexualidade, melhores e mais positivas 

são as atitudes face ao uso de contraceção.[66] O Gabinete Regional para a Europa da 

Organização Mundial de Saúde formou a Rede Europeia de Escolas Promotoras de 

Saúde, sendo que Portugal aderiu ao movimento em 1995, com o objetivo de promover a 
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saúde em todos os contextos. Uma das área temáticas a abordar refere-se, precisamente, 

a “Afetos e Educação para a Sexualidade”, sendo que compete à Direção-Geral da Saúde: 

“conceber orientações e instrumentos de suporte às escolas na área da educação para a 

saúde”; “contribuir para a definição de políticas em matéria de educação para a saúde” e “ 

adaptar e acompanhar as diretivas da OMS e do Conselho da Europa (SHE) em matéria 

de educação para a saúde, organismos nos quais o Ministério da Educação e Ciência está 

representado”. Posto isto os vários agrupamentos das escolas nacionais criaram 

plataformas on-line – “Educação para a Saúde” – que visam promover informação aos 

seus alunos e facilitar o esclarecimento anónimo de dúvidas que possam surgir. [67] 

Métodos contracetivos    
Estudos realizados em estabelecimentos de ensino em Portugal aponta que apenas 46% 

dos jovens admitem estar bem informados sobre as questões de sexo seguro e 

contraceção.  

Foram avaliados alunos com idades compreendidas entre os 14 e os 24 anos e quanto ao 

uso de contraceção verificou-se que a maioria (84-91%) utiliza o preservativo masculino 

como método de contraceção na primeira relação sexual, no entanto 18% deixou de utilizar 

qualquer tipo de método contracetivo numa fase posterior e, destes, 70% consideram-na 

desnecessária. Quanto à contraceção de emergência esta já foi utilizada em 54% dos 

inquiridos femininos e cerca de 30% já a tinha feito duas vezes. Adicionalmente, cerca de 

53% não sabem qual a função principal da pílula contracetiva e 50% não sabe como 

proceder no caso de falhas na toma do comprimido diário. [57] 

 

➔ Infeções Sexualmente Transmissíveis: A faixa etária que compreende os 15 e os 

24 anos tende a ser o grupo com maior prevalência de infeções sexuais, sendo a 

clamídia a mais comum, seguindo-se a gonorreia, o herpes genital, vaginose 

bacteriana, sífilis, entre outros. Segundo a OMS o número de casos que reportam 

estas infeções tem aumentado nos últimos anos. [57] 

 

➔ Gravidez indesejada: Em Portugal cerca de 2% das mulheres com idades entre os 

15 e os 19 anos já tiveram uma gravidez não planeada e 77% dessas gravidezes 

resultaram em aborto. Esta problemática tem vindo a ser colmatada nos últimos 

anos devido ao crescente uso de contraceção, no entanto não podemos deixar de 

consciencializar os jovens no sentido de erradicar, por completo, os problemas 

relacionados com este tipo de gravidezes. [57] 

 

1.9 Projeto Desenvolvido 
 

Este projeto tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida e 

saúde dos mais jovens. A sexualidade é uma questão que começa a ser explorada a partir 

dos 12 anos de idade, consequência do despertar hormonal e da iniciação do ciclo 

menstrual. Portugal é um país onde já existem apoios de planeamento familiar nos Centros 
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de Saúde e aulas de “Educação Cívica” (EC) destinadas à discussão de temas como ética 

sexual, sensibilização para a violência doméstica, entre outros assuntos relevantes. Este 

tipo de abertura nas escolas públicas leva a que a nossa sociedade adote comportamentos 

de menor risco no que toca às relações sexuais, sendo o papel dos professores crucial e 

de importantíssimo valor. Foi precisamente no contexto de uma aula de EC que a minha 

apresentação foi inserida. Após contactar via telefone com o Agrupamento de Escolas 

Vallis Longus foi-me sugerido organizar este projeto, através de correio eletrónico, o que 

me pôs em contacto com a Professora Sónia Silva, coordenadora deste tipo de atividades 

organizadas para os alunos. O agrupamento de escolas de Valongo tem feito grandes 

esforços para promover informação sobre os temas relacionados com sexualidade, entre 

outros. Uma rápida pesquisa na Internet fez-me encontrar uma plataforma – “Educar para 

a Saúde” – este blogue possui contactos e endereços eletrónicos que coloca os alunos em 

contacto com profissionais dispostos a ajudar. [68, 69] Utilizei um desses endereços para 

entrar em contacto com a Professora que prontamente me respondeu e felicitou pela 

iniciativa. Após uma troca de e-mails ficou estabelecido quais as turmas a abordar na 

Escola Básica 2,3 de Valongo e em que horários. Assim sendo, tive a oportunidade de 

comparecer a quatro aulas de EC com a duração de cerca de uma hora cada uma. 

Estiverem presentes quatro turmas diferentes e foram abordados 82 alunos. A 

apresentação ficou dividida em quatro partes: 1) breve reflexão e explicação dos aparelhos 

reprodutores masculino e feminino; 2) questionário sobre IST; 3) apresentação e 

explicação de Métodos Contracetivos e IST; 4) demonstração de como colocar 

corretamente o preservativo masculino e como se utiliza um teste de gravidez. A 

apresentação abordou as IST mais recorrentes ou graves e os métodos mais utilizados 

(Anexo XXV). Quanto ao questionário, este contou com as seguintes perguntas: 

1. É fácil perceber se o parceiro contraiu uma IST? 

2. Posso contrair IST através das sanitas? 

3. Contraceção oral protege contra IST? 

4. É possível contrair as IST através do sexo oral? 

5. Só os homossexuais e os toxicodependentes é que contraem o HIV? 

6. As IST desaparecem por si só? 

7. A SIDA é a única doença incurável? 

8. As doenças são mais difíceis de serem identificadas nas mulheres? 

9. Coito interrompido é uma forma de impedir gravidez e doenças? 

10. Pode-se apanhar uma IST ao fazer uma tatuagem ou piercing? 

As respostas a estas perguntas foram recolhidas e avaliadas. Não foi avaliado o 

conhecimento segundo o sexo feminino ou masculino, só o conhecimento geral da 

população cujas idades estão compreendidas entre os 12 e 14 anos.  

1.10 Resultados Obtidos  
 

Estes resultados referem-se a uma análise estatística levada a cabo em quatro turmas do 

7º ano, tendo a participação de 82 alunos. Todas as questões visam entender qual o 
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conhecimento dos alunos sobre várias questões relacionadas com as IST, nomeadamente, 

transmissão, contraceção preventiva, as doenças e a suas sintomatologias.  

A pergunta 1 e a pergunta 8 são questões que se referem à sintomatologia das IST. A 

pergunta obteve uma 91,5% de respostas corretas, no entanto, quando se aprofunda a 

questão (pergunta 8), o conhecimento dos alunos falha, sendo que 63,4% destes ou erra 

na resposta ou não tem conhecimento da realidade (Anexo XXVI). 

As questões relativas ao modo de transmissão das IST (pergunta 2, 4, 5, 9, 10) são as que 

geram mais dúvida. Quando questionados sobre a transmissão destas doenças através de 

sanitários públicos (pergunta 2 – Anexo XXVII), apenas 34,1% dos alunos acertaram na 

resposta. Quando falamos de coito interrompido e transmissão de doenças (pergunta 9 -

Anexo XXVIII) apenas 36,6% dos alunos se encontram a par de informação correta. 

Relativamente ao estigma que associa os homossexuais e toxicodependentes às IST 

(pergunta 5 - anexo), vê-se que apenas 16% dos alunos não sabe ou tem uma ideia errada 

sobre o tema. Quanto á transmissão de doenças do foro sexual através do contacto com 

objetos de tatuar ou de perfurar (pergunta 10 – Anexo XXX), os alunos encontram-se 

muito distribuído quanto ao conhecimento, pois 50% destes acertou na resposta, enquanto 

a outra metade ou errou (39%), ou não possui capacidade para responder (11%).  

A pergunta 3 refere-se à contraceção oral e ao seu papel ma prevenção de IST. Quando 

questionados 68,3% dos alunos obtiveram uma resposta correta, sendo que 18,3% não 

tinha conhecimento sobre o assunto (Anexo XXXI). 

 Por fim, foram levantadas duas questões (pergunta 6 e 7 – Anexo XXXII) sobre as IST em 

geral e o Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA). A pergunta 6 obteve uma boa 

percentagem de alunos com conhecimento, 90,2%, sendo que na pergunta 7, 29,3% dos 

jovens inquiridos afirma não saber ou erra a resposta.  

Através deste inquérito é possível verificar que ainda existem muitas questões de grande 

importância que não são dominadas por alunos de 7º ano de escolaridade, principalmente, 

quando falamos do modo de transmissão e da sintomatologia adjacente às IST.   

1.11 Impacto do Projeto 
 

Efetivamente é de extrema prioridade informar os jovens sobre todas as questões que 

envolvem uma sexualidade segura. É a partir dos 13 anos que começa a haver o interesse 

sobre estas questões. As questões feitas aos alunos corroboram com a pertinência deste 

tipo de iniciativas, sendo que existem questões que não se encontram esclarecidas e que 

podem proporcionar comportamentos de risco por falta de conhecimento de causa. 

De facto, durante as quatro aulas onde tive a oportunidade de comparecer fui abordada 

pelos mais variados tipo de questões ao longo da minha apresentação. Os temas de maior 

interesse foram relacionados com: preocupações relativas à primeira experiência sexual, 

modo de transmissão de doenças, perguntas específicas sobre certas sintomatologias e 

modos de aplicação e utilização dos métodos contracetivos que abordei. Tive o prazer de 

responder a todas as questões da melhor forma possível, garantindo que o aluno tinha 
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apreendido o conhecimento e que não restavam qualquer tipo de dúvidas. Para além 

disso, foi notório o interesse que a população jovem detém por este tipo de assuntos, pelo 

que todos estavam atentos e participativos. Quanto à parte prática da minha apresentação 

(colocação de preservativo masculino e utilização de um teste de gravidez) verifiquei que a 

maioria dos jovens nunca tinha contactado com nenhum dos objetos, ficando espantados 

e, só aí, informados do modo de correta utilização. 

O feedback dos três professores que estiveram presentes aquando a minha apresentação 

foi bastante positivo. Mais tarde recebi, por correio eletrónico, a informação de que os 

alunos tinham apreciado imenso a palestra e que todos os conhecimentos lecionados 

foram de extrema relevância, tendo contribuído para uma melhor educação destes 

adolescentes.  

 

3. Projeto III – Medicamentos de uso humano em animais de 
estimação – cães e gatos 

3.1 Justificação do tema do projeto 
 

A medicação dos animais de estimação não é apenas um meio da promoção de saúde 

animal, sendo também um recurso crucial para a defesa da saúde pública. O farmacêutico 

comunitário é o profissional de saúde que se encontra mais perto da população e surge 

como o primeiro recurso dos utentes que possuam animais de estimação com algum tipo 

de problema. Cerca de 50% das farmácias dispensa medicamentos veterinários três a 

quatro vezes por semana.[70] Durante o meu estágio na FOL fui por várias vezes solicitada 

a resolver certos problemas como diarreia ou vómitos em caninos, ou necessidade de 

acalmar os animais em casos de viagens longas. Apesar de, na atualidade, já existirem 

diversos medicamentos apropriados ao consumo animal é possível recorrer aos 

medicamentos usados pelos humanos em certas doenças que muitas vezes aparecem em 

espécies caninas e felinas. Após abordagem aos profissionais da farmácia, onde ocorreu o 

meu estágio, constatei que os maiores desafios a um bom aconselhamento farmacêutico 

veterinário passam por saber que medicamentos de uso humano podem ser administrados 

aos animais e quais as quantidades a utilizar tendo em conta o peso da espécie. Para além 

disso, sempre que é necessária uma informação mais detalhada sobre algum 

medicamento a usar no animal os profissionais teriam de recorrer a sites, levando muito 

tendo durante o ato de atendimento.  

 

→ Relevância do projeto 

Um estudo levado a cabo pela Growth from Knowledge refere que existem cerca de 6,228 

milhões de lares em Portugal que possuem pelo menos um animal da espécie felina ou 

canina, o que representa cerca de 56% das casas portugueses (33% têm como animal de 

estimação o cão e 23% o gato). Hoje em dia sabe-se que os animais de estimação 
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contribuem para o bem-estar físico e psicológico dos donos, em especial quando falamos 

de idosos solitários que muitas vezes vêm os animais como verdadeiras e únicas 

companhias, considerando-os como um “filho”, “família” ou “amigo”. [71, 72] Os donos 

destes animais ao se depararem com certos problemas de saúde possuem, naturalmente, 

preocupações acrescidas devido ao afeto que sentem, o que muitas vezes leva à 

medicação irracional dos animais com o intuito de obter um efeito de melhoria rápido. 

Adicionalmente, há muitas vezes a necessidade de evitar os custos que advém de uma 

deslocalização a um Centro Médico-Veternário.  

3.2 Aconselhamento por farmacêuticos 
 

Quando os médicos veterinários são questionados sobre o aconselhamento farmacêutico 

em casos de doença animal verifica-se de forma geral um certo descontentamento, sendo 

que o farmacêutico é muitas vezes apontado como o culpado pela maioria das 

intoxicações em animais. Apesar disto, há que ter em conta que muitos dos casos de 

intoxicação verificados devem-se à administração de medicamentos no domicílio, sem 

nenhum tipo de aconselhamento prévio, ou ao fácil acesso aos animais dos fármacos 

guardados em casa.   

 Em Portugal existem estabelecimentos de ensino na área das Ciências Farmacêuticas 

que obrigam e promovem a aprendizagem na área de saúde animal e medicamentos de 

uso veterinário (MUV). No entanto, no caso da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto este tema possui uma abordagem opcional e que varia muito de ano para ano.  

3.3 Medicamentos de uso humano para animais de estimação 
 

Os fármacos de uso humano utilizados em animais são, principalmente, anti-inflamatórios, 

analgésicos, antipiréticos, antidiarreicos, calmantes, xaropes para a tosse, anti-

histamínicos, antibióticos e antifúngicos.  

Vários estudos apontam que as substâncias que levam a maiores casos de intoxicação 

animal são os anti-inflamatórios não-esteroides e fármacos qua atuam ao nível do SNC. 

[73] 

Anti-Inflamatórios Não-Esteróides (AINES) 
Esta classe de fármacos é largamente utilizada devido às suas ações analgésicas, 

antipiréticas, anti-inflamatórias e antitrombóticas. A raça felina tem particular sensibilidade 

ao ácido salicílico, enquanto que os caninos possuem maior sensibilidade à toxicidade do 

ibuprofeno e naproxeno, no entanto o ibuprofeno lidera os casos de acidentes toxicológicos 

em animais. Este tipo de intoxicação leva a casos severos de irritação gástrica, ulceração, 

vómitos, anorexia, dores abdominais, entre outros. [73] 

A substância ativa mais utilizada é o paracetamol, sendo o gato a espécie mais sensível, 

pois possui uma capacidade de glucuronidação inferior à do cão, levando a uma menor 

capacidade de metabolização e eliminação. [73, 74, 75] 
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Anti-histamínicos 
Os anti-histamínicos são usados principalmente no combate a problemas alérgicos. As 

principais substâncias ativas envolvidas em acidentes com cães são a desloratadina, a 

difenidramina, a hidroxizina, entre outros. Os efeitos de intoxicação por estes fármacos 

podem levar muitas vezes a coma ou depressão respiratória fatal, assim como efeitos 

anticolinérgicos, como taquicardia, diarreia e vómitos. [73, 74, 75] 

 

Fármacos que atuam no SNC 
As classes que atuam ao nível do SNC administradas a animais são os inibidores seletivos 

da recaptação de serotonina (ISRS), relaxantes musculares e sedativos-hipnóticos.   

Dos ISRS podemos destacar a sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram como 

medicamentos com um maior número de casos de intoxicações. O efeito mais pronunciado 

do abuso destes fármacos são o desenvolvimento de síndrome serotoninérgico (alteração 

da estabilidade metal, convulsões, rigidez muscular, hipertermia, entre outros). No entanto, 

não existem muitos casos de morte devido a este tipo de complicações. 

As BZD são agentes sedativos-hipnóticos usados no combate à ansiedade, possuindo 

também propriedades antiepiléticas e amnésicas. Sempre que é administrado ao animal 

uma dose superior à aconselhada estes manifestam ataxia, tonturas, tremores, náuseas, 

hipotermia, coma e depressão respiratória, sendo também possível, em certos casos, 

estes apresentarem excitação, hiper-salivação, agressividade e hiperatividade. Felizmente, 

na maioria dos casos é possível evitar os efeitos fatais deste abuso se o proprietário da 

animal atuar a tempo na reversão dos sintomas. Para esta classe destacam-se fármacos 

como nitrazepam, temazepam, bromazepam e diazepam. [73, 74, 75] 

Fármaco que atua a nível gastrointestinal - Loperamida 
A loperamida é utilizada como antidiarreico uma vez que é um agonista dos recetores 

opióides. Sempre que estamos perante um caso de intoxicação animal os efeitos são 

sentidos seis horas depois do incidente e passam por vómitos, obstipação, 

descoordenação, ataxia e, em casos mais severos, depressão, diarreia hemorrágica, 

hipotermia, bradicardia, coma, entre outros. [73, 74, 75] 

3.3 Projeto Desenvolvido 
 

Durante o meu estágio profissionalizante senti a necessidade de desenvolver um projeto 

que acrescentasse valor à farmácia enquanto facilitava o trabalho dos profissionais de 

saúde. Como já foi referido, durante o atendimento ao público os funcionários da farmácia 

são inúmeras vezes abordados com o intuito de resolver problemas menores dos animais 

de estimação. Uma vez que muitas das Faculdades que lecionam o curso de Ciências 

Farmacêuticas não possuem aulas obrigatórias de aconselhamento farmacêutico 

veterinário senti particular dificuldade em aconselhar substâncias ativas e dosagens de 

medicamentos de uso humano passíveis de administração animal. Até então este 

problema era colmatado com o recurso a informação da Internet ou pelo conhecimento 
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adquirido com a experiência profissional. No entanto, os profissionais denotam que muitas 

das vezes esses atendimentos demoram um tempo demasiado elevado, sendo que 

existem substâncias cuja informação não está disponível de forma imediata nos sites de 

uso recorrente. Ao deparar-me com esta realidade surgiu a ideia de ajudar os meus 

colegas elaborando, em formato A4, uma tabela que indicasse alguns dos princípios ativos 

de uso humano passíveis de ser utilizados, exclusivamente, em cães e gatos, com a 

respetiva dose mínima por quilograma ou, em certos casos, por animal. Paralelamente usei 

simbologia para representar medicamentos que não pudessem, de todo, ser usados pela 

espécie. A escolha dos medicamentos a abordar foi criteriosa. Após uma pesquisa 

bibliográfica extensa pude recolher a maioria de fármacos de uso humano que, 

recorrentemente, são usados nos cães e nos gatos. Seguidamente, consultei os arquivos 

da FOL que possuem todas as receitas médico-veterinárias, com o intuito de perceber, no 

contexto da minha farmácia, quais os mais prescritos e utilizados pela população que a 

frequenta. Após o cruzamento desses dados, escolhi os que representam maior relevância, 

procurando, para cada um, a dose a administrar a cada espécie. Esta pesquisa resultou na 

recolha de 42 substâncias ativas. Foram só referidas as dosagens das fórmulas 

farmacêuticas de uso oral dos fármacos. A tabela ocupa três folhas A4, para que haja boa 

visibilidade da informação e foi impressa e plastificada (Anexo XXXIII) Este documento foi 

colocado num pilar de apoio da farmácia, que se encontra do lado direito dos balcões de 

atendimento (Anexo XXXIV). 

3.4 Impacto do projeto 
 

Este projeto foi desenvolvido com o intuito de combater uma variedade de problemas 

aquando o aconselhamento farmacêutico veterinário. Os pontos que visa melhorar são: 

• Duração do atendimento ao público; 

• Erros de aconselhamento de substância ativa; 

• Erros de aconselhamento de posologia veterinária; 

• Dificuldade de encontrar, em todos os casos, informação fidedigna. 

A longo prazo será notório o efeito que este acrescento trouxe à FOL. Todos os sete 

profissionais de saúde ficaram agradados com o modo como o trabalho ficou desenvolvido 

e revelam que representa uma enorme ajuda ao exercício da sua profissão.  
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Anexos 
Anexo I – Exterior da Farmácia Outeiro do Linho 

Anexo II – Área de Atendimento 
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Anexo III – Gabinete de Direção Técnica 

 

Anexo IV - Armazém 
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Anexo V – Zona de Reforço 

 

Anexo VI – Zona de administração de injetáveis 
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Anexo VII - Laboratório 
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Anexo VIII – Nota de devolução ao fornecedor 
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Anexo IX – Ficha de preparação de medicamentos manipulados e cálculo do PVP. 
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Anexo X – Teste de gravidez 

 

 

Anexo XI – Perfuração de Orelhas  



Relatório de Estágio – Farmácia Outeiro do Linho 
 

49 
Mariana Almeida  

Anexo XII – VALORMED 
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Anexo XIII – Inquérito sobre a toma de BZD 
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Anexo XIV – Consumo de BZD por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Consumo de BZD por faixa etária  
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Anexo XVI – Grau de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII – Tempo de consumo de BZD 
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Anexo XVIII – Motivo do consumo de BZD 

 

 

Anexo XIX – BZD e depressão  
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Anexo XX – Apresentação de receita médica 

 

 

 

Anexo XXI – Esquema de administração 
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Anexo XXII – Conhecimento dos efeitos secundários  

 

 

Anexo XXIII – A - Pensou em deixar de tomar BZD / B – Como pensou deixar de tomar 

BZD 
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Anexo XXIV – Conhecimento de alternativas ao uso de BZD 

 

 

 

 

 

 

Abruptamente
Aconselhamento

farmacêutico
Aconselhamento

médico

Série1 13,6% 6,1% 53,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

B - Como pensou deixar de tomar BZD

13,6%

86,4%

Conhecimento de alternativas ao uso de BZD

Sim Não



Relatório de Estágio – Farmácia Outeiro do Linho 
 

58 
Mariana Almeida  

Anexo XXV – Apresentação para os alunos da E.B. 2,4 de Valongo  
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Anexo XXVI – Pergunta 1 e Pergunta 8 

 

Anexo XXVII – Pergunta 2 

 

Anexo XXVIII – Pergunta 9 
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Anexo XXIX – Pergunta 5 

 

Anexo XXX – Pergunta 10 

 

Anexo XXXI – Pergunta 3 
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Anexo XXXII – Pergunta 6 e Pergunta 7 
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Anexo XXXIII – Cartaz de medicamentos de uso humano para cães e gatos 
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Anexo XXXIV – Cartazes afixados na FOL 
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RESUMO 

No fim do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas os estudantes realizam um 

estágio curricular que pode abordar a vertente de farmácia hospitalar. Este tem como 

objetivo o contacto direto dos estudantes com a realidade hospitalar em Portugal e a 

compreensão das funções e tarefas de um Farmacêutico Hospitalar. Além disso, permite 

aos estudantes aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos durante o curso e 

ganhar competências profissionais importantes para o futuro desempenho da sua 

função. 

Durante este estágio tive a oportunidade de acompanhar e participar nas atividades 

desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos do Hospital, o que contribuiu para o meu 

desenvolvimento, tanto pessoal como profissional e permitiu-me perceber a importância 

da função farmacêutica no bom funcionamento de um Hospital. 

O presente relatório refere-se ao estágio realizado no Hospital Privado da Trofa, sob 

a orientação da Dr.ª Patrícia Moura, que decorreu nos meses de setembro e outubro de 

2019. 

Encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira parte descreve as 

atividades que foram desenvolvidas durante o estágio e a segunda parte relata o trabalho 

de gestão de stock no qual pude participar. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

CURRICULAR 

1. INTRODUÇÃO 
 

O farmacêutico hospitalar (FH) integra uma vasta equipa de profissionais de saúde e tem 

como principal função assegurar a qualidade, eficácia e segurança da terapêutica 

medicamentosa dos doentes hospitalizados. É este que adquire e faz a gestão do stock de 

todos os produtos necessários, bem como promove ações de investigação científica e de 

ensino. [1] 

A elaboração do presente relatório tem como objetivo a apresentação do funcionamento do 

Hospital Privado da Trofa (HPT) – Trofa Saúde, bem como a descrição das atividades 

realizadas ao longo do estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar. 

GRUPO TROFA SAÚDE (GTS) 
O GTS integra uma vasta rede de unidades hospitalares. O HPT, onde tive a oportunidade 

de estagiar, apresenta-se como o primeiro hospital criado pelo grupo Casa de Saúde da 

Trofa, há cerca de 20 anos. [2] 

De acordo com a legislação toda a rede hospitalar encontra-se certificada pela APCER 

(ISSO 9001-2008), possuindo um corpo clínico e de enfermagem exclusivo. A maior parte 

dos hospitais do grupo estão situados na zona Norte e servem cerca de 2,5 milhões de 

indivíduos. Nos dias de hoje o grupo possui cerca de onze instituições a laborar: Hospital 

Privado da Trofa (HPT), o Hospital Privado de Alfena (HPAV), o Hospital Privado da Boa 

Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital Privado de Vila Real (HPVR), o 

Hospital de dia de Famalicão (HDF), o Hospital de dia da Maia (HDM), o Hospital de dia de 

São João da Madeira (HDSJM) e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite. [2] 

Construído de raiz, O HPT foi o primeiro a ser inaugurado em 1999 e localiza-se na cidade 

da Trofa, na Rua António Sá Couto Araújo, nº105. A sua construção teve como objetivo 

responder “mais modernos conceitos de funcionalidade, design, arquitetura e engenharia 

hospitalar, assumindo-se como um projeto inovador e de última geração”. [3] 

O Prof. Doutor Paulo Araújo surge como Diretor Clínico com o objetivo de coordenar toda a 

equipa médica, enquanto que o Dr. Miguel Baptista administra a equipa do HPT. As 
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especialidades em destaque deste hospital são Ortopedia, Medicina Interna, 

Ginecologia/Obstetrícia e Otorrinolaringologia, possuindo muitos outros serviços como 

Urgência, Bloco Operatório, Unidades de Neonatologia, Maternidades com várias salas de 

parto, Medicina Física e Reabilitação e vários meios complementares de diagnóstico como 

Imagiologia. [3] 

2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES (SFH) 
 

Estes serviços asseguram a gestão, qualidade e segurança de todos os produtos 

farmacêuticos, desde a sua seleção até à sua administração final ao doente. O profissional 

de saúde tem a obrigação de conferir todas as prescrições médicas e controlar o plano 

terapêutico dos doentes, bem como preparar medicação, avaliar matérias-primas, produtos 

acabados, colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica, participar em Comissões 

Técnicas, entre outros. [1] Estas comissões funcionam como intermediários entre os 

Serviços Clínicos e os Serviços farmacêuticos, sendo que fazem a monitorização dos 

medicamentos administrados e as implicações financeiras dessa ação. A Comissão 

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), a Comissão de Ética para a Saúde (CES) e a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) têm sobre a sua alçada a implementação de 

formulários e adendas, para que toda a gestão farmacêutica seja feita em conformidade 

[4,5,6]. 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO GTS 
 

Os SFH do grupo apresentam autonomia técnica e científica, sendo orientados por parte dos 

Órgãos Administrativos dos Hospitais GTS. Como referido a principal responsabilidade dos 

serviços é preparar a dose unitária individualizada e a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos a todos os serviços (Bloco Operatório, Internamento, Consultas, 

entre outros). [8] 

A coordenação destes serviços é feita pela Dr.ª Patrícia Moura, responsável pela gestão 

administrativa do Armazém Central, apoiada pela auxiliar Iolanda Silva. Este espaço, situado 

no HPAV, serve como ponto comum de armazenamento de produtos médicos para todo o 

GTS. Aqui ocorre todo o processo desde a encomenda e controlo, até à distribuição da 

medicação pelos vários hospitais que fazem parte do grupo. Cada unidade hospitalar é 

gerida apenas por um farmacêutico, sendo que os hospitais de dia estão sob a gestão do 

farmacêutico responsável pela unidade hospitalar mais próxima geograficamente. 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HPT 
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Durante o meu estágio tive o privilégio de ser orientada pela responsável deste serviço, Dr.ª 

Alexandra Carvalho. Este serviço rege-se por um plano semanal que é rigorosamente 

cumprido pela Dr.ª Alexandra. Diariamente é necessária a receção de encomendas, o 

armazenamento, controlo, devolução, distribuição de produtos farmacêuticos e preparação 

das doses unitárias. Duas vezes por semana é conferido o stock dos produtos no Bloco 

operatório e no Internamento, com consequente reposição dos elementos em falta.  Todo 

este plano visa garantir o cumprimento de tarefas importantes e o estabelecimento de 

prioridades, tendo em conta a dinâmica hospitalar. 

O espaço da farmácia situa-se no segundo piso do hospital, muito próximo do Internamento 

2. Existe também o cais da farmácia, um local perto da zona de carga e descargas no piso 

-1, onde são armazenados os vários soros usados durante os internamentos e cirurgias, 

bem como caixas de paracetamol de administração intravenosa, soros de lavagem, entre 

outros. 

Na farmácia os produtos são organizados por secções. Sendo que os manipulados e o 

acondicionamento de certos fármacos, bem como os produtos inflamáveis têm, cada um, 

um pequeno espaço separado do resto da farmácia. As secções dividem-se de acordo com 

a forma farmacêutica ou indicação terapêutica, assim sendo temos: comprimidos, ampolas, 

produtos de frio (em frigorífico apropriado) – ordenados por ordem alfabética – e produtos 

de uso oftálmico, suplementos, desinfetantes e fármacos de aplicação tópica, soros, 

soluções orais, antibióticos, anestésicos, entre outros (Anexos I e II). Cada produto tem o 

seu local e está devidamente identificado com o nome da substância ativa, a dosagem e o 

código de barras criado para o GTS. 

Todas as condições de temperatura, luminosidade e humidade estão controladas por 

higrómetros. A farmácia possui um sistema que mantém a sua temperatura nos 25oC e um 

desumidificador que mantém a humidade abaixo dos 60% (Anexo III).  

Neste espaço encontra-se também uma secretária (com computador e impressoras de 

etiquetas e comum) (Anexo IV), uma zona de receção de encomendas e zona de satisfação 

de pedidos (Anexo V). 

Os SFH encontram-se abertos durante toda a semana das 9h00 às 18h00, com o intervalo 

de uma hora para almoço. Muitas vezes, durante o fim-de-semana ou após estas horas de 

trabalho é necessário a satisfação de certas necessidades que requerem estes serviços. 

Nestes casos o enfermeiro responsável, acompanhado por um técnico de manutenção que 

possui a chave, podem dirigir-se à farmácia e retirar o que é necessário, sendo obrigatório 

o registo do que foi levantado – “Registo de Levantamento de Medicação” – afixado na 

parede da farmácia (Anexo VI). Nesta folha fica registado o nome do enfermeiro e rúbrica, 
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a Denominação Comum Internacional (DCI) do medicamento, a identificação do doente e do 

serviço requisitante e, por fim, a data e hora em que a movimentação ocorreu. Este registo 

é depois avaliado e registado pelo farmacêutico, que debita o que foi levantado na conta do 

utente. Estes impressos depois de preenchidos na totalidade são arquivados em dossiê. Em 

último caso, o número do farmacêutico responsável encontra-se na lista de contactos de 

emergência do hospital, afixada em todos os serviços. 

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE  
 

A garantia de qualidade e segurança deste serviço rege-se pelas Normas EN ISO 9001:2008 

da Associação Portuguesa de Certificação (APCER) em todos as unidades hospitalares do 

GTS. Esta norma consensual possuí oito princípios de Gestão de Qualidade, seguidos pelo 

HPT: focalização no cliente, liderança, melhoria contínua, envolvimento das pessoas, 

abordagem por processos, abordagem da gestão como um sistema, benefícios mútuos 

fornecedor/cliente e abordagem factual. Só o seguimento destes requisitos leva a uma 

manutenção eficaz de todos os processos com satisfação final do utente e benefício do 

hospital [7]. 

Os procedimentos padronizados encontram-se documentados no “Manual de 

Procedimentos dos SFH do GTS”, entre outros manuais, estes incluem instruções de 

trabalho com o objetivo de promover a segurança e coerência de todas as operações. 

Todas estas normas e requisitos sofrem tanto auditorias externas (INFARMED I.P.) como 

internas (Administração). Assim sendo, há a constante garantia do cumprimento de todas as 

normas e procedimentos que levam à boa gestão hospitalar e farmacêutica, bem como a 

satisfação do paciente [7,8]. 

RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

O Sistema Informático (SI) utilizado pelos profissionais de todas as unidades hospitalares do 

GTS pertence à Glintt Healthcare Solutions. Os sistemas utilizados são o CPC (Companhia 

Portuguesa de Computadores), o PHC Software e a Intranet (Armazém FAR). O CPC 

fornece a possibilidade de gerir stocks físicos, para além disso auxilia o farmacêutico a ter 

noção do percurso do medicamento e dá-lhe a possibilidade de aceder à história clínica do 

paciente e a todas as suas prescrições médicas feitas no GTS. O PHC é usado sobretudo 

pela Farmácia Central com o intuito de rececionar encomendas e emitir as suas guias de 

transporte, sendo que a Intranet liga todos os sistemas das unidades de saúde e permite 

validar stocks e gerar o pedido único de produtos de todos os SFH. [8] 
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3. GESTÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
 

A gestão de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos implica um conjunto de 

procedimentos realizados pelos SFH com o intuito de garantir o bom uso e dispensa de 

medicamentos aos utentes das unidades hospitalares do GTS. Este processo é 

maioritariamente informático, com atualização automática dos stocks que previne que haja 

medicamentos em falta ou excesso. Na gestão estão incluídas várias etapas, começando 

pela seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e acabando na 

administração dos fármacos [1].  

 

SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define esta seleção como o “processo contínuo, 

multidisciplinar e participativo, que pretende assegurar o acesso aos fármacos necessários 

num determinado nível assistencial tendo em atenção critérios de eficácia, segurança, 

qualidade e custo, promovendo assim o uso racional dos mesmos”. [9] 

Toda a seleção de medicação e produtos farmacêuticos é gerida pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e/ou 

Adenda de Medicamentos do Hospital, bem como as necessidades dos utentes e da gestão 

económica. O GTS possui o seu próprio Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde 

Hospital (FHGTSH). A CTF possui reuniões trimestrais para rever e, se necessário, alterar 

o formulário.  

 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
 

Toda a aquisição de material farmacêutico é da competência da Dr.ª. Alexandra Carvalho. 

O farmacêutico hospital tem de gerir a aquisição de cinco tipos de encomendas, a 

encomenda semanal, a encomenda de soros, encomenda da medicação de domicílio, 

encomenda de estupefacientes e psicotrópicos, encomenda de produtos Extra-Formulário e 

encomenda de medicamentos com Autorização de Utilização Excecional (quando é 

necessário um medicamento específico para um determinado utente) (Anexo VII) [10]. 

 

➔ Encomenda semanal: Assim que o farmacêutico responsável estabelece qual o 

stock ideal para cada produto hospitalar, é necessário garantir que este se encontra 
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dentro dos limites estabelecidos. Assim sendo, todas as semanas, o profissional de 

saúde deteta quais são os produtos farmacêuticos cuja quantidade é inferior à 

necessária e realiza o pedido à Farmácia Central através do CPC. No Armazém 

Central há o agrupamento dos pedidos de todas as unidades de saúde, feito pela 

Dr.ª Patrícia que fica responsável por pedir ao laboratório em questão tudo o que é 

necessário, num período máximo de 24 horas [8]. 

 

➔ Encomenda de Medicamentos Extra-Formulário (MEF): Este tipo de encomenda 

visa colmatar a falta de certos medicamentos do Formulário Hospitalar do GTS. 

Sempre que é necessária a encomenda de medicação que não consta neste 

formulário o médico é obrigado a preencher a “Justificação de Receituário de 

Medicamentos” (Anexo VIII) com o nome do medicamento, o plano terapêutico e o 

motivo da requisição. Os SFH têm o papel de avaliar este pedido, que se estiver 

dentro das conformidades é enviado à CFT, que autoriza, ou não, a dispensa do 

mesmo ao utente. A encomenda do MEF é realizada juntamente com o pedido de 

encomenda semanal do hospital. 

 

➔ Encomenda de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes: Apesar do 

uso benéfico que este tipo de fármacos apresenta, não podemos descurar o seu uso 

ilícito e abusado. Para minimizar, ao máximo, o seu uso off-label estes compostos 

possuem um rigoroso controlo do seu circuito de obtenção e distribuição. Assim 

sendo, sempre que há a necessidade de repor este tipo de fármacos na unidade 

hospitalar é necessário que seja preenchida uma requisição específica - Anexo VII 

da Portaria nº981/98, de 8 de junho (Anexo IX) [11]. É realizada mensalmente pelo 

responsável, de acordo com os stocks ideais previamente definidos. Este documento 

deve apresentar o código interno do medicamento, a forma farmacêutica, dosagem 

e quantidade pedida, além de ter que ir assinada pelo farmacêutico requisitante. Este 

anexo possui um original e um duplicado que devem ser assinados e carimbados, 

para um maior controlo, esta requisição é fotocopiada e arquivada até à chegada 

destes produtos à farmácia. Para além destes documentos, é obrigatória a 

atualização de uma folha Excel onde constam as unidades de cada medicamento. 

Esta atualização deve ser feita após a chegada dos produtos aos SFH e respetivo 

armazenamento, a sua contagem manual é então feita semanalmente para garantir 

que a quantidade informática corresponda à física.  
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➔ Encomenda de soros: Esta encomenda é feita de 15 em 15 dias, juntamente com 

a encomenda semanal respetiva. Após a receção deste pedido, a Dr.ª Patrícia realiza 

a encomenda à Braun Medical. Lda. Assim que recebido o pedido os soros são 

enviados diretamente à unidade hospitalar que os requisitou. Os SFH verificam se 

as quantidades estão corretas e assinam as respetivas guias.  

 

➔ Encomenda de Medicamentos de Autorização de Utilização Excecional (AUE): 

A todos os produtos comercializados em Portugal foi concedida uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), cedida pelo INFARMED I.P. No entanto, nem todas as 

substâncias ativas existentes podem ser comercializadas a nível nacional. Sempre 

que é necessário um composto que não esteja em Portugal é necessário recorrer a 

este tipo de pedido especial. Ora sempre que se verifica a necessidade de um 

medicamento não comercializado o diretor clínico agiliza o processo enviando ao 

INFARMED I.P. um documento específico que especifica quais as razões pelas quais 

se pretende a AUE, qual o princípio ativo, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

quantidade, o preço, entre outros pontos (Anexo VII). Assim que seja concedida esta 

autorização, esta possui a validade de um ano e o número de unidades de produto é 

estipulado. Toda a documentação relativa a este processo deverá ser arquivada 

pelos SFH durante cinco anos e cedida ao INFARMED I. P. sempre que este 

necessitar. 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar, por várias vezes, nas encomendas 

semanais, encomendas de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes e, por fim, de 

soros. No entanto só pude realmente ver documentação referente a um pedido de AUE.   

 

RECEÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

O Armazém Central recebe todas as encomendas geradas pelos vários SFH das unidades 

hospitalares. Sempre que estes produtos são transportados têm de estar acompanhados 

pelas respetivas faturas e guias de transporte. A técnica auxiliar fica responsável por verificar 

a integridade e quantidade dos produtos e pela posterior receção informática através do 

PHC. Aquando esta atualização informática é necessário introduzir-se a quantidade de 

produto, o preço, o prazo de validade e os lotes recebidos, de seguida procede-se à 

validação do stock e satisfação do pedido único com arquivamento do duplicado das faturas 

rececionadas pelo armazém. Após todo este processo é altura de satisfazer os pedidos feitos 
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pelos SFH através do CPC que também emite as respetivas Guias de Transporte, esta ação 

faz a atualização automática do stock dos produtos rececionados. O Departamento de 

Logística tem o papel de transportar, em carrinhas próprias para transporte de 

medicamentos, as encomendas necessárias a cada unidade de saúde do GTS. No caso de 

a entrega ser feita ao HPT os produtos são colocados numa zona específica de “Receção 

de encomendas” e o profissional valida a encomenda verificando se o remetente é o correto, 

se o produto recebido é o pedido, se a integridade e rotulagem da embalagem estão dentro 

dos conformes, se as quantidades certas de produto descritas nas guias de transporte 

correspondem às requisitadas e, por fim, se foram asseguradas as condições de transporte 

e armazenamento. 

 

ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 

A questão das condições de armazenamento dos produtos farmacêuticos é deveras 

importante pois existem certas substâncias especialmente suscetíveis a alterações deste 

tipo e é essencial manter a estabilidade e integridade dos produtos. O armazenamento exige 

constante preocupação por parte do profissional, de forma a garantir as condições 

essenciais de luz, temperatura, humidade e segurança, uma vez que está sujeito a restrições 

legais, com registo e arquivo dos dados.  

 

Armazenamento geral 
 

O Manual de Farmácia Hospitalar apresenta certas regras para o correto armazenamento 

dos produtos hospitalares, que são cumpridos pelos SF do GTS.  

O Farmacêutico Hospitalar é responsável por todo o armazenamento tendo de cumprir com 

os requisitos regulamentares e técnicos. Os parâmetros a garantir são: 

➔ Divisão da farmácia em secções bem definidas, de fácil acesso e com boa visibilidade 

dos produtos; 

➔ Divisão de cada secção consoante a sua forma farmacêutica ou família, tendo 

também associado o nome da substância ativa, a dosagem e o respetivo código 

interno do produto; 

➔ Arrumação dos produtos da mesma forma farmacêutica por ordem alfabética de DCI, 

assim como por ordem crescente de dosagem; 

➔ Manutenção e registo da temperatura – inferior a 25ºC; 
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➔ Manutenção e registo da humidade – inferior a 60%; 

➔ Revestimento, com papel de alumínio adequado, das estruturas de 

acondicionamento de produtos sensíveis à luz solar direta; 

➔ Arrumação em prateleiras, armários e gavetas devidamente identificados, com o 

intuito de impedir o contacto direto dos produtos com o chão; 

➔ Armazenamento dos produtos segundo a regra FEFO (First Expired, First Out), ou 

seja, produtos com menos prazo de validade são colocados da parte da frente, para 

que sejam utilizados primeiro que os outros com um prazo mais alargado. Este 

método permite minimizar perdas e escoar stocks consoante a validade. 

 

Com o intuito de minimizar erros e facilitar a distinção de medicamentos que possuem nome, 

fonética ou embalagens semelhantes, com indicações terapêuticas diferentes, foi criada uma 

norma - Norma 020/2014 de 30/12/2014 – pela Direção Geral da Saúde (DGS) que 

denomina estes produtos de – LASA (Look-alike, Sound-alike) [12]. Foram adotadas 

estratégias para prevenir erros tanto durante a dispensa por parte dos SFH, como no 

momento da administração por parte dos enfermeiros. Para que seja fácil a distinção destes 

foram contruídas tabelas com fotos e o nome dos produtos que estão colocados tanto na 

farmácia do hospital como nos serviços que também acondicionam medicação. 

Adicionalmente, certas partes do nome DCI destas substâncias ativas estão evidenciadas 

com o uso de cor diferente, de letras em maiúsculas e a negrito.  

Dentro das farmácias hospitalares existem produtos considerados de alto risco para a saúde 

do doente, caso ocorram erros na sua preparação ou sejam administrados incorretamente. 

Este problema obrigou o GTS a criar tabelas informativas com o nome de todos estes 

produtos. Estas tabelas são colocadas de forma visível nos serviços de todas as unidades 

hospitalares, para facilitar a sua consulta sempre que seja necessário (Anexo X). Para além 

desta medida, é também colocado um sinal de perigo no local onde este tipo de produtos 

estão acondicionados, tanto nas enfermarias, como no bloco operatório, urgências, entre 

outros.  

 

Controlo de Stocks e Prazos de Validade 
 

Nos serviços hospitalares do HPT este controlo é repartido pelo profissional de saúde dos 

SF e os enfermeiros, no entanto é papel do farmacêutico garantir que não haja a rutura de 

stocks ou quebras de produto, tanto na farmácia do hospital, como nos vários serviços 

farmacêuticos e carro de emergência. Assim sendo os produtos farmacêuticos são 

acondicionados segundo o princípio FIFO (First In First Out). 
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A contagem da medicação dos vários serviços do hospital é feita semanalmente, garantindo 

sempre o stock mínimo, sendo que para certos serviços exista o cuidado de deixar produtos 

extra para o caso de emergências médicas.  

Sempre que seja detetado um produto cujo Prazo de Validade (PV) seja inferior a três 

meses, o produto segue um procedimento próprio (Anexo XI). 

Dentro da farmácia são etiquetados todos os produtos consoante o seu PV: “USAR 1º” ou 

“ATENÇÃO PRAZO DE VALIDADE”, entre outros. Esta estratégia facilita muito o controlo 

de toda a medicação. Todos estes dados devem ser regularmente atualizados em registos 

próprios.  

 

Condições especiais de armazenamento  
 

Existem várias substâncias ativas que exigem um tratamento de armazenamento com 

características especiais, é o caso de: medicamentos termolábeis e fotossensíveis, 

Benzodiazepinas (BZD), estupefacientes, psicotrópicos e produtos inflamáveis.  

Nos SF do HPT a medicação que necessita de condições de temperatura especificas é 

acondicionada numa câmara frigorífica específica para armazenar medicação. O aparelho é 

capaz de mostrar a temperatura a que se encontra, acionar um sinal sempre que a porta do 

frigorifico se encontra aberta durante demasiado tempo e registar toda a informação de 

variação de temperatura, sendo que tem tolerância entre os 2ºC-8ºC.Todas as semanas este 

controlo é retirado, analisado, assinado e arquivado por um período mínimo de cinco anos 

[8]. 

Quanto à medicação cuja estabilidade é alterada sempre que haja contacto direto com a luz 

solar esta deve ser devidamente armazenada num local revestido com papel de alumínio e 

se necessário com revestimento do próprio produto [8].  

Os psicotrópicos, estupefacientes e BZD são fármacos que atuam no SNC e têm muitos 

efeitos secundários negativos se usados indevidamente. Assim sendo este tipo de 

medicação sofre um armazenamento mais rigoroso, assim como um controlo informático 

mais apertado e controlado. Na farmácia do HPT existe um cofre (Anexo XII) que 

acondiciona todas estas classes de medicamentos, sendo que apenas o farmacêutico 

responsável é o detentor da combinação para a sua abertura. Todo o stock deste cofre é 

conferido semanalmente e atualizado num documento Excel adequado.  

Todos os produtos farmacêuticos que inflamam em casos de incêndio são obrigados a estar 

separados do resto do espaço da farmácia. Dentro deste local existe um espaço específico 

que possui uma porta anti-fogo que deverá ser mantida fechada (Anexo XIII). 
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CARRO DE EMERGÊNCIA  
 

O “carro de emergência” destina-se a ser utilizado sempre que exista um problema maior no 

hospital que necessite de assistência imediata. Estes equipamentos existem nos serviços 

das unidades hospitalares do GTS e encontram-se devidamente selados, sempre que é 

necessário ser usado, é necessário justificar a sua utilização preenchendo um documento 

próprio.  

 

4. FARMACOTECNIA 
 

Esta área destina-se à preparação de determinados medicamentos e produtos 

farmacêuticos que não se encontram diretamente disponíveis. Todo processo de preparação 

de manipulados requer respeito pelas regras de eficácia e segurança e obriga o cumprimento 

das Boas Práticas de Fabrico [8]. 

 

MEDICAMENTOS MANIPULADOS NÃO ESTÉREIS  
 

No HPT existe um conjunto de soluções utilizadas para vários efeitos nos diferentes serviços, 

como por exemplo, ácido bórico ou ácido tricloroacético. Apesar de o espaço da farmácia 

hospitalar possuir uma pequena sala que se destina ao acondicionamento e produção de 

certos produtos, a grande maioria deles é requisitada pelo farmacêutico ao Armazém Central 

(Anexo XIV). É nesta unidade que se realiza a preparação dos produtos, onde são 

respeitados todos os requisitos exigidos, sendo preenchida uma “Ficha de Preparação” e 

emitido um rótulo que indique a data de preparação, forma farmacêutica, quantidade 

preparada, lote, PV, matérias-primas e identificação do farmacêutico responsável dos SF.  

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer um preparado de álcool a 50%, seguindo 

as indicações presentes da Farmacopeia. 

 

 

PRODUTOS CITOTÓXICOS 
 

Os produtos citotóxicos quando manipulados libertam partículas nocivas para o utilizador e 

por isso têm de ser manuseadas em locais apropriados, para além disso estão sempre 
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acompanhados de uma requisição formalizada e controlada. No HPAV estão reunidas todas 

as condições necessárias, sendo que a unidade apresenta uma câmara de fluxo laminar 

vertical que protege o operador de possíveis gases cancerígenos. Caso ocorra algum 

extravasamento de produto o local é equipado de um “kit de derramamento de citotóxicos” 

que deve ser utlizado de imediato.  Após a rotulagem do composto, este deve ser 

transportado numa embalagem selada, com controlo de temperatura para que sejam 

mantidas todas as condições de segurança e com uma identificação do tipo de material que 

é. Aquando a chega do medicamento ao SF requisitante, o profissional deve verificar: 

Integridade física do preparado, nome e identificação do doente, identificação do serviço, 

fármaco, dosagens, volume preparado, estabilidade, lote, PV, tempo de perfusão e via de 

administração, soluções de diluição, embalamento com sistema de alumínio intacto para 

proteger corretamente da luz solar, confirmação das condições de temperatura e mapa de 

preparação assinado pela farmacêutico que prepara. 

Após toda a avaliação por parte do farmacêutico responsável é assinado o mapa de 

preparação, dada entrada do produto no SI e distribuído ao serviço de Oncologia para 

posterior administração. 

 

REEMBALAGEM E ETIQUETAGEM DE MEDICAMENTOS   
 

Toda a medicação dada aos utentes dos serviços de internamento do GTS é distribuída em 

regime de unidose, sendo que tem de ser devidamente individualizada e etiquetada com 

DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV [13]. Por norma, no Armazém Central os 

blisters de medicamentos são cortados e reembalados em material apropriado, 

posteriormente essas unidades são enviadas em grandes quantidades para as várias 

unidades de saúde, conforme a encomenda.  

Dentro de cada SFH, particularmente o HPT, é possível ajustar as doses de medicação 

prescritas recorrendo-se ao fracionamento de um comprimido cuja dosagem é demasiado 

elevada para um determinado paciente internado. Este fracionamento segue as Boas 

Práticas de Fabrico e é feito num local específico (Anexo XIV) dentro das instalações da 

farmácia hospitalar sendo obrigatoriamente embalado e etiquetado com a nova dosagem. O 

local onde se procede a esta atividade é separado do resto da farmácia e possui um 

equipamento de embalamento com papel estéril, luvas, pinças, material de fracionamento 

adequado, uma banca e torneira, para além de certos materiais de laboratório de medicação 

de volume. O PV destes produtos passa a ser apenas de seis meses desde o dia do seu 
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reembalamento, mas por norma são sempre utilizados e embalados tendo em conta as 

necessidades diárias da “Saída de Unidose”.  

5. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

A distribuição de medicamentos e alguns produtos farmacêuticos aos vários serviços das 

unidades de saúde do GTS está a cargo dos SFH e pretende: 

• Garantir que a prescrição médica é corretamente dispensada; 

• Garantir uma administração correta dos medicamentos; 

• Diminuir erros de administração de medicamentos (dose, via de administração, etc.); 

• Monitorizar terapêutica; 

• Aliviar e facilitar a manipulação e gestão de medicamentos por parte dos profissionais 

dos serviços de internamento. 

Existem cinco sistemas de distribuição farmacêutico dentro das unidades dos hospitais do 

GTS. 

DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 
A distribuição clássica visa colmatar qualquer tipo de falha de stock nos vários serviços que 

os SFH têm o papel de garantir. Os stocks mínimos para casa produto são estabelecidos 

pelo farmacêutico e pelos enfermeiros dos serviços de forma a responder às necessidades 

base de cada um desses serviços. Esta reposição é feita todas as semanas segundo o plano 

operacional semanal previamente estipulado. Sempre que são atingidos os stocks mínimos 

é gerado informaticamente, através do CPC, um pedido de reposição, que é posteriormente 

validado e satisfeito pelo profissional da farmácia hospitalar, tendo em conta o seu próprio 

stock interno. Neste documento está referido o DCI ou nome do produto, a quantidade 

necessária a satisfazer, a quantidade do stock interno da farmácia e um espaço para o 

preenchimento manual da quantidade que, na prática, foi dispensada. (Anexo XV) 

Seguidamente, é feita a separação dos produtos, colocados em local próprio e é retificado o 

pedido de reposição com as quantidades reais que foram dispensadas. Apenas os produtos 

de frio são separados quando o pedido é levantado para ser levado para o respetivo serviço 

do hospital. Por fim, recorre-se à satisfação informática do pedido, onde há a transferência 

automática do stock da farmácia para o stock do respetivo serviço, garantindo assim a boa 

gestão da quantidade de produtos real. Posto isto é emitida uma guia de transporte, que 

deve estar sempre acompanhada do pedido já separado, que é recolhido por auxiliares de 

ação médica. No caso de serem satisfeitos pedidos para os serviços de internamento, 

urgência e bloco operatório, é necessário a deslocação do farmacêutico ao local para 
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contagem física do stock e reposição do mesmo. Os dias em que se deve proceder a esta 

ação estão definidos previamente e são meticulosamente cumpridos. Em casos excecionais 

o enfermeiro pode necessitar de um medicamento em específico, nestes casos o 

farmacêutico é contactado via telefone e o produto é rapidamente agilizado para o serviço. 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de separar uma série de produtos com o intuito 

de satisfazer os pedidos de reposição, nomeadamente para os serviços: imagiologia, 

consulta externa, urgência, medicina dentária, neonatologia, internamento e bloco 

operatório. Posteriormente, fiz uma chamada para cada serviço, dizendo que o pedido podia 

ser levantado. Exceto quando é feita a reposição de medicação no internamento e bloco 

operatório, pois nesses casos, tive de me deslocar ao local e proceder à contagem e 

reposição de cada produto. 

DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL EM DOSE UNITÁRIA (DIDU)  
Este sistema destina-se à distribuição diária de medicamentos, em dose individual unitária, 

com o intuito de ser administrada num prazo de 24h aos utentes presentes no internamento, 

sendo que a reposição de medicação é feita sempre às 15h00. Excecionalmente à sexta-

feira é feita a distribuição de medicação para os dois dias do fim-de-semana, uma vez que 

esses dias não possuem nenhum profissional dos SFH a laborar. Através do CPC o 

farmacêutico tem acesso a todas as prescrições estabelecidas pelos médicos para os 

utentes que se encontram internados, não sendo exceção a neonatologia. A análise e 

validação de cada uma das prescrições médicas é de extrema importância pois visa diminuir: 

duplicação da quantidade de medicação, interações medicamentosas perigosas, erros de 

administração, inadequação de posologia, entre outros. Sempre que é detetado algum erro 

por parte do FH este deve contactar, de imediato, o médico prescritor com o intuito de 

perceber o que aconteceu e, se necessário, alterar a terapêutica. No caso de prescrição de 

antibióticos, estes devem sempre vir acompanhados de justificação de utilização, registada 

no sistema informático.  

Esta distribuição de medicação é feita em gavetas de malas amovíveis que se introduzem 

em carros que circulam pelos serviços de internamento do HPT, sendo que contam sempre 

com a presença de um enfermeiro responsável. A cada gaveta corresponde a medicação de 

um utente específico. No CPC é gerado e impresso o “Mapa de Distribuição de 

Medicamentos – Agrupados por Cama”, juntamente, com o as etiquetas de identificação dos 

utentes, com o respetivo serviço de internamento, cama, quarto, nome do doente e número 

GTS. As etiquetas de identificação são colocadas na parte frontal da gaveta e organizadas 

por ordem crescente de número de cama. Os medicamentos são colocados manualmente, 
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pelos SFH, nas gavetas de acordo com a posologia do paciente. É necessário ter especial 

atenção à ocorrência de alteração das prescrições, antes de levar as malas para os serviços 

de internamento. 

Estando tudo preparado é necessário proceder à troca da mala do dia anterior pela acabada 

de separar, tendo o FH de se deslocar ao serviço e fazer a troca no respetivo carrinho. A 

etapa seguinte passa por avaliar que medicação não foi tomada pelo paciente no dia 

anterior, sendo necessário perceber o porquê da não medicação (medicação apenas usada 

em SOS, alta hospitalar do doente, alteração da prescrição após entrega da mala no serviço, 

operação de urgência, entre outros). Assim sendo, é necessário registar informaticamente a 

medicação que não foi administrada para que esta volte a entrar no stock interno da farmácia 

e para evitar que o utente seja cobrado pela mesma. 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar diariamente esta tarefa, pelo que fiquei 

incumbida de separar a medicação unitário para o Internamento 2A, enquanto que a Dr.ª 

Alexandra realizava a mesma tarefa para o Internamento 2 e ainda revia o meu trabalho. 

Ambas tínhamos a tarefa de trocar as malas e debitar a medicação não administrada. 

     

DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 
A distribuição em regime ambulatório destina-se a utentes que podem realizar o seu plano 

terapêutico no conforto do seu próprio lar. Estamos a falar de, principalmente, utentes 

oncológicos cujo tratamento não implica a presença no hospital, mas implica ciclos regulares 

de quimioterapia. O regime ambulatório possui uma série de vantagens para o utente: 

diminuição de custos de internamento, diminuição do risco de infeções, aumento do conforto. 

Sempre que existe uma prescrição médica esta é enviada para os SFH que se encarregam 

de direcionar o pedido à Farmácia Central (FC). Na FC o pedido de medicação é preparado 

e enviado, dentro dos prazos, para a farmácia do HPT. Posteriormente, o utente é informado 

que a medicação está pronta para ser levantada, sendo necessário que este se desloque ao 

local para a sua aquisição. 

  

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS  
Este tipo de produtos farmacêuticos são utilizados em diagnósticos, tratamentos, prevenção 

de doenças e restauração, correção ou modificação de funções fisiológicas. Os gases 
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medicinais mais usados pelo GTS são protóxido de azoto, oxigénio, dióxido de azoto e ar 

medicinal. O armazenamento destes produtos é feito em garrafas específicas, que estão 

ligadas a um sistema de canalização fechado que é direcionado para os serviços onde é 

necessário o uso dos gases. A encomenda e manutenção destas garrafas é da 

responsabilidade do hospital, que deve verificar regularmente o nível de gás presente em 

cada um dos locais. O papel dos SFH é confirmar a rastreabilidade dos gases, registando o 

respetivo lote, data de entrega e data de início de utilização da garrafa (Anexo XVI). Todas 

quias de remessa dos gases, bem como estes registos são arquivados em pasta própria 

dentro da farmácia.  

 

Durante o estágio tive a oportunidade de proceder ao registo de garrafas de oxigénio e de 

arquivar as respetivas guias, sendo que me foi mostrado como é feito todo o procedimento 

e explicado o papel destes gases nos vários serviços. 

DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS  

BZD, Psicotrópicos e estupefaciente:  
Mais uma vez o stock mínimo destes produtos é previamente estabelecido pelos SFH e os 

enfermeiros dos serviços que os possuam. Todos os locais onde conste este tipo de 

medicação são obrigados a armazenar os produtos num local devidamente fechado, cujo 

acesso só é cedido aos profissionais de saúde. Estas classes de fármacos possuem um 

controlo de todo o circuito, devido às características especiais dos mesmos. Assim sendo, 

sempre que um destes fármacos é prescrito pelo médico e administrado ao utente é 

necessário proceder-se ao preenchimento de um impresso de requisição (original e 

duplicado) – “Anexo X”, modelo nº 1509, disponível na Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

(Anexo XVII). Este documento regista, por substância ativa (DCI), o nome do utente e 

respetivo GTS, a forma farmacêutica, a dosagem, o serviço onde houve administração e 

quantidade utilizada. Este documento deverá estar assinado pelo médico Diretor do Serviço 

ou, caso não seja possível, pelo seu substituto legal. De seguida, esta requisição deve 

chegar aos SF, onde é verificada, validada e separada. Todas as unidades que foram 

administradas deverão ser repostas na mesma proporção, com o intuito de manter os stocks 

estabelecidos. Esta reposição tem de ser inserida no SI, através do CPC para garantir que 

as quantidades de produto real correspondem às informáticas. É também necessário fazer 

uma atualização da folha Excel que possui as unidades de todas as substâncias presentes 

na farmácia do hospital. Por fim, há a impressão da guia de transferência que acompanha, 

obrigatoriamente, os medicamentos requisitados pelo serviço e o enfermeiro que os 

transporta, sendo necessário que este último assine o Anexo no local referido (“Referido 
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por:”) e indique a data e número mecanográfico no anexo X. O duplicado fica arquivado nos 

serviços, enquanto que o original permanece com o FH por um período de 5 anos.  

 

Durante o meu estágio profissionalizante tive a oportunidade de separar e preencher os 

Anexos relativos à requisição deste tipo de produtos farmacêuticos. Foram várias as vezes 

em que tratei de todo o processo, inclusive a contagem real dos stocks do serviço de 

internamento e consequente reposição de falhas. 

 

Medicamentos derivados de sangue e plasma:  
Os medicamentos derivados do plasma são produtos de natureza biológica, constituídos por 

proteínas plasmáticas do plasma. Estes derivados foram recolhidos de dadores humanos 

saudáveis, extraídos através de um longo processo de fracionamento e purificação [13]. 

Sendo produtos biológicos o seu processo é deveras rigoroso, uma vez que podem ser 

mecanismos de transmissão de certas doenças infetocontagiosas. Todo a sua distribuição 

é legislada e possui documentação própria a ser preenchida. O acesso a derivados de 

sangue e plasma é concedido pelo INFARMED I.P., que tem o papel de analisar e avaliar a 

segurança destes produtos, atribuindo-lhes o lote respetivo. Assim sendo são emitidos dois 

documentos – Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) e um Certificado 

Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) – estes permitem a rastreabilidade e 

facilitação de controlo dos hemoderivados. A requisição destes produtos necessita de 

prescrição médica em impresso próprio: modelo nº1804 da INCM. Este é constituído por 

duas vias sendo uma delas a Via Farmácia (original) e outra a Via Serviço (duplicado) 

(Anexo XVIII) [14]. Esta deve ser preenchida por um médico (quadro A e B), um 

farmacêutico (quadro C) e um enfermeiro (quadro C e D). Após preenchido o documento o 

hemoderivado segue juntamente com a ingresso e a guia de transporte. O enfermeiro 

responsável recebe o produto e assina a requisição, a Via Farmácia é devolvida aos SFH e 

arquivada, sendo que a Via Serviço é preenchida pelo enfermeiro que administra o produto 

e posteriormente arquivada no processo clínico do doente. 

 

Durante o meu estágio no HPT tive a oportunidade de contactar com um destes ingressos, 

sendo que foi requisitado pelo bloco operatório. 

 

 

Sugamadex: 
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O relaxamento muscular é um processo que muitas vezes é necessário induzir durante 

as cirurgias, uma vez que facilita a realização de certos procedimentos. Os relaxantes 

musculares mais usados atualmente são o rocurónio ou o vecurónio. Para reverter o efeito 

destes fármacos utiliza-se muitas vezes a neostigmina mas em certos casos clínicos 

específicos (obesidade mórbida, dificuldade de intubar e ventilar, patologia que limita o uso 

de atropina ou neoestigmina ou episódio respiratório critico pós-operatório) tem se utilizado 

um fármaco relativamente recente, o Sugamadex, devido à sua maior eficácia, segurança e 

menores efeitos colaterais [15]. No GTS o Sugamadex está sujeito a um controlo rigoroso, 

uma vez que apresenta um custo de aquisição bastante elevado para a instituição e também 

para o doente. Desta forma, o médico tem sempre que justificar o porquê de ter optado por 

este fármaco em vez de escolher outros mais económicos. Assim sendo, o médico 

anestesista tem sempre que preencher um documento próprio (Anexo XIX) onde justifica a 

razão da escolha deste fármaco. Posteriormente, este documento é entregue nos SFH que 

repõem então o número de embalagens de acordo com o número de justificações entregues. 

[15] 

 

O Sugamadex é uma substância de uso relativamente frequente, pelo que por várias vezes 

tive a oportunidade de contactar com este pedido. 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO  
 

VERIFICAÇÃO DE PV E CONTAGEM DE STOCK 
 

O Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar foi criado para dar diretrizes a todos os 

processos executados pelo profissional de saúde. O papel do farmacêutico de uma unidade 

hospitalar, como é o caso do HPT, possui uma responsabilidade enorme uma vez que lhe 

competem uma série de tarefas a realizar que põe em jogo a saúde do doente. A gestão 

farmacêutica de um hospital é deveras complexa pois há a necessidade de interligar todos 

os serviços hospitalares com os SF. Atendendo à complexidade de processos e à relevância 

dos objetivos a atingir, é crucial a gestão e organização continua dos mesmos.  

Durante o estágio apercebi-me da importância da atualização constante da quantidade de 

produtos dentro da farmácia e do controlo dos seus PV. É nos SFH que são rececionados 

todos os produtos, juntamente com a atualização automática dos mesmos no SI. Uma vez 

que todos os produtos farmacêuticos existentes nos serviços são abastecidos a partir da 
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farmácia hospitalar é necessário garantir que não haja, de forma alguma, a rutura de stock, 

pois esse facto pode simbolizar perigo para saúde do paciente. Adicionalmente, existe toda 

uma entidade financeira que incute ao profissional a responsabilidade que não causar 

desperdício desnecessário, havendo o objetivo de evitar ao máximo quebras de produto. 

Com o objetivo de evitar este tipo de problemas, o GTS adota estratégias eficazes de 

intercomunicação de profissionais de saúde e organização: 

 

➔ Sempre que uma unidade hospitalar estiver a utilizar um medicamento com um stock 

mínimo demasiado reduzido às necessidades do momento, o diretor do SF pode 

recorrer a “movimentações internas de stock” com um outro hospital que naquele 

momento não esteja a necessitar do produto e possua quantidade suficiente para 

satisfazer as exigências do seu hospital; 

 

➔ Sempre que detetada a chegada do fim de PV de alguma medicação, há a troca de 

produtos entre as unidades hospitalares, sendo que os medicamentos com menor 

PV são enviados para locais uma seja mais rápido o escoamento do produto, 

paralelamente essas quantidades são repostas por novos fármacos de PV superior; 

 

➔ Assim que é detetado que o PV se encontra relativamente próximo do fim, procede-

se ao uso de etiquetas nas gavetas de armazenamento ou diretamente na 

embalagem do produto, para que estes chamem mais facilmente à atenção do 

farmacêutico sempre que for requerido; 

 

➔ Nos serviços onde há um maior movimento de stock de medicamentos – 

Internamento e Bloco Operatório – há a contagem semanal (duas vezes por semana) 

e revisão mensal de todos os PV. Sempre que é necessário há colocação de 

etiquetagem de alerta em produtos cujo PV esteja a chegar ao fim, com o intuito de 

alertar mais facilmente os enfermeiros e auxiliares do serviço. 

 

A cada três meses a Dr.ª Alexandra Carvalho respeita a verificação destes prazos, a 

atualização do SI e de um documento Excel que possui as datas e quantidades de produto 

na farmácia. Através do CPC é possível retirar uma listagem completa de tudo o que está 

disponível para o doente, com o respetivo código interno do produto, forma farmacêutica, 

dosagem, quantidade e PV. O meu papel passou por fazer uma contagem física e revisão 

de PV de comprimidos, ampolas, soros, entre outros e registar essa informação para que 
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possa ser depois revista e introduzida de forma atualizada no SI e respetivos documentos 

de gestão. 
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ANEXOS 

Anexo I – Divisão dos fármacos por forma farmacêutica, DCI e dosagem 

 

 

Anexo II – Divisão dos fármacos por forma farmacêutica, DCI e dosagem 
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Anexo III – Gráfico de registo de Temperatura e Humidade 

 

 

  

Anexo IV – Local de execução dos processos informáticos 
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Anexo V – Local de Satisfação de pedidos 
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Anexo VI – Registo de levantamento de medicação 
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Anexo VII – Requisição de Autorização de Utilização Excecional 
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Anexo VIII – Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo IX – Requisição de psicotrópicos e estupefacientes aos fornecedores 
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Anexo X – Medicamentos de Alto Risco 
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Anexo XI – Fluxograma do processo a seguir para a medicação com PV inferior a 3 meses
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Anexo XII – Local de armazenamento de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes  
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Anexo XIII – Sala de Materiais Inflamáveis 
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Anexo XIV – Sala de preparação de manipulados não-estéreis 
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Anexo XV – Pedido de reposição de stocks 
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Anexo XVI – Documento para registo de gases medicinais 

  

Anexo XVII – Documento de requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XVIII - Documento para medicamentos hemoderivados – “Via Serviço” 
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Anexo XIX - Documento para justificação de utilização do Sugamadex 

 

 

 

 

 

 

 

 


