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Resumo 

 O Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é uma peça basilar na 

formação de qualquer farmacêutico, na medida em que nesta etapa se adquirem 

conhecimentos e competências, que irão ser postas à prova durante a vida profissional. 

Assim, o estágio curricular em questão destaca-se como uma das etapas mais importante 

no percurso académico de qualquer estudante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF). 

 O meu estágio foi realizado na Farmácia Barreira (FB) de Vila Real, tendo a 

duração de 4 meses, entre as datas de 1 de maio e 31 de agosto de 2019.  

 O presente relatório servirá o propósito de mostrar os conhecimentos apreendidos 

em relação ao funcionamento de uma farmácia comunitária e mostrar o desenvolvimento 

e os resultados dos projetos levados a cabo por mim no decorrer deste estágio. Este 

relatório está divido em duas partes: a parte 1 e a parte 2.  

A parte 1 incidirá naquilo que foram as experiências quotidianas e as situações 

vividas na FB, e, por conseguinte, nas competências que foram adquiridas através das 

mesmas.  

A parte 2 terá como foco os projetos elaborados no decorrer do meu estágio. Como 

tal, nesta segunda parte serão abordados os temas da Higiene do Sono e da Proteção Solar 

em contexto de farmácia comunitária. No caso de ambos os projetos será em primeiro 

lugar feita uma primeira abordagem teórica, para em seguida falar na ação tida em 

contexto da farmácia comunitária. Para o projeto subordinado à Higiene de Sono, elaborei 

um panfleto com um questionário e com algumas medidas para sensibilizar os utentes 

para a adoção de medidas de Higiene do Sono. Este panfleto foi feito com o apoio dos 

colaboradores da FB e os dados obtidos a partir dos questionários respondidos, foram 

tratados para que se pudessem tirar conclusões acerca dos hábitos dos utentes. No projeto 

sobre a Proteção Solar a ação tida foi sobretudo em relação ao aconselhamento de 

produtos de proteção solar junto dos utentes. Para isso, levei a cabo uma pesquisa 

relacionada com o tema, sempre com o apoio dos colaboradores da FB. Em ambos os 

casos o raio de ação foi diminuto pois o limite de 4 meses de duração do estágio revelou-

se curto para o que pretendia fazer e para a atenção que este tipo de projetos merecia. 

Apesar dos constrangimentos, a aprendizagem proporcionada pelo tratamento destes dois 

temas revelou-se bastante proveitosa.   
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Parte 1- Atividades Desenvolvidas na Farmácia 

Introdução 

 O farmacêutico é um dos profissionais de saúde com a formação mais 

abrangente. Essa formação força-o a ser versátil, adquirindo dessa forma uma grande 

capacidade de adaptação, sendo essa adaptação um desafio constante, especialmente se 

pensarmos nos dias de hoje. Comum a todos os locais em que o farmacêutico pode 

exercer a sua atividade está o ato farmacêutico. 

 A figura do farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo do utente, bem 

como o mais presente no seu dia-a-dia, sendo assim o elo de ligação entre o médico que 

prescreve e o utente. É também o farmacêutico que tem como grande obrigação a 

promoção do uso racional do medicamento, bem como de dispositivos médicos [1] 

 Por tudo o que foi anteriormente referido, torna-se clara a real importância que 

assume o Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária na formação de qualquer 

estudante do MICF, tornando-o apto a exercer a sua atividade, de forma a dignifica-la e 

a ser uma mais-valia quer perante os seus pares, quer perante as comunidades que possa 

eventualmente servir. 

O meu estágio profissionalizante teve lugar na Farmácia Barreira de Vila Real 

entre as datas de 1 de maio e 31 de agosto de 2019. O horário cumprido nesse período 

de tempo foi entre as 9:30h e as 18:30h com duas horas para almoço. Essa hora de 

almoço tinha normalmente início entre as 12:30h e as 14:30h. Durante esse mesmo 

estágio estive sob a orientação da Drª Sílvia Gomes, Diretora Técnica da Farmácia 

Barreira.  
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1. Cronograma das Atividades Realizadas  

 

2. Farmácia Barreira 

2.1 Localização, Horário de Funcionamento, Caraterização dos 

Utentes 

 A FB está situada no Largo do Visconde Almeida Garrett nº143, bem no coração 

da cidade de Vila Real. A zona onde a Farmácia Barreira se encontra caracteriza-se por 

ser uma das mais movimentadas da cidade, o que se deve à grande quantidade de 

edifícios de habitação, serviços, estabelecimentos de ensino e instituições de saúde nas 

imediações. A FB é uma farmácia centenária, sendo das mais antigas da cidade de Vila 

Real, tendo a sua fundação a 5 de outubro de 1910. A FB funciona de segunda a sexta-

feira das 8:30h às 19:30h e aos sábados entre as 9h e as 13h e entre as 15h e as 19h, 

encontrando-se encerradas aos domingos e feriados, exceção feita nos dias em que está 

em Serviço Permanente. 

 Por ser uma farmácia com tanto tempo de funcionamento ininterrupto, a FB 

caracteriza-se por ter uma grande quantidade de utentes habituais, cuja preferência pela 

supracitada farmácia se propaga mesmo por várias gerações dentro da mesma família. 

Atividades Maio Junho Julho Agosto 

Receção e Armazenamento de Encomendas X X X X 

Controlo de Validades X X X X 

Conferência de Receituário  X X X 

Atendimento ao Público    X 

Formação “Terapêutica de Substituição Hormonal 

na Pós-Menopausa-Benefícios e Riscos” 

X    

Projeto sobre Higiene do Sono   X  

Projeto sobre Proteção Solar    X 

Tabela 1 Cronograma das Atividades Realizadas 
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Apesar da FB ter utentes que se enquadram em todas as faixas etárias, estes são na sua 

grande maioria idosos e/ou doentes crónicos. Por isso mesmo uma grande porção dos 

utentes que frequentavam a farmácia sofriam de condições crónicas como Diabetes 

Mellitus tipo 2, Hipertensão arterial, Hipercolesterolemia ou Depressão, o que tinha 

como consequência esses utentes terem a obrigação de fazer várias visitas. Para além 

disto era visível a confiança que depositavam na farmácia, não só em termos clínicos, 

como também na vertente emocional e psicológica, ou seja, os profissionais de saúde de 

supracitada farmácia serviam também como um conforto emocional aos seus utentes, 

numa população que por vezes enfrenta a solidão e o isolamento.  

2.2 Recursos Humanos 

 Tendo em linha de consideração o que está contemplado nos artigos 23 e 24 do 

capítulo IV do Decreto-Lei nº307/2007, do dia 31 de agosto [2], os recursos humanos da 

farmácia alinham-se em dois quadros diferentes, isto é, o quadro farmacêutico e o 

quadro não farmacêutico. O primeiro destes quadros deve contar com um mínimo de 

dois farmacêuticos, a fim de que seja garantida a presença de pelo menos um 

farmacêutico a todos os momentos do dia na farmácia. Por conseguinte, todos os 

profissionais que não se encaixam no quadro anteriormente descrito fará parte do 

quadro não farmacêutico. 

 A FB conta com três pessoas no seu quadro farmacêutico, sendo que quem faz 

parte são a Drª Sílvia Gomes, que é a proprietária e desempenha função de Diretora 

Técnica, a Drª Diana Gomes e o Dr. Ricardo Teixeira. Por outro lado, do quadro não 

farmacêutico fazem parte Sílvia Teixeira, Joana Gomes e Manuel Almeida. 

2.3 Equipamentos e Infraestruturas 

 Em termos de infraestruturas, a FB encontra-se de acordo com o estipulado nas 

Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a Farmácia Comunitária [3]. 

 A farmácia tem uma cruz verde que a identifica na parte exterior da farmácia, 

estando também bem visível na porta da mesma o seu horário e os dias de 

funcionamento durante a semana. Encontra-se ainda neste espaço em posição de 

destaque o nome da farmácia em serviço permanente para aquele dia, assim como a 

respetiva morada. 
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 O espaço interior da farmácia caracteriza-se à primeira vista por ser bastante 

alargado no espaço entre a entrada e o balcão, sendo que o contentor referente ao 

programa VALORMED ocupa uma posição muito próxima da entrada. A farmácia 

conta com 5 postos de atendimento, três deles centrais com os restantes a ocuparem 

posições laterais. Estes postos de atendimento encontram-se munidos de uma 

impressora, caixa registadora e um computador com programa informático Sifarma 

2000®. Atrás dos postos de atendimento, e a rodear todo o espaço da farmácia que está 

destinado ao público, podem ser vistos vários expositores com vários Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), suplementos multivitamínicos, dietéticos, 

produtos destinados à proteção solar e produtos de dermofarmácia e cosmética. Os 

utentes têm ainda nesta área à sua disposição uma balança eletrónica e um instrumento 

que se destina a fazer medições de parâmetros cardiovasculares. Este instrumento tem a 

capacidade de medir o peso e a altura dos utentes, conseguindo dessa forma fornecer os 

valores do Índice de Massa Corporal, bem como os valores da Pressão Arterial e da 

Pulsação. 

 Na zona mais posterior da farmácia podemos encontrar o back-office. É aqui que 

temos um computador com o sistema Sifarma 2000® instalado, e que se destina à 

realização, receção e verificação de encomendas, à gestão de stocks, à realização de 

devoluções, entre outras atividades necessárias ao bom funcionamento da farmácia. 

 Existe ainda um gabinete destinado à Direção Técnica e ao atendimento ao 

utente. Este serve o propósito de proporcionar ao utente um atendimento mais 

individualizado e personalizado, sem os constrangimentos da presença de outros 

utentes, servindo também como local para a administração de injetáveis e medição de 

parâmetros bioquímicos. É ainda neste local que ocorrem as consultas de podologia e de 

nutrição. Para além disso, este gabinete é utilizado para receber os delegados de 

informação médica e os fornecedores. 

2.4. Serviços Prestados na Farmácia 

Durante o meu estágio na FB tive a oportunidade de constatar que a mesma 

prestava vários serviços de saúde aos utentes. Esses serviços tornam evidente o papel 

que as farmácias comunitárias podem desempenhar ao nível do seguimento de doentes 

crónicos, da prevenção de outras condições e do bem-estar dos utentes de uma forma 
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geral sem que seja necessária uma deslocação, por vezes dispêndiosa, a uma Unidade de 

Saúde. 

 Na FB é efetuada a determinação dos níveis de glicémia. Essa determinação é 

feita com recurso a um aparelho que usa tiras de teste específicas para esse mesmo 

parâmetro. A amostra para esta determinação é feita através da recolha de sangue 

capilar por picada na ponta do dedo, sendo que esta deve ser feita com o utente em 

jejum. Esta determinação serve o propósito de rastrear e monitorizar a os níveis de 

glicémia, alertando-os para ter algum tipo de ação, ou dando-lhes o conforto de saber 

que os seus valores se encontram dentro do desejado. 

 São também realizadas na FB consultas de podologia com a Drª Catarina 

Coelho. Nestas consultas é prestado apoio aos utentes em relação ao tratamento e ao 

diagnóstico de patologias relacionadas com os pés. Para além disso, realizam-se ainda 

consultas de nutrição promovidas pela EasySlim®. Estas consultas revelam-se 

importantes, tanto na manutenção do bem-estar geral dos utentes, como na 

consciencialização para a aquisição de hábitos para uma vida mais saudável. 

 Está também à disposição dos utentes um aparelho que serve para medir a 

Pressão Arterial, servindo ainda para dar a informação ao utente do seu Índice de Massa 

Corporal. Esta informação é dada através da determinação do seu peso e altura. É 

necessário levar em linha de conta alguns fatores que poderão influenciar, os valores de 

Pressão Arterial. Assim torna-se importante perguntar ao utente se fez algum esforço 

físico ou se ingeriu alguma bebida com cafeína pouco antes da determinação ser 

efetuada, caso isso tenha acontecido é solicitado ao utente que faça um pequeno 

compasso de espera antes de poder proceder à determinação, a fim de que os resultados 

obtidos sejam os mais fidedignos possíveis.  

A FB oferece também o serviço de determinação do colesterol total dos 

pacientes. Esta determinação não é procurada com muita frequência pelos utentes, na 

medida em que é condição sine qua non que eles estejam em jejum para a efetuarem, 

caso contrário os resultados não terão validade. 

 A administração de injetáveis é também um serviço prestado pela FB, sendo a 

mesma feita no espaço idealizado para esse feito, tendo sido feita a alusão ao mesmo 

previamente. Este serviço revela-se como essencial em farmácia comunitária, na medida 

em que poupa o utente a deslocações diárias a um centro de saúde ou a um hospital. 
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 Na minha opinião, a oferta deste tipo de serviços em farmácia comunitária é de 

grande importância visto que, estabelece a farmácia como um local de proximidade 

onde os utentes conseguem, de forma relativamente rápida e simples, ter acesso a 

serviços de saúde que contribuirão para o seu bem-estar e mesmo para a monitorização 

de condições médicas já existentes. Tudo isto é feito de forma cómoda e com recurso a 

profissionais de saúde que já conhecem e nos quais depositam confiança. 

2.5. Sistema Informático 

A Farmácia utiliza o sistema informático Sifarma 2000®, sendo este 

desenvolvido pela Glintt® (Global Intelligent Technologies). Este programa é um dos 

mais utilizados nas farmácias comunitárias portuguesas. O Sifarma 2000® trata-se de 

um programa com uma curva de aprendizagem pequena, rápido de utilizar e bastante 

intuitivo, e que encerra em si a possibilidade de se fazer uma multiplicidade de 

operações do dia-a-dia do back office da farmácia, como sejam a gestão dos stocks, o 

controlo dos prazos de validade de todos os produtos existentes na farmácia, a 

monitorização da situação financeira da farmácia, a encomenda e receção de 

encomendas dos diferentes fornecedores, bem como a gestão das devoluções. Outra área 

em que o Sifarma 2000® se revela uma ajuda preciosa é na do atendimento aos utentes. 

De uma forma muito célere e prática, o sistema informático em questão permite ao 

profissional obter informação como as indicações, contraindicações, a posologia ou as 

interações de todos os medicamentos disponíveis no mercado. Em suma, o Sifarma 

2000® é um sistema informático que se revela importante nas etapas do circuito do 

medicamento compreendidas entre a sua aquisição e a sua dispensa ao utente, que faz 

com que todos os passos envolvidos sejam executados da forma menos morosa e 

laboriosa, e com a menor possibilidade de erro possível. 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Gestão de Stocks Farmacêuticos – Encomendas, Armazenamento 

e Aprovisionamento 

 A fim de ser prestado o melhor serviço possível ao utente, é imprescindível a 

farmácia realizar uma gestão escrupulosa do seu inventário. Essa boa gestão torna 

também mais fácil o estabelecimento de um padrão de qualidade aceitável no 
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atendimento, na medida em que dessa forma o utente contará com o medicamento que 

necessita e em boas condições de conservação. 

 Numa farmácia comunitária com o volume de negócio da FB, é essencial haver 

um rigoroso controlo dos stocks, para que se atinja um equilíbrio entre a oferta da 

farmácia e a procura dos mais variados produtos por parte dos utentes. A estes dois 

fatores junta-se ainda um terceiro, isto é, a possibilidade de haver stock parado na 

farmácia, o que pode ter um impacto negativo do ponto de vista financeiro da farmácia. 

Para que essa gestão possa ser feita da melhor forma possível são realizadas duas a três 

encomendas por dia. As encomendas feitas são baseadas em varáveis como a média 

mensal de consumo e os stocks mínimos e máximos. 

3.2. Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 Existem essencialmente duas vias para adquirir Medicamentos e Produtos 

Farmacêuticos (MPF). A primeira é a encomenda através de um intermediário, ou seja, 

o distribuidor grossista, a segunda via é a encomenda direta ao laboratório. A escolha 

entre as duas vidas está dependente da necessidade das farmácias, e das vantagens e 

desvantagens que cada uma das vias oferece face a essas necessidades. Por um lado, as 

encomendas feitas diretamente ao laboratório oferecem a maior parte das vezes uma 

maior margem de lucro, o que acontece através de bonificações e/ou descontos. Na 

encomenda direta ao laboratório há a encomenda de um número mínimo de MPF, pois o 

número de unidades negociadas tende a ser elevado. Este método tem particular 

utilidade em produtos de venda tendencionalmente mais sazonal como over-the-

counters destinados à proteção solar, anti-histamínicos não sujeitos a receita médica ou 

antigripais. Porém, este método não é aplicável a pedidos pontuais de doentes, nem à 

reposição quotidiana de stocks, pois carece de uma reunião e negociação prévias com o 

delegado comercial do laboratório em questão. É para suprir esta necessidade que surge 

a entidade do distribuidor grossista. Este permite encomendas diárias múltiplas, com 

entregas céleres e que não carecem de quantidades mínimas. O inconveniente deste tipo 

de encomendas é uma menor margem de lucro para farmácia nos produtos 

encomendados. No caso específico da FB, o principal distribuidor grossista é a OCP 

Portugal, fazendo entregas em quatro períodos distintos do dia, sendo esses períodos no 

início e no fim da manhã, ao início da tarde e ao fim da tarde. 
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3.3. Realização de Encomendas 

 O Sifarma 2000® simplifica o processo de realização de encomendas através da 

criação da “Diária”, a qual se baseia nos valores mínimos e máximos dos stocks, 

previamente definidos de forma manual nas fichas individuais de cada produto. Dessa 

forma, os produtos são automaticamente incluídos na lista caso atinjam o valor mínimo 

de stock para si definido. É importante notar que é necessária a revisão periódica dessa 

lista para que seja feito o ajuste com base em critérios como a sazonalidade, a maior 

procura momentânea, a capacidade que a farmácia tem para investir e a rotatividade dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos em questão. Para além destes, outros 

parâmetros importantes são colocados em evidência pelo próprio sistema, no ecrã de 

encomenda “Diária”, como as quantidades do produto vendidas nos meses anteriores, a 

média mensal dos últimos três meses e a quantidade já vendida no presente mês. É com 

base nestes dados, que o operador em questão faz o ajuste da quantidade do produto que 

irá encomendar, tendo presentes as necessidades da farmácia a curto prazo. Aqui 

também é feita a verificação da correspondência entre os stocks informáticos e os stocks 

reais, isto é, aqueles que de fato existem na farmácia. É possível, existirem diferenças de 

forma pontual, entre estes dois parâmetros, sendo que essas diferenças podem ser 

originárias de erros aquando da entrada de encomendas, da dispensa dos produtos, 

quebras, erros em devoluções, ou furtos que possam ter ocorrido. Estas questões são 

resolvidas com a sua anotação por parte do colaborador que as detetou, quer na 

atividade quotidiana da farmácia, quer na verificação mensal da listagem dos produtos 

que se encontram em final de validade. 

 Na eventualidade de no atendimento, o utente pretender um produto que a 

farmácia não possui em stock, pode ser feito um pedido ao distribuidor grossista através 

do Sifarma 2000®, sendo que pode ser efetuada uma encomenda instantânea ou por Via 

Verde. A primeira pode ser feita em qualquer período do dia, desde que seja satisfeita a 

condição de haver stock do produto em questão no distribuidor, sendo o mesmo enviado 

para a farmácia na encomenda seguinte. Quando este tipo de encomendas acontece, a 

farmácia tem um sistema de notas, em que é anotado o nome do utente, se o produto foi 

ou não foi pago e o nome do produto bem como a sua quantidade. Aquando da chegada 

do produto encomendado desta forma, o mesmo é armazenado numa prateleira onde são 

organizados os produtos encomendados por esta via de acordo com a primeira letra do 

nome do utente para o qual esse mesmo produto foi reservado. Isto é feito com a 
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finalidade de haver uma maior celeridade quando o utente passa pela farmácia para 

levantar o produto. Por outro lado, a encomenda por via verde só pode ser feita caso 

exista a prescrição médica de alguns medicamentos específicos, sendo que o 

distribuidor tem apenas um stock limitado destinado a esta via em especial. 

 No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de realizar estes tipos de 

encomenda e dessa forma perceber a importância do domínio destes conceitos no 

funcionamento diário da farmácia, tanto na vertente de atendimento ao público, como na 

vertente da gestão da própria farmácia. 

3.4. Receção e Conferência de Encomendas 

 No momento de chegada à farmácia, a encomenda encontra-se em contentores, 

sendo que estes têm aparências e cores diferentes, dependendo dos fornecedores e dos 

medicamentos terem ou não de ser conservados no frio. A verificação é feita de forma 

eletrónica com recurso ao Sifarma 2000®. É necessário verificar se a encomenda que 

chegou corresponde à encomenda pedida, o que é feito através da fatura ou da guia de 

remessa da encomenda, a qual é entregue pelo colaborador do distribuidor. Nestes 

documentos constam informações como a identificação da farmácia e do fornecedor, o 

Código Nacional do Produto (CNP) que o identifica, o nome do produto, o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP) e o valor total da 

encomenda, ou seja, a soma dos preços de venda à farmácia dos diferentes produtos. Os 

produtos que necessitam de frio devem ser armazenados no frigorífico em primeiro 

lugar, logo após conferir que a encomenda se encontra dentro do pretendido, de forma a 

diminuir o tempo que estes passam sujeitos à temperatura ambiente.  

 Neste procedimento, o passo que se segue é a leitura ótica dos produtos que 

chegaram à farmácia. Durante este processo deve ser verificado o estado em que se 

encontram as embalagens, se os PVF e os PVP estão corretos e atualiza-se a data de 

validade se for necessário. Deve ser feita menção ao caso dos produtos que não 

possuem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), a farmácia aplica uma margem de 

comercialização por si definida obtendo dessa forma o PVP desses mesmos produtos. 

Em seguida, deve verificar-se a correspondência do valor final e do número total de 

produtos da fatura com os do sistema informático e confirmar a receção da encomenda. 

Após este passo, é dada ao operador a hipótese de adicionar os produtos em falta na 

presente encomenda à encomenda diária ou de os transferir para outro fornecedor. No 
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final deste processo as faturas são arquivadas com a assinatura do operador responsável 

pela receção da encomenda.  

 No caso de se verificarem erros na encomenda, como um produto que foi 

faturado mas não enviado, deve ser efetuada uma reclamação por via telefónica junto do 

distribuidor para que este possa regularizar a situação. 

 Ao longo de todo o meu estágio tive a oportunidade de realizar a receção e 

confirmação de encomendas e de me aperceber da importância que estas tarefas têm 

para o bom funcionamento da farmácia. Qualquer erro neste capítulo pode traduzir-se 

em erros nos stocks e até mesmo num atendimento ao público ineficiente. Como tal, 

considerei esta tarefa de suma importância no meu estágio profissionalizante e, por 

conseguinte, na minha aprendizagem em farmácia comunitária, na medida em que me 

permitiu tomar o pulso no que toca aos produtos que contam com uma maior ou menor 

procura por parte dos utentes da FB. Esta tarefa tem ainda o mérito de fazer com que 

conhecesse melhor os diferentes MPF, traduzindo-se esse ganho de conhecimento em 

atendimentos mais eficientes.  

3.5. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 Os locais de armazenamento que a FB possui para efetuar o armazenar os MPF 

podem ser divididos essencialmente em dois grupos. Um deles é, como já aludido 

anteriormente, o frigorífico. É neste local que se armazenam os medicamentos que 

necessitam de um armazenamento ao abrigo da temperatura ambiente, sendo que a 

temperatura deverá estar sempre entre o 2 e os 8ºC [3]. Por outro lado, os medicamentos 

que não carecem deste tipo de cuidado são armazenados no interior do armário com 

gavetas dispensatórias. Aqui os produtos são também divididos de acordo com a sua 

forma farmacêutica e com o seu modo de administração. Desse modo, as formas 

farmacêuticas sólidas são colocadas por ordem alfabética do seu nome comercial num 

dos armários, encontrando-se os medicamentos de uso em externo, como sejam colírios, 

gotas auriculares, sistemas transdérmicos, cremes, pomadas ou supositórios noutro 

armário com gavetas dispensatórias, sendo também organizados por ordem alfabética. 

Formas farmacêuticas como injetáveis ou xaropes estão também armazenados neste tipo 

de armário, respeitando também a ordem alfabética supracitada. Dispositivos médicos 

como gazes, penos rápidos ou adesivos encontram-se armazenados noutro armário. Na 

FB são seguidas as regras First In, First Out (FIFO) e First Expired, First Out (FEFO), 
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ou seja, a primeira unidade de um dado produto a chegar à farmácia deve ser a primeira 

a ser dispensada, e a unidade de um determinado produto com o menor Prazo de 

Validade (PV) deve ser a primeira a ser dispensada. Estas regras são aplicadas com o 

intuito de evitar ao máximo o desperdício e de garantir a rotatividade de stocks. 

 Durante o meu estágio na FB pude aperceber-me da importância que o correto 

armazenamento dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos tem, tanto para garantir 

um atendimento mais célere e eficaz na ótica do utente, como para minimizar erros de 

stock. 

3.6. Monitorização dos Prazos de Validade 

 A verificação dos prazos de validade dos produtos presentes na farmácia é 

fundamental para que a mesma possa garantir a chegada do MPF até ao utente em boas 

condições, quer em termos de segurança, quer em termos de qualidade. Para isso, é 

tirada periodicamente uma listagem dos MPF que atingirão o seu PV num período 

temporal definido pelo o operador, sendo essa listagem obtida com recurso ao Sifarma 

2000®. Posto isto, é efetuada a verificação dos produtos colocados em evidência pela 

lista obtida de forma manual, retirando os produtos cujos PV estejam de fato a findar 

para que se possa apressar a sua venda. Se, por outro lado não se confirmar o PV dado 

pela lista, corrige-se o mesmo com a data mais próxima do produto, bem como as 

unidades que dele ainda existem. Finalizado este processo é necessário atualizar o 

Sifarma 2000® com os dados recolhidos durante o processo acima descrito. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar a verificação dos PV, 

dando-me este processo uma maior clarividência e conhecimento em relação ao local de 

armazenamento dos diferentes MPF. 

3.7. Gestão de Devoluções 

 Existem várias razões pelas quais pode haver a necessidade de devolver um 

determinado produto. Razões como as embalagens chegarem danificadas à farmácia, 

erros no pedido tanto por parte da farmácia como do distribuidor ou o aproximar do fim 

do PV. Para além disso, pode ser necessário realizar uma devolução no caso da 

Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) emitir circulares de 

suspensão de comercialização, ou no caso do próprio detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) de um determinado produto emitir, de forma voluntária, 



Fábio Rodrigues | Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

12 
 

uma circular de recolha. Para realizar essa devolução, deve ser utilizado o 

Sifarma2000®, que conta com um menu para este efeito. Neste menu é dada a hipótese a 

de o operador formular uma nota de devolução, na qual são designados os produtos que 

se pretende devolver, sendo que é obrigatório indicar um motivo para essa devolução. 

Também deverá ser nomeado o fornecedor ao qual será devolvido o produto, que deverá 

ser aquele junto do qual se adquiriu esse mesmo produto. Em seguida, a nota de 

devolução será impressa em triplicado. Duas das cópias deverão ser rubricados e 

carimbados, para que possam ser adicionados aos produtos a devolver e, dessa forma 

enviados em conjunto para o fornecedor. A terceira cópia fica em arquivo na farmácia, 

aguardando que seja efetivada e devidamente regularizada. Recorrendo novamente ao 

Sifarma 2000®, é necessário realizar a Regularização da Devolução, sendo que pode 

acontecer uma de duas coisas, ou seja, o fornecedor aceitar ou não aceitar a devolução. 

No primeiro caso, o fornecedor regulariza a situação emitindo uma nota de crédito à 

farmácia, e no segundo caso o produto é devolvido à farmácia e é considerada uma 

quebra. 

 Ao longo do meu estágio tive a possibilidade de efetuar os vários passos do 

processo de devolução de produtos e de perceber algumas das suas nuances e 

implicações no funcionamento da farmácia. 

3.8. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Um dos principais focos de uma farmácia comunitária é a dispensa de 

Medicamentos e Produtos de Saúde. Os pilares desta vertente da farmácia comunitária 

devem ser o rigor e a qualidade do serviço prestados. Desta forma é criado um elo de 

confiança entre o farmacêutico e o utente, conseguindo assim uma maior eficácia nesta 

comunicação. De notar também que deve ser parte intrínseca das competências do 

profissional de saúde que faz a cedência dos medicamentos ao utente, fornecer-lhe todas 

as informações necessárias e que sejam por si consideradas importantes, a fim de que 

seja promovido o seu uso racional e seguro. O atrás mencionado é válido quer em caso 

de automedicação, quer em caso de medicação prescrita, a qual deve ser sempre 

validada pelo farmacêutico. 
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3.8.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Para proceder à dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

é necessária uma receita médica, que deverá ser prescrita por um médico, ou por outro 

profissional clínico devidamente habilitado para tal, sendo que essa dispensa deverá ter 

lugar apenas na farmácia [2] [4]. Existem três formas em que a receita médica pode 

aparecer, ou seja, receita eletrónica. receita sem papel, ou receita manual [5] [6]. Para 

além disto os MSRM podem também ser classificados como MSRM renovável, especial 

ou restrita. Em relação aos primeiros convém dizer que nele se encaixam os 

medicamentos que têm como propósito tratamentos mais prolongados no tempo, 

podendo assim por intermédio desta receita ser dispensados mais do que uma vez, sem 

que seja assim necessária uma nova prescrição médica. Já os MSRM especial referem-

se aos medicamentos que contenham um elemento estupefaciente ou psicotrópico, e que 

assim possam levar a um risco considerável de abuso, ser usados com objetivos ilegais 

ou com hipótese de criar toxicodependência. Por último, os MSRM restrita, são 

entendidos como aqueles em que o seu uso se encontra restringido a determinados 

meios especializados. Nesta instância em particular, apenas os medicamentos que não 

sejam de uso exclusivo hospitalar poderão ser vendidos em farmácias de oficina, 

mediante regulamentação definida através de regulamento do INFARMED. Esses 

medicamentos destinam-se a condições ou patologias em que o diagnóstico só é 

efetuado em meio hospitalar com recurso a meios de diagnóstico adequados, mesmo 

que a administração e o seguimento do doente possam ser efetuados fora desses meios, 

e a pacientes que estejam em tratamento em regime de ambulatório, em que haja a 

possibilidade da sua utilização causar efeitos muito graves e que, por conseguinte, seja 

necessária uma maior vigilância na duração do tratamento [7]. 

 Atualmente, as receitas eletrónicas são as mais frequentes, pois permitem uma 

maior eficiência aquando da dispensa de medicamentos, para além de levarem a uma 

diminuição considerável do número de erros devido a má interpretação da caligrafia de 

quem prescreve. Estas receitas dão entrada no Sifarma 2000® através do número da 

receita, e a sua validação é feita através do respetivo código. É sobre o farmacêutico que 

recai interpretar e avaliar em relação à medicação que está prescrita e promover o seu 

uso racional, devendo para tal acompanhar a dispensa do medicamento com as 

informações necessárias para o correto uso dos mesmos. 
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 Pontualmente ainda é utilizada a receita manual, sendo obrigatório que figurem 

neste tipo de receita a data em que é feita a prescrição, a vinheta que indica o médico 

que prescreve, bem como a sua assinatura, o organismo que fará a comparticipação, e o 

local de prescrição, quando tal for possível. 

 Outro tipo de receitas com que tive a oportunidade de encontrar foram as 

Receitas Sem Papel. Estas receitas são enviadas por mensagem de telemóvel ou por 

correio eletrónico para o utente. Isto possibilita que o utente se dirija à farmácia para 

adquirir a sua medicação. Este tipo de receita não tem um limite em relação ao número 

de produtos que é possível prescrever, sendo possível prescrever até seis produtos por 

cada linha. A leitura da receita é possível através da leitura eletrónica do número da 

receita, do código de dispensa e do código de opção, presentes na mensagem enviada 

para o utente. 

3.8.2. Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes estão sujeitos a grandes 

restrições quer no que toca à sua prescrição como à sua regulação, o que também se 

verifica para a sua dispensa em farmácia comunitária. Este controlo mais rígido prende-

se com o fato de este tipo de fármacos poder levar a uma habituação, ou mesmo a uma 

dependência, seja ela física ou psíquica. Não obstante os marcados benefícios que 

apresentam no tratamento de certas doenças, podem muitas vezes ser utilizados para 

fins ilícitos [8]. 

 No que diz respeito à receita manual ou materializada, estes medicamentos 

devem ser prescritos de forma isolada em receita do tipo “RE”, o que corresponde a 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo. Já na receita 

desmaterializada estamos na presença de uma linha de prescrição de tipo “LE”, ou seja, 

linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo. Na altura de 

dispensar o medicamento e independentemente do tipo de receita, o farmacêutico deve 

inserir no sistema informático dados tais como o nome de quem prescreve, o nome e a 

morada do doente a quem se destina a medicação, bem como os dados da pessoa que os 

adquire, sendo esta recolha de dados confirmada com o documento identificativo dessa 

mesma pessoa. Para finalizar, no caso de a prescrição ter sido feita por receita manual 

ou materializada, o utente que adquire a medicação, deve assinar no verso da receita, 

devendo a mesma ficar em arquivo na farmácia durante três anos. No que concerne às 
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prescrições desmaterializadas, a dispensa deste tipo de medicamentos em específico 

apenas é permitida online [9]. 

 3.8.3. Regimes de Comparticipação de Medicamentos 

 Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) comparticipa os 

medicamentos de todos os seus utentes. Para além deste apoio, alguns utentes têm 

acesso a outros subsistemas de saúde privados, sendo que os mais comuns dentro 

daqueles com que contatei no meu estágio na FB foram os “Serviços de Assistência 

Médico-Social (SAMS) do Sindicato de Bancários do Norte” e o “SAMS do Sindicato 

Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários”, sendo que o beneficiário de um destes 

sistemas de saúde é normalmente portador de um cartão identificativo. 

 De acordo com a legislação atual, a comparticipação pode ser feita de acordo 

com dois regimes, um regime geral e um regime especial [9] [10] [11]. Em relação ao 

primeiro, este encontra-se dividido em quatro escalões, correspondendo cada um deles a 

uma percentagem de comparticipação do PVP do medicamento por parte do Estado. A 

inserção de um determinado medicamento num dos quatro escalões está definida na 

Portaria nº 924-A/2010, de 17 de setembro. Essa classificação está dependente da 

classificação que esse mesmo medicamento tenha em termos farmacoterapêuticos. 

Assim, as percentagens das comparticipações, distribuem-se da forma apresentada em 

seguida: 

• O Escalão A corresponde a uma comparticipação de 90% 

• O Escalão B corresponde a uma comparticipação de 69% 

• O Escalão C corresponde a uma comparticipação de 37% 

• O Escalão D corresponde a uma comparticipação de 15% 

No que toca ao Regime Especial de Comparticipação, o mesmo pode ser aparecer 

indicado através letra “R” para os utentes pensionistas que se encontrem abrangidos, ou 

através da letra “O”, que diz respeito a utentes que são abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação. No caso dos pensionistas, é somada uma comparticipação 

adicional de 5% ao Escalão A, e de 15% aos três escalões restantes. Porém, se o utente 

optar por um medicamento que tenha um PVP dentro dos cinco mais baratos do grupo 

homogéneo em que se encontra inserido, a comparticipação será de 95% para todos os 

escalões. No que concerne aos medicamentos usados para tratar determinadas 
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patologias ou em grupos especiais de utente, isto é, letra “O”, beneficiam de um regime 

de comparticipação diferente. Neste caso o valor da comparticipação é variável, sendo 

da responsabilidade do prescritor o diploma que corresponde à patologia em questão. 

Podem ainda ser encontrados outros regimes de comparticipação de medicamentos, 

como por exemplo em produtos com a finalidade de realizar o autocontrolo da Diabetes 

Mellitus, como sejam os 85% do PVP nas tiras-teste e os 100% de agulhas, lancetas e 

seringas. 

3.8.4. Dispensa de Outros Produtos 

 A FB tem disponíveis para venda, para além de MSRM e MNSRM, produtos 

que se encaixam em diferentes categorias como sejam produtos dietéticos, dispositivos 

médicos, dermocosméticos ou produtos de suplementação alimentar. Para além destes, 

são também comercializados na FB produtos de uso veterinário, os quais estão 

circunscritos a um espaço próprio para o efeito, encontrando-se separados dos produtos 

destinados a uso humano. 

 No que respeita a medicamentos manipulados, a sua produção é feita em 

pequena escala no contexto da farmácia comunitária e deve ter sempre em linha de 

conta as BPF e as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados [12]. A 

Farmácia Barreira em particular não produz este tipo de medicamentos, sendo que 

quando solicitados pelo utente são encomendados a outra farmácia que tenha este tipo 

de serviço. 

3.9. Conferência de Receituário 

 Quando é aviada uma receita manual ou materializada, em que conste pelo 

menos um MSRM comparticipado, é necessário imprimir na parte posterior da receita o 

organismo que efetua a comparticipação, o número da mesma, o número de lote da 

receita e a série em que se insere, bem como os medicamentos que foram dispensados. 

A seguir a todos estes dados aparece o espaço destinado à assinatura do utente, após a 

qual o farmacêutico aplica o carimbo da farmácia, assina e coloca a data. Quando se 

trata de uma receita eletrónica desmaterializada em que os medicamentos são 

comparticipados por outro organismo que não seja o SNS, é emitido um talão que 

contará com toda a informação anteriormente descrita, e deve também ser assinado pelo 

utente. 
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 As receitas sujeitas ao tratamento acima descrito devem ser agrupadas de acordo 

com o organismo que faz a comparticipação, tendo em linha de conta o lote e o número 

de série, sendo ainda digno de nota que cada lote totaliza 30 receitas. Deve ainda ser 

feita uma verificação da conformidade das receitas para que não seja travado o 

reembolso das comparticipações à farmácia. Todo este processo é desnecessário no caso 

específico das receitas eletrónicas, na medida em que o sistema informático efetua de 

forma automática a comunicação com o organismo responsável pela comparticipação. 

No fim de cada mês é feito o fecho de cada um dos lotes de receitas com recurso ao 

Sifarma 2000®. No fim de todos estes passos, as receitas são enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas no caso de o organismo que comparticipa ser o SNS, até ao dia 

5 do mês que se segue. No caso de quem comparticipa serem outros organismos as 

faturas devem ser enviadas até ao dia 10 do mês seguinte para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). 

 Durante o meu estágio na FB fui instruído em relação a todos os passos deste 

processo, tendo também a oportunidade de fazer eu próprio a conferência do receituário, 

percebendo assim a necessidade da mesma ser feita da melhor forma possível, 

minimizando assim a ocorrência de erros que possam ter implicação financeira para a 

farmácia. 

 4. Documentação Científica e Fontes de Informação 

 No exercício da sua atividade profissional o farmacêutico tem a necessidade de 

consultar informação da forma mais célere e fidedigna possível, a fim de poder 

esclarecer as dúvidas que surjam em relação a um determinado medicamento ou 

produto. Dessa forma consegue manter-se atualizado ao nível daquilo que é o seu 

conhecimento. As dúvidas que podem surgir podem ter que ver com interações de um 

determinado medicamento com outro medicamento, interações alimentares, com a sua 

composição, contraindicações ou possíveis efeitos adversos. Muitas destas dúvidas 

podem ser esclarecidas de forma bastante rápida com a consulta da ficha do produto 

incluída no Sifarma 2000®. Apesar deste modo de resolver este tipo de dúvidas ser 

bastante eficaz, revela-se necessário que a farmácia, e por consequência o farmacêutico, 

tenha à sua disposição outras fontes de informação fidedigna que possam também ser 

consultadas a qualquer momento.  
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 Na Farmácia Barreira encontravam-se disponíveis para consulta variadas fontes 

de informação entre as quais se podem contar o Formulário Galénico, as Boas Práticas 

de Farmácia, o Guia Prático de Farmácia Magistral, a Farmacopeia Portuguesa, o 

Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos ou o Index Merck. 

 No decorrer do meu estágio na FB, as dúvidas que ia tendo foram esclarecidas 

com o auxílio dos colaboradores, bem como com o recurso às fontes de informação 

disponíveis na farmácia e do Sifarma 2000®. 

5. Valormed 

 A Valormed é uma associação sem fins lucrativos, estando encarregue de fazer a 

gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos 

(SIGREM), ou seja, dos resíduos das embalagens de medicamentos fora de uso, bem 

como de medicamentos que cujo prazo de validade findou [13]. 

No decorrer do meu estágio na FB pude deparar-me que os utentes tinham bem 

presente a função do contentor da Valormed, e que tinham a preocupação de o utilizar 

para depositar medicamentos que já não usavam, por fim do PV ou por fim de 

tratamento, bem como a sua cartonagem e folhetos informativos. Do meu ponto de 

vista, esta atitude é bastante benéfica pois faz parte de um uso racional do medicamento, 

como também contribui de maneira assinalável para um impacto ambiental cada vez 

menor do medicamento, na medida em que este tem um grande potencial tóxico quando 

em contato com o meio ambiente. 

 

6. Formações 

 Durante o meu estágio na FB tive a oportunidade de assistir a um curso 

subordinado ao tema “Terapêutica de Substituição Hormonal na Pós-Menopausa-

Benefícios e Riscos” da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão (EPGSG). Esta 

formação tinha como intuito alertar os profissionais de saúde que normalmente 

trabalham em farmácia comunitária para os riscos e os benefícios oferecidos pela 

terapêutica de substituição hormonal em mulheres no período pós-menopausa, 

conseguindo dessa forma dialogar com este tipo de utentes no sentido de puderem fazer 

passar a mensagem deste tipo de fármacos de forma mais informada. 

 Na minha opinião é de extrema importância que o farmacêutico se mantenha em 

formação durante o seu exercício profissional, mantendo-se sempre atualizado 
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cientificamente e com capacidade para passar informação da forma mais concisa e clara 

possível aos seus utentes. 

Parte 2 – Projetos Desenvolvidos ao longo do Estágio 

Tema 1- Higiene do Sono 

1. Introdução 

 Pouco depois do início do meu estágio na FB, comecei a aperceber-me que 

vários utentes tinham problemas em ter um sono satisfatório. Motivos de vária índole 

estavam na origem desse problema, como sejam a dificuldade em iniciar o sono, o 

acordar várias vezes durante a noite, ou até mesmo o cansaço que sentiam quando 

acordavam. Apercebi-me desta problemática, quer através do que era dito pelos utentes, 

quer pela medicação que lhes era prescrita pelo médico. Era especialmente alarmante a 

quantidade de medicamentos que eram dispensados com a finalidade acima referida. Por 

várias vertentes do sono devem entender-se a normalização do ritmo circadiano, o início 

do sono, e manutenção do mesmo [14]. 

 Com o desenrolar do meu estágio contemplei a possibilidade de a razão para esta 

grande quantidade de utentes que não conseguiam um sono satisfatório ser devida a uma 

higiene de sono deficitária. Com efeito, qualquer tipo de medicação destinada a este tipo 

de condição deve ser acompanhada por uma boa higiene de sono para que o seu efeito e 

os seus benefícios possam ser maximizados [15]. Será também importante referir que 

uma boa higiene de sono pode revelar-se como a chave para reduzir, ou mesmo anular a 

necessidade de recurso a este tipo de medicação, reduzindo assim os encargos, quer a 

nível monetário, quer a nível da necessidade de lidar com os seus efeitos secundários 

[16]. Deste modo e, após discussão com a Diretora Técnica da FB (Dr.ª Sílvia Gomes), 

revelou-se pertinente esta temática fazer parte de um do meus projetos de estágio, na 

medida em que um maior conhecimento acerca da mesma acrescenta um valor 

assinalável no aconselhamento ao utente aquando da dispensa deste tipo de 

medicamentos, ou mesmo quando o utente se dirige à farmácia em busca de auxílio 

nesta mesma temática. 

 

2. Ciclo do Sono 
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 O ciclo de sono é composto por múltiplas fases, cuja caraterização é feita através 

de medições de variáveis relacionadas com a atividade cerebral, com recurso às 

frequências das ondas cerebrais e amplitudes de um eletroencefalograma ou 

movimentos oculares e musculares. Podem ser distinguidos essencialmente dois 

momentos no sono, ou seja, o sono não-REM (Rapid Eyes Movement) e o sono REM. O 

sono não-REM é a parte inicial de todo o ciclo de sono, sendo o sono REM a fase mais 

posterior. A figura que se segue expõe de forma um pouco mais eficaz o que foi referido 

anteriormente [17]. 

 

Figura 1 - Etapas do Ciclo de Sono 

 

2.1. Sono Não-REM 

 A fase 1 do sono não-REM pode ser considerada como uma fase de transição do 

estado de vigília para o estado de sono, sendo dessa forma a fase em que o sono é mais 

ligeiro. Em condições normais esta fase não dura mais de 10 minutos de uma forma 

geral, assistindo-se a uma pequena diminuição da frequência cerebral, quando em 

comparação com o estado de vigília. De notar ainda que nesta fase a respiração é feita 

dentro do ritmo normal, com a possibilidade de haver a ocorrência de espasmos a nível 

muscular [18]. A fase 2 é já uma fase de sono mais profundo em relação à fase 1, apesar 

de ainda se tratar de um sono leve. Esta fase carateriza-se por um maior abrandamento 
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tanto do ritmo respiratório como cardíaco, havendo também um maior relaxamento 

muscular. Assiste-se também nesta fase ao cessar do movimento ocular e a uma 

diminuição da temperatura corporal. É digno de nota um abrandamento na atividade 

cerebral. É na fase 2 do ciclo de sono que é passada a maior parte do tempo no ciclo de 

sono [16]. 

 A fase 3 do sono não-REM é o período do ciclo de sono que corresponde a um 

sono moderado a profundo e é o necessário para ter a sensação de um sono 

retemperador quando se acorda [16]. O ritmo cardíaco e o ritmo respiratório baixam até 

aos níveis mais baixos do ciclo de sono e a amplitude das ondas cerebrais de frequência 

mais baixa aumenta.  

 Em seguida temos a fase 4 do ciclo não-REM, na qual predominam as ondas 

cerebrais de baixa frequência e de alta amplitude denominadas como ondas delta. Esta 

sequência tem normalmente a duração de uma hora e é aqui que podemos encontrar o 

sono mais profundo e em que há mais dificuldade em acordar alguém nesta condição 

[19].  

2.2. Sono REM 

 A parte do ciclo sono conhecida como sono REM tem a particularidade de ter 

medições muito similares às que se verificam durante o estado de vigília a nível do 

Eletroencefalograma (EEG). É nesta fase que o cérebro se encontra em maior atividade, 

e em que por consequência, aparecem os sonhos [19].  

 Uma particularidade interessante é o fato de a fase REM durar apenas 10 

minutos, até ocorrer a sua reversão para a fase não-REM do ciclo de sono, voltando a 

repeti-lo. O sono REM repete-se a cada 80 minutos no caso do adulto, ocorrendo em 

média quatro períodos do mesmo, com durações sucessivamente maiores entre eles [20]. 

3. Ritmo Circadiano Humano 

 A regulação do ciclo de sono-vigília é feita a partir da interação de processos 

circadianos e homeostáticos endógenos. O ritmo circadiano fornece informação acerca 

dos horários a que certos ritmos fisiológicos acontecem, nos quais se inclui o ciclo de 

sono-vigília [21]. Os ritmos circadianos são gerados através de um pacemaker central 

localizado no hipotálamo e que se encontra síncrono como o ambiente externo [21]. 
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Analisando do ponto de vista mais molecular, as proteínas ligadas ao ciclo circadiano 

variam em concordância com um mecanismo de feedback auto-regulatório, gerando um 

sistema auto-sustentado e altamente regulado, com um ciclo de cerca de 24 horas de 

duração. É importante denotar que uma das funções essenciais do ritmo circadiano é 

promover a vigília durante o dia, conseguindo assim a facilitar o sono durante a noite. 

Nos humanos verifica-se um ritmo circadiano bifásico, havendo na maior parte dos 

indivíduos, uma diminuição nos níveis de vigília que ocorre entre as 14 e as 16 horas, 

seguido de um aumento que atinge o seu máximo entre as primeiras horas da noite e as 

22 horas, a qual volta a descer, e chega mesmo aos seus níveis mais baixos, entre as 4 e 

as 6 horas da manhã [21]. Desta forma, o ritmo circadiano tem um papel assaz 

importante na determinação da distribuição temporal e da duração do sono e da vigília. 

O respeito pelo ritmo circadiano é uma das principais formas de conseguir um sono 

satisfatório e retemperador [21,22]. 

 Os principais agentes de sincronização do ritmo circadiano são a exposição 

luminosa e a melatonina, sendo que a primeira é o fator com mais poder nessa 

sincronização e, por esse motivo, luzes fortes são muitas vezes empregues no tratamento 

de condições relacionadas com a desregulação do ritmo circadiano [21,22]. 

4. Higiene do Sono 

 A higiene do sono é uma medida não farmacológica que pode ser utilizada com 

o intuito de o utente conseguir assimilar processos de sono corretos, a fim de que a sua 

qualidade de sono seja a melhor possível. Neste processo é solicitado ao utente que 

aprenda a diminuir a influência dos fatores externos que possam prejudicar o sono. Para 

isso deve evitar comportamentos que possam aumentar os estímulos a que está sujeito 

antes de dormir. É também importante que tenha consciência dos fatores que 

contribuem para conseguirem adormecer [23]. 

 Para conseguir uma boa higiene de sono é fundamental a adoção de algumas 

medidas, sendo exemplo de algumas delas [23]: 

• Ter horas fixas para deitar e para levantar, mesmo em feriados e fins de 

semana; 

• Fazer um diário de sono 

• Não ter qualquer tipo de luz ou som no quarto de dormir; 
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• Não utilizar qualquer tipo de aparelho eletrónico cerca de uma hora antes 

de deitar; 

• Ir à casa de banho antes de deitar; 

• Evitar jantares muito pesados; 

• Evitar o consumo de álcool, tabaco ou café antes de deitar; 

A boa higiene do sono pode trazer inúmeras vantagens como seja uma menor 

dependência de medicamentos como as benzodiazepinas, minimizando assim o impacto 

dos seus efeitos secundários, uma maior produtividade nas atividades do dia-a-dia, uma 

melhor qualidade de vida, menor probabilidade de depressão e até um menor risco em 

relação a problemas cardiovasculares [24].  

5. Impacto do Estilo de Vida Atual na Qualidade de Sono 

 Como referido anteriormente, os estímulos luminosos são de extrema 

importância na regulação do ritmo circadiano. Com efeito, através da luz que atinge a 

retina, o ritmo circadiano é regulado, sendo dessa forma responsável pelos ritmos 

biológicos do organismo humano. Variações no padrão de exposição luminosa têm 

implicações por exemplo no descanso durante o período de sono e na atividade durante 

o período de vigília [25]. De forma relativamente recente, o surgimento da luz artificial, 

mudou de forma assinalável os hábitos do ser humano no que concerne à exposição 

luminosa, especialmente em horário noturno. Este novo paradigma pode aumentar o 

risco de desenvolvimento de perturbações no ritmo de sono-vigília, as quais são muitas 

vezes causadas por desfasamentos entre o ritmo circadiano endógeno e os ciclos de luz 

exteriores [25]. Está comprovado que a luz artificial é responsável pela alteração dos 

ciclos de sono em humanos, apesar da relação exata ainda não ser bem conhecida. Por 

outro lado, a luz pode também ser usada como uma alternativa terapêutica na melhoria 

da qualidade de sono dos pacientes, do seu bem-estar geral, com as vantagens de ser não 

invasiva e de ter poucos efeitos secundários [25].  

 Nos dias que correm, os seres humanos estão sujeitos a uma maior exposição à 

iluminação artificial, por exemplo através de ecrãs de aparelhos eletrónicos que têm 

assistido a um uso crescente por parte da população em geral [25]. Isto é 

particularmente importante no horário noturno, durante o qual o “relógio” circadiano se 

encontra mais sensível a mudanças induzidas por estímulos luminosos. Desta forma, a 

luz artificial pode atrasar o ritmo circadiano e dessa forma o sono. Neste sentido, vários 
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estudos sugeriram, de forma sistemática, que a luz de ecrãs LED interferiam com o sono 

e os processos fisiológicos envolvidos, como a secreção de melatonina, para além de um 

atraso no aparecimento da sensação de sono e de uma diminuição do nível de vigília no 

dia seguinte [26]. 

 Para além disto, um fator que pode contribuir para uma qualidade de sono cada 

vez pior na sociedade moderna é o trabalho em horário noturno. Pelas razões verificadas 

anteriormente há uma grande probabilidade deste tipo de trabalhadores ter uma secreção 

de melatonina inferior à desejada. Nesse sentido assiste-se a uma privação de sono e a 

uma desregulação no ritmo circadiano, ou seja, o trabalho em horário noturno tem a 

capacidade de alterar a estrutura do ritmo circadiano e de diminuir a quantidade de 

tempo que um determinado indivíduo passa a dormir. Isto tem consequências nefastas 

verificáveis a longo prazo como sejam aumentos na prevalência de problemas 

cardiovasculares, diabetes, obesidade ou doenças do foro oncológico [27].  

6. O Projeto 

 O projeto por mim desenvolvido no decorrer do meu estágio na FB envolveu a 

distribuição de um folheto (Anexo V), com a temática da higiene do sono, aos utentes 

que apresentassem queixas de insónias ou que fizessem terapia com benzodiazepinas. 

Para além disso os utentes recebiam aconselhamento sobre os comportamentos 

presentes no folheto, e de como os adaptar ao seu caso em específico, ou seja, se se 

tratava de um utente que se encontrava aposentado, ou se por outro lado era alguém 

ainda em idade ativa. 

 O folheto era essencialmente composto por duas partes. Uma das partes era um 

questionário que devia ser respondido pelos utentes. Para elaborar o questionário baseei-

me no questionário SATED (Satisfaction, Alertness, Timing, Efficiency, Duration) de 

2014 [28], e no conhecimento adquirido na preparação deste projeto. O questionário foi 

feito com o intuito de ser o mais fácil e rápido de responder possível com perguntas de 

sim e não, de escalas temporais, e de avaliação semi-quantitativa numa escala de 0-5, 

em que 0 representa a pior classificação e 5 representa a melhor classificação. Para além 

disso o inquérito era anónimo, sendo apenas registada a idade e o sexo dos inquiridos e 

eram questionados parâmetros como o número de horas dormidas por noite, o tempo 

dormido sem acordar, quanto tempo demorava até o utente conseguir adormecer e o 

quão retemperador era o sono. 
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Em relação à segunda parte do folheto, este continha medidas simples em 

relação ao que poderia ser feito pelos utentes para conseguirem uma melhor higiene de 

sono, bem como alguns dos benefícios que poderiam obter caso aderissem a essas 

medidas. 

7. Resultados 

 Foram distribuídos 57 folhetos, dos quais 51 foram respondidos na totalidade e 

validados para a análise dos resultados. A idade dos inquiridos ficou compreendida 

entre os 37 e os 85 anos, com representação semelhante entre o sexo feminino (50,98%) 

e o sexo masculino (49,02%). De forma geral as pessoas mostraram-se recetivas a esta 

iniciativa, e percebiam que a sua participação poderia ser benéfica.  

 Ao analisar os dados obtidos através dos inquéritos podemos verificar que: 

• 20 utentes (39,22%) dormiam entre 4 a 6 horas por dia, 10 utentes dormiam 6 a 

8 horas (19,61%) e 13 utentes (25,49%) conseguiam 8 a 10 horas de sono diárias 

(Anexo VI) 

• 15 utentes (29,41%) afirmam dormir 4 a 6 horas de forma ininterrupta e 14 

utentes (27,45%) apenas o consegue fazer durante 2 horas (Anexo VII) 

• 18 utentes (35,29%) afirmam demorar apenas 5 a 10 minutos para conseguir 

adormecer, ao passo que 14 (27,45%) demoram entre 20 a 40 minutos e 13 

utentes (25,49%) demoram mais de uma hora para o fazer (Anexo VIII) 

• 34 dos utentes sujeitos a este inquérito (66,67%) disseram que sofriam de pelo 

menos mais uma condição médica para além dos problemas de sono (Anexo IX) 

• 35 dos inquiridos (68,63%) responderam que se sentem cansados e com 

necessidade de descanso no decorrer de um dia normal (Anexo X) 

• Em relação à satisfação que sentem em relação ao sono depois de acordar, 18 

utentes (35,29%) apontaram ao nível 4 de satisfação e 13 (25,49%) ao nível 5. 

Deve ainda ser salientado que 12 utentes (23,53%) caraterizaram o seu nível de 

satisfação como 0 (Anexo XI). 

8. Discussão dos Resultados e Conclusões 

Uma quantidade relevante (39,22%) dos utentes revelou dormir apenas 4 a 6 horas 

por noite e 27,45% apenas consegue dormir até 2 horas de forma ininterrupta. Estes 

valores são explícitos em relação à existência de uma fração significativa da população 
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estudada que não consegue ter o tempo de descanso necessário, para que possam 

funcionar na plenitude das suas capacidades. Isto pode contribuir para o agravar de 

problemas de saúde já existentes, ou para o aparecimento de outras condições médicas, 

de que são exemplo a depressão ou a ansiedade que de outra maneira poderiam ser 

evitadas [15,16]. 

 A partir dos dados obtidos na realização do supracitado inquérito podemos 

verificar que 60,78% dos utentes se sente satisfeito após acordar (nível 4 e 5 de 

satisfação). Porém 23,53% desses mesmos utentes não tem um sono de todo satisfatório, 

o que pode ser indicativo de uma má higiene de sono e da necessidade de um maior 

cuidado neste capítulo, visto tratar-se de uma percentagem importante, o que é ainda 

mais relevante na medida em que 68,63% dos utentes afirma sentir-se cansado e com 

necessidade de repouso durante o dia.  

 É importante colocar em evidência a variável do tempo que os utentes demoram 

até conseguir adormecer, com mais de metade a demorar mais de 20 minutos a fazê-lo. 

Na minha opinião, o acompanhamento por parte do farmacêutico seria importante. 

Nesse aconselhamento deveriam ser encontradas estratégias em conjunto do utente, para 

uma higiene de sono eficaz, bem como os benefícios que dela poderia retirar.  

 Outro parâmetro interessante prende-se com a percentagem de pessoas que 

padece de outras condições médicas que não a insónia (66,67%), o que faz pensar que 

seria importante haver um acompanhamento mais estreito por parte dos profissionais de 

saúde que seguem esses utentes, a fim de poderem ser encontradas estratégias para 

melhorar a qualidade de sono do utente, melhorando assim o seu bem estar geral e, de 

forma derradeira, a sua qualidade de vida. Existem evidências de que uma boa 

qualidade de sono está relacionada com uma diminuição do risco de cancro da mama, 

da próstata e do cancro colorretal [27]. 

 Em conclusão, este projeto permitiu-me perceber os níveis de satisfação da 

população servida pela FB, em relação a uma temática que me parece tão pertinente na 

atualidade, pois um estilo de vida com maior velocidade como é o dos dias que correm, 

pode levar a uma diminuição da qualidade do sono da população, sendo esta um dos 

principais pilares para uma melhor qualidade de vida e para um maior bem estar. Uma 

maior qualidade do sono da população pode ainda evitar o uso de estratégias mais 
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dispendiosas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de complicações 

relacionadas com o uso de fármacos [27]. 

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

dever de instruir a população em relação a esta temática, contribuindo para um 

incremento da qualidade de vida dos utentes abrangidos pela sua ação. O 

desenvolvimento deste projeto serviu para perceber em que medida é que eu como 

farmacêutico posso e devo intervir em relação ao aconselhamento de medidas não-

farmacológicas, evitando assim uma maior prevalência de condições médicas mais 

graves como por exemplo a depressão, ansiedade ou outros problemas do foro mental e 

neurológico. 

Tema 2 - Proteção Solar 

1. Introdução 

Visto que o meu estágio na FB esteve compreendido entre os meses de maior 

calor do verão, e de maior incidência de radiação ultravioleta, pareceu-me pertinente a 

realização um projeto que pudesse englobar a temática da proteção solar. Este projeto 

teve como intuito aprofundar o conhecimento adquirido ao longo do curso, e consolidar 

esse mesmo conhecimento, a fim de poder levar um aconselhamento mais preciso e 

eficaz aos utentes, no que toca aos cuidados a ter com a radiação solar.  

A região em que se enquadra a FB, tem várias particularidades que tornam 

importante a abordagem deste tema. Uma dessas particularidades prende-se com o fato 

de, por não ser uma região de praia propriamente dita, as pessoas não acharem 

necessário ter cuidado em relação à exposição solar. Durante o estágio alguns utentes 

não pareciam saber da necessidade de proteção solar quando saiam à rua ou quando 

exerciam algum tipo de atividade exterior (como por exemplo o trabalho agrícola) nas 

horas de maior incidência solar. Assisti também a queixas por parte de alguns utentes 

que apresentavam eritema nesta altura do ano e que por isso procuravam uma maneira 

de o poderem prevenir. Por isto tudo pareceu-me pertinente explorar esta temática 

podendo assim dar uma resposta a estas necessidades dos utentes.   
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2. A Pele 

A pele é o órgão com maior extensão no corpo de ser humano, sendo cerca de 

15% da sua massa corporal, e é a primeira linha de defesa face a vários fatores externos, 

nomeadamente em relação à radiação ultravioleta proveniente do sol [29].   

 A pele compreende três camadas fundamentais, ou seja, a epiderme, a derme e a 

hipoderme. A primeira é a epiderme, a qual se encontra numa posição mais exterior em 

relação às restantes, sendo na epiderme que se encontra o estrato córneo. É por via da 

epiderme que a pele tem o papel de primeira linha de defesa em relação aos fatores 

nefastos do ambiente externo [29] [30]. Os queratinócitos são as células que se 

encontram em maior número na epiderme, e atuam como protetores solares endógenos, 

visto que têm a capacidade de acumular melanina [30]. Esta tem uma função deveras 

importante no que toca a bloquear o penetrar da radiação ultravioleta, diminuindo as 

consequências mais negativas que a exposição solar poderia apresentar. A melanina é 

sintetizada pelos melanócitos e estas células encontram-se sobretudo na derme e na 

epiderme [30]. 

 A derme é a camada intermédia da pele, tendo bastante elasticidade, e firmeza, 

apresentando uma riqueza assinalável em elastina e colagénio. Esta camada da pele 

conta ainda na sua constituição com células do sistema imunitário e com fibroblastos 

[29]. 

 Por último, a camada mais profunda da pele designa-se por hipoderme, contando 

na sua constituição com fibras de colagénio, adipócitos e vasos sanguíneos [29]. 

3. Radiação Ultravioleta e Carcinogénese 

 O sol emite radiação de forma ininterrupta e, essa radiação, tanto pode ser no 

espetro do visível, do ultravioleta ou do infravermelho. É a radiação Ultravioleta (UV) 

que consegue chegar à superfície da Terra, e que pode apresentar consequências mais 

negativas. A radiação UV pode ser categorizada mediante o comprimento de onda e o 

efeito biológico, que lhes sejam próprios. Dessa forma, no que toca ao comprimento de 

onda, podemos encontrar a radiação Ultravioleta A (UVA) entre os 320 e os 400 nm, a 

radiação Ultravioleta B (UVB) entre 290 e os 320 nm e a radiação Ultravioleta C 

(UVC) entre os 100 e os 280 nm [31].  
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A radiação UVA é absorvida em muito pouca quantidade pela camada de ozono, 

perfazendo perto de 95% da radiação ultravioleta que chega à superfície do planeta [32].  

Esta radiação tem a particularidade de penetrar na derme até às suas camadas de maior 

profundidade, dando azo a que aconteçam várias alterações a nível morfológico [31,32]. 

As radiações ultravioletas do tipo A têm a capacidade de fazer a pele perder a sua 

firmeza e a sua elasticidade, visto que afeta a elastina e o colagénio, levando dessa 

forma a um envelhecimento mais precoce da mesma [28]. O fotoenvelhecimento 

expressa-se sobretudo através de uma desidratação da pele, do aparecimento de rugas, 

telangiectasias (dilatação permanente dos vasos devido a dano no tecido conjuntivo) e 

hiperpigmentação. De forma suplementar, as radiações UVA, exacerbam o efeito 

negativo das radiações UVB. É de salientar que a radiação UVA tem a capacidade de 

levar a lesões indiretas no DNA, devido à produção de Espécies Reativas de Oxigénio 

[32,33].  

A radiação UVB é considerada a principal responsável pelo cancro de pele, 

apesar de apenas uma pequena parte da radiação emitida chegar de fato à superfície 

terrestre [28]. Este tipo de radiação é absorvida através do estrato córneo, sendo 

responsável pela hiperpigmentação da pele, por queimaduras induzidas pelo sol e por 

processos de carcinogénese. A radiação UVB leva a que haja a libertação de 

prostaglandinas, as quais levam à vasodilatação e ao aparecimento de eritema [32,33]. 

No que ao processo carcinogénico diz respeito, a radiação UVB tem a capacidade de 

levar a mutações e a erros dos mecanismos que as reparam, através dos danos 

provocados de forma direta no DNA [32,33]. Estes danos levam a alterações na 

estrutura da cadeia normal de DNA, podendo levar a lesões permanentes do mesmo 

[32]. O sistema Nucletide Excision Repair (NER) é um mecanismo responsável por 

remover DNA que se encontre com algum tipo de lesão. Em caso de falha deste sistema 

a mutação em causa é perpetuada [32,33]. Quando as mutações em questão ocorrem ao 

nível do gene p53 (supressor tumoral), há a possibilidade de haver o início do 

desenvolvimento de um tumor [32,33]. Este género de mutação foi encontrado em cerca 

de metade dos carcinomas basocelulares e na maior parte dos carcinomas de células 

escamosas [32,33]. 

O cancro de pele tem vindo a aumentar a sua incidência nos últimos anos. 

Atualmente 2 a 3 milhões de cancros de pele de tipo não-melanoma e 132 mil de tipo 

melanoma, são diagnosticados por ano a nível mundial [34]. A incidência do melanoma 
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tem tendência a crescer e os fatores principais de predisposição para o seu 

desenvolvimento, parecem estar ligados à exposição solar recreativa [34]. Este e outros 

fatores de predisposição são modificáveis através de certas mudanças nos hábitos e no 

estilo de vida individual [34]. 

4. Proteção Solar 

 O protetor solar é o método mais utilizado na prevenção dos efeitos mais 

negativos da Radiação Ultravioleta. Em conjunto com outras medidas de proteção, 

como sejam o uso de chapéus, óculos de sol ou o evitar da exposição solar durante as 

horas de maior calor, o protetor solar ajuda na prevenção da maior parte dos cancros de 

pele [35]. 

Nos momentos em que a exposição solar acontece é necessário utilizar a 

proteção adequada, o que inclui de forma imprescindível a utilização de protetores 

solares, os quais podem ser essencialmente filtros físicos ou químicos: 

• Filtros físicos, constituídos por compostos de origem mineral, a maior 

parte das vezes com óxido de zinco e dióxido de titânio. Estes fazem um 

revestimento da pele, que bloqueará a absorção da radiação, por 

dispersão ou reflecção dos raios solares, mostrando-se de maior eficácia 

a proteger contra a radiação UVA e UVB 

• Filtros químicos, os quais são compostos sobretudo de estrutura 

aromática e que essencialmente convertem a energia das radiações UVA 

e UVB que chega sob a forma de radiação em energia térmica. 

A quantidade é muito grande no que toca aos protetores solares que existentes no 

mercado, sendo a sua eficácia aferida através do Fator de Proteção Solar (SPF). Este 

fator expressa o rácio da quantidade que é necessária em termos de radiação ultravioleta 

para provocar um eritema em indivíduos que utilizem o filtro solar em relação a 

indivíduos que não utilizem proteção de nenhum tipo [36]. Porém, os protetores solares 

não têm uma eficácia absoluta, isto é, a proteção que oferecem não é 100%, na medida 

em que nenhum protetor solar existente no mercado possui filtros solares para nos dar 

proteção contra toda a radiação ultravioleta. Dessa forma sabe-se que os protetores 

solares que oferecem uma maior proteção são os de SPF 50+. Estes têm a capacidade de 

proteger em relação a 98% da radiação ultravioleta, sendo este tipo de protetor solar 
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recomendável em todas a faixas etárias e a todos fotótipos de pele, independentemente 

da altura do ano. É ainda recomendada a não exposição ao sol em bebés com idade 

inferior a 6 meses [36]. 

 A eficácia do protetor solar só é total se a sua aplicação total for a correta. Neste 

sentido é importante saber que o protetor solar deve ser aplicado na cara, nos braços, 

nas pernas, no pescoço e no tronco. Não nos devemos esquecer dos pés, das orelhas e 

dos lábios. Para além disso, é importante ter em linha de conta que o protetor solar deve 

ser aplicado de novo quer após idas à água, quer após 2 a 3 horas após a última 

aplicação. De acordo com a organização internacional de normalização (ISO -

International Organization for Standardization), e a FDA (Food and Drug 

Administration), quando se testa o Fator de Proteção Solar, a quantidade de protetor 

solar a aplicar deve ser de 2 mg por cada centímetro de pele. A quantidade de protetor 

solar a aplicar pelo utilizador deve ser de cerca 45mL espalhados em toda a extensão do 

corpo [37]. Deve ser tido em linha de conta que a quantidade de protetor solar presente 

na pele vai sendo reduzida à medida que o tempo passa e com a natação, a atividade 

física ou a sudação do consumidor, e dessa forma o efeito protetor do protetor solar vai 

sendo diminuído [38,39]. 

O protetor solar deve conter na sua formulação filtros com o intuito de bloquear 

as radiações UVA e UVB. É importante também perceber que a designação “resistente à 

água” na embalagem de um determinado protetor solar, não corresponde a uma retenção 

total do fator de proteção solar. Dessa forma, essa designação apenas significa que no 

mínimo de metade do fator de proteção solar ficou intacto ao fim de 20 minutos de estar 

mergulhado na água [38,39]. 

5. O Projeto 

 Durante o meu estágio na FB, o projeto desenvolvido sobre a temática da 

Proteção Solar teve o intuito de, através de pesquisa bibliográfica e dos produtos 

habitualmente disponíveis, ganhar experiência para melhor aconselhar em relação aos 

mesmos. Dessa forma aproveitei esse tempo para me munir de toda a informação 

necessária para poder, sempre que um utente me aproximasse em busca de 

aconselhamento em relação a proteção solar estar apto a fazê-lo da forma mais eficiente. 

Essa informação prendia-se quer com a maneira correta de utilizar o protetor solar, quer 
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com medidas não farmacológicas que pudessem ser utilizadas a fim de prevenir os 

efeitos mais nocivos da exposição solar. 

 Foi informado aos utentes que deveriam aplicar uma quantidade de cerca de 

45mL do protetor solar em toda a extensão do seu corpo com especial atenção na cara, 

nos braços, nas pernas, no pescoço e no tronco.  

 Para além do correto uso do protetor solar foi aconselhado um pacote de 

medidas não- farmacológicas, na forma da lista que se segue: 

• Evitar a exposição solar nas horas de maior calor (entre as 11h e as 17h); 

• Ter o corpo coberto por roupa fresca e leve; 

• Usar sempre proteção solar SPF50 nos meses de maior calor quando se está no 

exterior; 

• Manter a hidratação de forma constante; 

• Uso de chapéu no espaço exterior; 

• Aplicação correta do protetor solar sempre sem esquecer a zona T do rosto e a 

parte superior do lábio superior e a parte inferior do lábio inferior; 

• Evitar períodos de exposição prolongados. 

A comunicação destas medidas foi feita sem recurso a um suporte físico, adaptando o 

discurso de acordo com a faixa etária e com a capacidade de compreensão do utente em 

questão.  

Os resultados do aconselhamento prestado aos diferentes utentes foram avaliados 

conforme o feedback dos mesmos, o que cumpria o propósito de perceber o que tinha 

melhores resultados, e onde seria possível melhorar. 

6. Resultados 

A ação deste projeto teve como resultado uma maior consciencialização para os 

problemas que uma deficiente proteção solar pode trazer. Essa consciencialização 

verificou-se nas visitas subsequentes que os utentes faziam à FB. Os utentes mostraram-

se mais preocupados em saber proteger-se do sol de forma mais eficaz, revelando 

também que adotavam as medidas propostas, quer as medidas não-farmacológicas, quer 

em as medidas relacionadas com o modo de aplicação do protetor solar.  
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 Devido a constrangimentos temporais não houve a possibilidade de tratar casos 

mais complexos e específicos, o que poderia ser vantajoso para o resultado deste projeto 

de uma forma geral. 

7. Conclusão 

Este projeto permitiu-me alargar horizontes, adquirindo conhecimentos que não 

possuía anteriormente e, colocando-os em prática em seguida. Uma grande parte desse 

ganho de experiência foi também devido à interação com os utentes e ao feedback que 

estes forneciam. Com a ajuda dos restantes colaboradores da FB pude perceber quais os 

produtos mais requisitados pelos utentes, bem como aqueles que davam melhores 

resultados. Isto foi possível observando os aconselhamentos levados a cabo pelos 

colaboradores da FB, aplicando os resultados dessa observação quando era a minha vez 

de aconselhar. 

 Durante o meu estágio procurei passar aos utentes toda a informação que 

achasse pertinente, alertando para uma problemática que é demasiadas vezes ignorada, e 

que não recebe a atenção necessária por parte deles, com o intuito de cimentar a 

farmácia como o local de saúde mais próximo das pessoas e de alertar para a 

necessidade de mitigar problemas de maior que são relativamente fáceis de evitar com 

algumas simples mudanças em relação a alguns hábitos. 

Considerações Finais 

 Nos dias que correm há a necessidade de ter uma boa capacidade de adaptação 

às novas realidades que vão surgindo, tornando essencial que a formação contínua de 

qualquer profissional seja feita de forma rápida e eficiente, tornando-se essa 

problemática ainda mais premente no caso dos profissionais de saúde. O farmacêutico 

como profissional de saúde mais próximo da comunidade deve ter a capacidade de fazer 

a destrinça entre a informação verdadeira e útil, e aquela que não o é, para que a tomada 

de decisão esteja assente em bases sólidas. O farmacêutico deve ainda estar capacitado 

para ver em que situações a inovação poderá trazer benefícios que superem os riscos, 

procurando sempre colocar os interesses da comunidade à frente dos seus. 

 O estágio profissionalizante revelou-se como um dos pontos mais importantes e 

de maior aprendizagem do meu percurso na FFUP. Para além de todo conhecimento 

teórico necessário ao exercício da atividade profissional de qualquer farmacêutico, é 
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essencial a parte humana, ou seja, a relação com a comunidade e com todas as pessoas 

individuais que a constituem assume uma importância equiparável ao conhecimento 

científico que a restante formação académica oferece.  Nesse sentido, o estágio na FB 

serviu como a ponte entre estas duas vertentes do conhecimento que contribuem de 

forma simbiótica para que eu possa ser o melhor farmacêutico possível a todos os 

momentos. 

 O farmacêutico deve ser um dos profissionais de saúde mais completos a nível 

das suas valências, sendo um dos méritos destes seis meses a aquisição dessa perceção 

em conjunto com os membros da equipa FB. Nesse sentido, uma das questões mais 

importantes será manter o meu conhecimento atualizado no exercício da minha 

atividade profissional, para que possa honrar a classe profissional a que irei pertencer, 

cimentando assim o seu lugar de serviço de qualidade e com grande fiabilidade que os 

utentes necessitam, prestando-lhes o serviço que eles precisam e correspondendo a todas 

as suas expectativas.  
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Anexo I – Gaveta de Armazenamento de Formas Farmacêuticas Sólidas 

 

 

Anexo II – Mapa de Tarefas 
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Anexo III – Armário de Reservas Pagas e Não Pagas 

 

 

Anexo IV – Cartão Identificativo de Reservas
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Anexo V – Folheto e Questionário sobre a Qualidade do Sono 

 

 

 

Anexo VI – Gráfico do Número de Horas Dormidas por Noite 
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Anexo VII - Gráfico do Número de Horas Dormidas de Forma Ininterrupta 

 

 

Anexo VIII - Gráfico do Tempo que os Utentes Levam até Adormecer 
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Anexo IX – Gráfico Relativo à Existência de Outro Problema de Saúde 

 

 

Anexo X – Gráfico Relativo ao Cansaço Durante o Dia 
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Anexo XI – Gráfico Relativo à Satisfação do Sono 
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Introdução 
 Em contexto hospitalar, os Serviços Farmacêuticos são absolutamente imprescindíveis ao 

funcionamento de qualquer hospital, sendo eles que garantem a medicação adequada ao utente. Para além 

disso é também devido à ação dos Serviços Farmacêuticos que a informação relevante respeitante ao 

medicamento é transmitida, a fim de que seja assegurada em todas as instâncias a segurança e a qualidade 

do tratamento a que cada doente é sujeito, promovendo o uso racional do mesmo, tanto por parte do 

doente como dos demais profissionais de saúde. Desta forma, o farmacêutico desempenha um papel 

fundamental, visto estar presente em todas as etapas do circuito do medicamento. Para além disso, o 

farmacêutico deve ser parte ativa e integrante, no que à vigilância da terapêutica de cada utente do 

hospital diz respeito, decidindo em conjunto com os demais profissionais de saúde, quais as estratégias 

terapêuticas que melhor se adequam em cada caso.  

 O meu Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar teve o seu início a 1 de março de 2019 

e durou até 30 de abril de 2019, tendo lugar nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro – Unidade de Vila Real. O presente relatório tem como objetivo não só a descrição 

das atividades levadas a cabo pelos Serviços Farmacêuticos acima referidos, como também as atividades 

realizadas por mim ao longo do período supracitado. 
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
  

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD) é composto por cinco 

unidades hospitalares, sendo elas o Hospital de São Pedro, em Vila Real, no qual se encontra a sua sede 

social, o Hospital Distrital de Chaves, em Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego, o 

Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua e a Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar. É 

importante lembrar que o Hospital D. Luiz I se encontra encerrado desde 2016 [1]. 

 O CHTMAD, EPE está incluído na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, cuja área 

de influência direta conta com perto de 300.000 habitantes. A sua área de influência estende-se ainda, 

para algumas valências, à parte norte do distrito de Vila Real, à zona norte do distrito de Viseu, à zona sul 

do distrito de Bragança e à parte mais a leste do distrito do Porto. Isto faz com que no conjunto destas 

duas parcelas, a ARS do Norte sirva perto de 500.000 habitantes (Anexo I) [2]. 

 A Unidade Hospitalar de Vila Real em específico encontra-se circunscrita a uma área de 120.000 

m2, contando com um edifício hospitalar monobloco com 9 pisos e mais 8 pavilhões anexos. Para além 

destes edifícios, é importante ainda salientar a construção recente do Centro Oncológico, da nova 

Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de 

Cuidados Intensivos Coronários (UCIC) (Anexo II) [3]. 

 O Conselho de Administração (CA) é o órgão que está responsável pelo supervisionamento e 

pela gestão do CHTMAD, sendo este composto por um presidente, um diretor clínico, um enfermeiro 

diretor e dois vogais executivos. O CA tem ainda o apoio de várias comissões de apoio técnico, devendo 

destacar-se a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) [4]. 

1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 
 De acordo com o Decreto-Lei nº 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, os serviços farmacêuticos 

hospitalares (SFH) são departamentos que possuem autonomia técnica, sem prejuízo por estarem sujeitos 

às orientações gerais dos órgãos da administração. É pelos SFH que são colocadas em prática as 

atividades de Farmácia Hospitalar, ou seja, “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços a promover a ação de investigação científica e de ensino que 

lhes couber”. Desta forma, no hospital os SFH devem certificar-se em relação à terapêutica farmacológica 

aos doentes, bem como a eficácia e a segurança dos medicamentos. Os SFH devem ainda incorporar as 

equipas de cuidados de saúde e participar na promoção de ações de ensino e de investigação científica [5] 

[6]. 

 No que diz respeito à direção dos SFH, esta deve ser assegurada impreterivelmente por um 

farmacêutico hospitalar [5]. Em relação ao CHTMAD a responsável pelos SFH é atualmente a Dra. 

Almerinda Alves. 
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 O manual das Boas Práticas da Farmácia Hospitalar e o Decreto-Lei nº 44/204 enumeram os 

encargos dos SFH, contando-se entre eles a gestão de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos 

(como dispositivos médicos por exemplo), no que concerne à sua seleção, aquisição, armazenamento e 

distribuição; a gestão dos medicamentos que ainda se encontram em fase experimental e dos respetivos 

dispositivos para a sua administração e a implementação e monitorização da política de medicamentos, 

patente no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela CFT. Outras funções 

desempenhadas pelos SFH incluem a participação, com a integração de Comissões Técnicas [como por 

exemplo o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos 

(PPCIRA)], a realização de protocolos de Nutrição Parentérica e de protocolos terapêuticos, a produção 

de medicamentos, a análise de matérias primas e de produtos acabados e a integração com participação 

ativa em Farmácia Clínica, Farmacovigilância, Farmacocinética e ensaios clínicos, tendo ainda em 

atenção que devem ministrar Cuidados Farmacêuticos, com um papel importante no fornecimento de 

informação no que diz respeito a medicamentos e demais produtos de saúde [5] [6]. 

 No caso particular dos Serviços Farmacêuticos da Unidade de Vila Real, existem neste momento 

9 farmacêuticos, 8 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 3 Assistentes Técnicos 

(AT) e 5 Assistentes Operacionais (OP), perfazendo na totalidade 25 colaboradores a trabalhar nesta 

Unidade. Em relação ao espaço físico, este encontra-se no piso 1 do Edifício F da Unidade de Vila Real, o 

qual se encontra aberto para o exterior, não só para que haja a possibilidade de serem feitas as descargas 

dos fornecedores, como também para que haja o acesso facilitado dos utentes de Ambulatório. O espaço 

interior encontra-se dividido em gabinetes destinados aos farmacêuticos, TSDT, administrativos e 

direção, sala do Centro de Informação Médica (CIM), zona do ambulatório, vestiário, laboratório, área de 

distribuição, armazém, zona de reembalamento, zona de recepção e conferência de encomendas, armazém 

de injetáveis de grande volume e armazém de produtos inflamáveis (Anexo III). Todas estas divisões 

estão fisicamente interligadas entre si, exceto a zona de injetáveis de grande volume. À parte destas 

divisões encontra-se a Unidade Central de Preparação de Citotóxicos (UCPC), localizada no edifício da 

oncologia, onde funciona a farmácia de ambulatório destinada apenas aos doentes oncológicos (Anexo 

IV). A razão desta separação prende-se com a comodidade que a proximidade entre o serviço de 

oncologia e a farmácia de ambulatório apresenta para os doentes que frequentam esse serviço. 

 O horário de funcionamento dos SF da Unidade de Vila Real é entre as 9h00 e as 19h00 nos dias 

úteis, com um farmacêutico de prevenção entre as 19h00 e as 00h00 nesses mesmos dias. Aos sábados, 

domingos e feriados existe também um farmacêutico de prevenção no horário compreendido entre as 

9h00 e as 00h00. 

 Importa ainda referir que os SF do CHTMAD são certificados pela Norma International 

Standard Organization (ISO) 9001:2008 desde 2010, sendo atualizada mais tarde para a norma ISO 

9001:2015, a qual faz com que seja possível colocar em prática um Sistema de Controlo de Qualidade, 

com o intuito de tornar mais eficaz a gestão da qualidade dos medicamentos. Para isso, os princípios e 

procedimentos que devem ser utilizados estão explícitos no Manual de Qualidade [7]. 
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2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento 
 O Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) trata-se de um sistema de codificação 

que é atribuído pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – INFARMED aos 

medicamentos que possuam a Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização 

Especial (AUE), Autorização de Importação Paralela (AIP) e Autorização de Utilização Excecional 

(AEX) (Anexo V), sendo aplicado, com caracter obrigatório a todos os medicamentos que sejam 

utilizados no meio hospitalar e demais serviços incluídos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), havendo 

assim a hipótese de tornar uniforme a informação que se prende com os medicamentos usados no SNS. 

Este sistema possibilita ainda que os hospitais tenham acesso a informação importante na prática da 

farmácia hospitalar de uma forma rápida e eficaz. O referido código teve a sua criação ao abrigo da 

Portaria nº155/2007, de 31 de janeiro [8] [9].  

3. Ciclo do Medicamento e do Produto Farmacêutico 

 3.1. Gestão Hospitalar de Armazém e de Farmácia 
Os SFH têm como função garantir o bom uso dos medicamentos, bem como a sua dispensa aos 

utentes do hospital nas melhores condições possíveis. No caso dos SF do CHTMAD, essa gestão é feita 

informaticamente, utilizando um software que dá pelo nome de GHAF – Gestão Hospitalar de Armazém 

e Farmácia, marca da ST+I – Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal, Lda. Esse sistema permite 

que seja feita a gestão de todas as atividades dos SF do CHTMAD, sendo exemplo dessas mesmas 

atividades todo o processo de compra bem como da gestão de inventário, abrangendo a realização de 

encomendas, as requisições ou até a verificação das quantidades existentes no inventário em tempo real. 

Através do GHAF é também possível proceder à validação das prescrições médicas, quer em regime de 

ambulatório, quer em regime de internamento. É ainda através deste sistema que é possível ter acesso ao 

historial de cada paciente, relativamente às terapêuticas a que foram sujeitos e às suas patologias, 

podendo também ser consultado de forma muito prática os preços dos medicamentos e os que custos por 

estes representados, em relação a cada doente em específico. O registo para puder aceder a este sistema é 

realizado por farmacêuticos, TSDT e AT, por intermédio de um código de utilizador e respetiva palavra-

passe. Porém, existem restrições em relação às áreas do sistema a que cada uma das classes profissionais 

existentes nos SF pode aceder. A manutenção deste sistema é levada a cabo pelo Serviço de Informática e 

Telecomunicações. 

 No decorrer do meu estágio fui sendo instruído em relação ao modo de utilização deste sistema, 

percebendo assim a influência e as potencialidades que este tinha no desempenho das mais variadas 

tarefas levadas a cabo pelos SF do hospital. No final do meu estágio conseguia realizar todas as tarefas 

necessárias de forma autónoma, percebendo como eram realizadas, a título de exemplo débitos de 

medicação e validações de prescrição. De referir ainda que foi-me mostrado como se usava o sistema para 

abrir concursos de compra de medicação e como eram criados os rótulos dos medicamentos citotóxicos. 
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 3.2. Aquisição dos Produtos Farmacêuticos 
 A escolha dos produtos farmacêuticos adquiridos pelo CHTMAD é responsabilidade a Dra. 

Almerinda Alves, Diretora Técnica (DT) dos SF. Essa escolha é feita com base nas necessidades dos 

doentes do centro hospitalar em termos terapêuticos e no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM).  

 A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) tem a função de elaborar e atualizar o 

FHNM, incluindo ou excluído medicamentos. A CNFT foi criada ao abrigo do nº7 do artigo 8º do 

Decreto-Lei nº46/2012, de 24 de fevereiro. Atendendo ao Despacho nº2061-C/2013, de 1 de fevereiro, 

compete ainda ao CNFT averiguar acerca do uso de medicamentos que não se encontrem abrangidos pelo 

formulário, por intermédio do feedback dado pelas CFT dos hospitais pertencentes ao SNS e das 

Administrações Regionais de Saúde, que efetuam a seleção dos medicamentos a incluir na adenda do 

FHNM, com base naquilo que os doentes necessitam a nível terapêutico, e que não se encontra patente no 

FHNM, na melhoria que pode haver na qualidade de vida dos doentes e em termos de relação fármaco-

económica [10] [11] (Anexo V). 

 No CHTMAD, é o Sistema de Aprovisionamento, em conjunto com os SF que escolhem os 

produtos farmacêuticos, levando em conta o consumo anual previsto. A listagem dos produtos 

farmacêuticos a adquirir é feita pelos Diretores de cada serviço em particular e pela DT dos SF. Em 

seguida, essa listagem é entregue ao Conselho de Administração, que por sua vez irá proceder à sua 

avaliação. Para proceder à seleção dos produtos farmacêuticos é necessário ter em linha de conta alguns 

parâmetros para além da previsão anual dos consumos. Entre esses parâmetros contam-se os Pontos de 

Encomenda, o qual fornece uma previsão sobre o momento em que deverá ser feita a encomenda, 

devendo ter em linha de conta a informação referente ao consumo dos últimos meses, os produtos abaixo 

dos Pontos de Encomenda, a deteção de faltas dos colaboradores, os pontos de alerta, propostas que sejam 

feitas ou informação pedida aos laboratórios, como por exemplo um medicamento poder ser fornecido em 

unidose. 

 O Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT dos SF e, depois da aprovação pelo 

Conselho de Administração, realizam um Caderno de Encargos, o qual contém as informações 

importantes sobre os processos de compra, como parâmetros de escolha e de desempate na escolha do 

fornecedor, em relação a um dado produto farmacêutico. Esse Caderno de Encargos vai fazer com que se 

coloque em marcha todo o processo de compra. A partir daqui é aberto um Concurso Público, e os 

fornecedores que estejam interessados irão apresentar as suas propostas para vender um determinado 

produto farmacêutico, tendo em atenção as cláusulas colocadas. Em seguida, as propostas recebidas 

devem ser analisadas por júri de 3 elementos, que poderá ser constituído por farmacêuticos, médicos ou 

enfermeiros. A proposta que tiver correspondência com os critérios estipulados e que tiver melhor relação 

custo/benefício será a escolhida, e em seguida esta proposta de adjudicação final será submetida ao 

Conselho de Administração, para que este a possa aprovar, sendo depois a mesma introduzida no sistema 

informático, havendo assim a aquisição do produto. Visto que estes processos de compra se baseiam 

sobretudo em previsões ou estimativas, poderá acontecer o aparecimento de necessidades não 

contempladas nestes processos. Nessa eventualidade, a aquisição adicional pode ser realizada por “Ajuste 
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Direto”, sendo necessário para tal que o produto pretendido faça parte do catálogo da Administração 

Central do Sistema de Saúde. Dessa forma, o fornecedor que apresentar as condições comercias mais 

proveitosas e que não tenha uma avaliação negativa, será contactado. Em ocasiões de maior urgência, em 

que haja, a título de exemplo, uma rutura de stock, os SF do CHTMAD, tem a possibilidade de solicitar o 

produto em falta junto de outros Centros Hospitalares. 

 No caso de fármacos como as Benzodiazepinas, os Psicotrópicos e os Estupefacientes, existem 

normas próprias no que diz respeito à sua aquisição. Para tal, é impreterível que a DT dos SF preencha 

um documento específico, o qual está patente no Anexo VII da Portaria nº 981/98, de 8 de junho e que 

deverá ser enviado ao fornecedor em conjunto com a nota de encomenda original [12].  

 Há ainda situações em que estão presentes nos protocolos terapêuticos medicamentos que não 

estão no FHNM. Nestas instâncias, faz-se chegar um pedido de introdução do medicamento ao CFT 

(Anexo V). Este pedido deve ser realizado e/ou validado pelo Diretor de Serviço que pretenda a sua 

utilização, cabendo ao CFT reunir, emitindo um parecer acerca deste medicamento. Em caso de 

aprovação, é feito o envio da ata da reunião ao Conselho de Administração, para que se possa proceder à 

homologação e conceder a autorização de compra do medicamento em questão. 

 3.3. Receção e Confirmação de Produtos 
 O ato de receber e conferir os produtos farmacêuticos e realizada por um AO e/ou por um TSDT, 

com exceção no caso de psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, medicamentos para ensaios 

clínicos e hemoderivados. Estes apenas podem ser rececionados e conferidos por um farmacêutico. É 

importante notar que junto com a encomenda é enviada uma Guia de Remessa ou Fatura pelo fornecedor, 

que irão servir para a verificação das qualitativa, quantitativa e administrativa dos produtos. Neste 

processo é verificado o número de unidades do produto em questão, o prazo de validade, o lote, o estado 

em que a embalagem do produto chegou e o acondicionamento (correto ou não) de determinados 

medicamentos como os de frio ou os inflamáveis, por exemplo. Na eventualidade de ser encontrado 

algum produto que não se encontre em conformidade com o desejado, o colaborador deverá fazer o seu 

registo num documento específico para o efeito e entrar em contacto com o fornecedor para que possa ser 

feita a notificação do ocorrido. 

 Para medicamentos como hemoderivados, medicamentos manipulados e vacinas há necessidade 

de documentos adicionais, de que são exemplo os certificados de libertação do lote, a fim que de que os 

SF os possam utilizar. Nos hemoderivados em especial, é preciso que seja enviado pelo fornecedor o 

boletim de análise e o certificado de libertação do lote ou Certificado de Autorização de Utilização de 

Lotes (CAUL), com a devida aprovação do INFARMED. Todos os medicamentos que necessitam de um 

boletim de libertação de lote para o seu uso, devem ser conferidos por um farmacêutico, de forma 

obrigatória [7]. 

 Os medicamentos citotóxicos em específico carecem de uma identificação como “Citotóxico” e 

“Biohazard” através do rótulo. No momento do transporte para UCPC, estes medicamentos seguem em 

malas específicas, que deverão estar identificadas do mesmo modo, estando separadas dos demais 

produtos farmacêuticos. 
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 Ao conferir as encomendas, as faturas ou guias de remessa são assinadas e datadas pelo 

colaborador que fez a conferência, sendo em seguida introduzidos no sistema informático os dados 

respeitantes a quantidades, lotes, preços, prazos de validade e número da fatura ou guia de remessa da 

encomenda por um AT. 

3.4. Armazenamento e Conferência dos Prazos de Validade 
Os produtos farmacêuticos e os dispositivos médicos devem ser armazenados corretamente, a 

fim de que se possam garantir as condições ideias em termos de temperatura, humidade, luz e espaço.  

No caso dos SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD, o armazenamento dos produtos é 

realizado tendo em linha de conta alguns fatores como sejam a tipologia de produto, o seu volume, se 

requer ou não condições especiais de armazenamento e o ritmo a que o produto é escoado. Para este 

efeito, e atendendo a essas variantes, os locais de armazenamento são o Armazém Geral, no qual se 

encontra a maior parte dos medicamentos, o Armazém de Injetáveis de Grande Volume, o Armazém de 

Produtos Inflamáveis (Anexo I), o Armazém de Produtos Citostáticos, que se encontra na UCPC, os 

frigoríficos, onde os medicamentos que necessitam de frio são armazenados, e cuja temperatura e 

humidade são controladas, os cofres que possuem fechaduras de segurança e que se destinam a armazenar 

psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, hemoderivados, medicamentos utilizados em ensaios 

clínicos e medicamentos contra a Hepatite C, o Kardex® que funciona simultaneamente para a dispensa 

de medicamentos e áreas destinadas a produtos de nutrição e matérias de penso (Anexo I). Nestes locais 

de armazenamento, os produtos farmacêuticos estão por ordem alfabética da sua Denominação Comum 

Internacional (DCI) e identificados com etiquetas que têm inscrita a DCI, a forma farmacêutica, a dose e 

o código. Na eventualidade de o mesmo medicamento se apresentar em várias doses, os rótulos 

apresentam cores diferentes entre si. Assim, a cor vermelha corresponde à dose mais elevada do 

medicamento, a cor verde ou a cor azul correspondem às doses intermédias e a cor branca representa a 

dose baixa. 

A ordem pela qual se armazenam os diferentes produtos farmacêuticos obedece também aos 

princípios First Expired First Out (FEFO) e First In First Out (FIFO). A primeira dita que os produtos 

com o prazo de validade mais curto em relação à presente data serão os primeiro a sair, e a segunda diz 

respeito à dispensa do produto que se encontra armazenado há mais tempo deve ser o primeiro a sair. 

É importante também referir que os medicamento Look Alike Sound Alike (LASA), são 

medicamentos cuja sonoridade do DCI e a sua aparência são muito semelhantes entre si, e que por isso 

devem ter uma etiqueta com o termo “LASA”. Já as soluções concentradas de eletrólitos devem ter um 

rótulo em que se possa ler “Deve ser diluído”. 
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4. Produção e Controlo dos Medicamentos 
 A tecnologia farmacêutica, é o ramo científico que se encarrega de estudar a formulação e a 

preparação de medicamentos que sejam seguros e eficazes. Aplicando este conceito aos SFH, esta pode 

ser entendida como o setor que tem a tarefa de preparar as formulações de medicamentos de que o 

hospital carece, e que não é possível encontrar no mercado, visto que uma parte considerável dos 

medicamentos comercializados não são adequados para o tratamento de doentes com necessidades 

terapêuticas específicas, que pedem condições de manipulação especiais, que têm necessidade de 

condições especiais de manipulação ou que deverão ser sujeitos a operações de reembalagem, a fim de 

que seja garantida a sua correta utilização [13] [14]. 

 Para que se possam preparar formas farmacêuticas estéreis e não estéreis devem cumprir-se as 

normas legais em vigor, bem como as boas práticas de fabrico presentes na farmacopeia portuguesa e na 

farmacopeia europeia, Deverão deste modo ser feitos manuais de procedimentos, com o intuito de 

garantir a qualidade dos processos da preparação, bem como a qualidade das matérias-primas usadas e da 

avaliação de risco de cada preparação [14]. Tanto a prescrição como a manipulação de medicamentos 

manipulados estão sujeitas às tramitações explícitas no Decreto-Lei nº95/2004 de 22 de abril, 

encontrando-se ao abrigo da Portaria nº594/2004 de 2 de junho, aprovando esta as “Boas Práticas a 

Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” [15] [16].  

 A prescrição de medicamentos manipulados não ocorre com muita frequência e como tal, os SF 

do CHTMAD recorrem à Farmácia Lordelo nesta vertente, adquirindo junto desta farmácia grande parte 

destes produtos farmacêuticos (Anexo VI). 

 A produção de medicamentos manipulados, no caso da Unidade de Vila Real do CHTMAD, 

foca-se sobretudo na Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis e na Preparação de Formas 

Farmacêuticas Não Estéreis. 

 4.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 
 Para preparar formas farmacêuticas estéreis são necessárias condições de esterilidade e assepsia 

que garantam o mínimo de contaminação biológica, bem como a inexistência em relação a pirogénios. 

Deste modo, estas preparações devem ser levadas a cabo em áreas limpas e em que os colaboradores e os 

materiais entrem por antecâmaras [11]. 

  4.1.1. Preparação de Citotóxicos 
 Os Medicamentos Citotóxicos ou Citostáticos são as únicas formas farmacêuticas estéreis a ser 

produzidas nos SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real. Essa preparação é levada a cabo na UCPC, 

produzindo esta a medicação para o Internamento da Unidade de Oncologia da Unidade de Vila Real. A 

UCPC produz ainda a medicação para o Hospital de Dia e para a Unidade Hospitalar de Macedo de 

Cavaleiros, pertencente ao Centro Hospitalar do Nordestes, EPE, sendo os medicamentos enviados três 

dias por semana para essa Unidade. São também preparados medicamentos biológicos de administração 

intravenosa para os serviços de Reumatologia e de Gastroentereologia e para a Medicina das Doenças 

Auto-Imunes.  A UCPC possui uma sala limpa com vista à preparação de Citostáticos pertencentes à 

Classe A, a qual se encontra equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica 
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(CFLSB), de Classe II, Tipo B, com fluxo de ar unidirecional com velocidade constante, e um filtro High 

Efficiancy Particle Air (HEPA), com a capacidade de fazer a retenção de 99,97% das partículas que 

tenham um diâmetro maior do que 0,3 µm, o que irá garantir um ambiente asséptico (Anexo IV). A 

CFLSB encontra-se ligada em permanência para que seja evitado ao máximo o aparecimento dos 

aerossóis. Para ter a certeza da qualidade dos Medicamentos Citostáticos no que à esterilidade e à assepsia 

diz respeito, o acesso à câmara é efetuado mediante o estipulado no Manual de Farmácia Hospitalar. Com 

efeito, a câmara é precedida de uma antecâmara de passagem obrigatória onde está o material de proteção 

que irá ser usado durante a preparação [7] [11] [17]. A sala na qual se realiza a preparação de cistostáticos 

é limpa com álcool a 70% antes de se proceder à produção de fármacos e após a mesma, sendo o controlo 

microbiológico do material, ambiente e operadores realizado semanalmente na UCPC. 

 A passagem do material e das matérias-primas, do exterior para o interior da câmara, é feita por 

uma janela de dupla porta que tem um sistema de duplo encravamento. Isto permite que a pressão se 

mantenha negativa no interior da sala. A preparação dos medicamentos citostáticos está a cargo de dois 

TSDT, em que um deles será o operador e outro prestará apoio ao operador. Esta preparação é feita com a 

supervisão de um farmacêutico que está no exterior da sala de preparação. 

 Para que se dê início à preparação de citostáticos é imprescindível que haja uma prescrição 

médica, ondem constem informações relativas à dose dos diferentes citostáticos, ao tempo previsto de 

perfusão, ao solvente utilizado para a diluição e ao seu volume, à via de administração, à condição médica 

diagnosticada, às informações que dizem respeito ao doente e aos fármacos adjuvantes do ciclo de 

quimioterapia (por exemplo antieméticos) [7]. 

 Para que o ciclo de quimioterapia seja realizado, é necessário um parecer positivo por parte do 

médico responsável, fazendo chegar em seguida a prescrição médica aos SF da UCPC através de um AO. 

Em conjunto com essa mesma prescrição é enviada um autocolante identificativo do paciente. Esse 

autocolante é colocado no Livro de Registos, fazendo assim a correspondência entre o doente que será 

sujeito ao tratamento e os fármacos a serem dispensados. O farmacêutico deve então fazer a análise da 

prescrição e confirmá-la se for esse o caso, de forma concordante com o protocolo em vigor. A 

preparação dos medicamentos citostáticos na Unidade de Vila Real é feita por volumetria, sendo 

necessário que durante a análise do ciclo de quimioterapia, seja tida em atenção os cálculos necessários 

para a diluição ou para a reconstituição dos fármacos, os quais são feitos na grande maioria das vezes 

tendo em conta a superfície corporal do doente. Caso algum erro de prescrição seja detetado, este deve ser 

reportado ao médico responsável. Após a execução dos cálculos, será feito um rótulo identificativo do 

doente, e que irá conter os dados necessários à preparação do medicamento [7] (Anexo IV). 

 Os fármacos que são usados, bem como as suas doses, prazos de validade e lotes são registados 

numa ficha específica para tal. Para além disso, são também registados os lotes e validades dos sistemas 

spike e de material de apoio noutra ficha de registo. A seguir, o farmacêutico coloca num tabuleiro o 

número de embalagens de citostático que forem necessárias, os solventes para a diluição e para a 

reconstituição do fármaco, o sistema de administração a ser utilizado e os rótulos. Todo este material será 

então descontaminado uma primeira vez com álcool a 70%, utilizando para isso um pulverizador, sendo 

depois enviado o material para a câmara de preparação através da janela de porta dupla. Já dentro da sala, 
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o TSDT que está a prestar apoio faz a recção do tabuleiro e faz a confirmação dos cálculos e do material 

recebido, acrescentando o material que resta para preparar o citotóxico, em concordância com o que está 

indicado para cada um dos fármacos. É também função do TSDT de apoio conferir as medições que o 

operador faz, com a respetiva verificação acerca da presença de coloração ou de partículas suspensas que 

tornem impossível a administração do medicamento. Desta forma, importante ter conhecimento sobre as 

propriedades dos diferentes fármacos, na medida em que alguns deles apresentam colorações diferentes. 

Depois, há uma segunda verificação que é feita pelo farmacêutico através de uma janela de vidro que 

deixa ver para o interior da câmara. Nesta segunda verificação é confirmado o fármaco e o nome do 

doente a que este se destina, assim como o volume do que foi preparado. Seguidamente à aprovação do 

farmacêutico, o medicamento é colocado num invólucro destinado ao transporte de citostáticos, sendo aí 

colocado o rótulo que identificativo. O produto final chega ao farmacêutico por via da porta dupla e a 

mala é depois recebida por um AO em conjunto com o livro de registos, no qual o enfermeiro que está 

encarregue da administração deve colocar a sua assinatura, com o intuito de confirmar que o 

medicamento foi recebido [7] [17]. 

 Caso algum medicamento não possa a ser administrado após a sua preparação, pode ser avaliada 

a reutilização do mesmo noutro paciente, a fim de se poder evitar o desperdício. Nos casos em que isso 

não se mostra viável, há um impresso relativo às inutilizações de citostáticos que deve ser preenchido. 

Neste impresso está explícito o nome do fármaco e o volume que será rejeitado, sendo em seguida o 

mesmo incinerado [17]. 

 Estão disponíveis kits na UCPC para casos de extravasão e de derrame, estando também 

implementados Programas de Controlo de Risco à Exposição a Cistostáticos, que se estendem a todos os 

profissionais que têm contacto com este género de medicamentos. Na eventualidade de acontecer um 

acidente com um medicamento citostático, é necessário o preenchimento de um documento próprio para o 

efeito, em que é colocado em evidência o ocorrido bem como o nome do fármaco em questão e as 

medidas de auxílio prestadas [17]. 

 No decorrer do meu estágio pude estar na UCPC durante uma semana. Durante essa semana 

aprendi a desempenhar autonomamente as funções que o farmacêutico desempenha nesse local, sempre 

com a supervisão do farmacêutico responsável. Tive também a oportunidade de testemunhar in loco todo 

o trabalho desempenhado pelos TSDT no interior da câmara. 

 Na minha perspetiva esta vertente do estágio revelou-se muito importante, na medida em que me 

pude aperceber de uma nova vertente em que o farmacêutico pode exercer as suas funções tornando o seu 

conhecimento útil em ambiente hospitalar, valorizando assim o farmacêutico como profissional de saúde 

na preparação de citostáticos, a qual carece de profissionais com formação e experiência, tanto em relação 

aos farmacêuticos que supervisionam como em relação aos TSDT que manipulam. 
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  4.1.2. Nutrição Parentérica 
 A nutrição parentérica deve ser entendida como o fornecer, por via intravenosa, de nutrientes 

indispensáveis, sendo esta necessária em momentos que não seja possível os nutrientes serem 

administrados por via oral ou entérica. 

 No caso da Unidade de Vila Real, não é viável a produção destes suplementos, na medida em 

que o número de pacientes que dela carece não é muito elevado, acrescentando ainda o fato de uma vasta 

gama destes produtos já serem disponibilizados pela indústria farmacêutica. Estes produtos encontram-se 

à disposição dos médicos através da sua prescrição. A exceção a esta regra é o Serviço de Neonatologia, 

que tem as suas requisições encaminhadas para o Centro Hospitalar de São João, sendo que o CHTMAD 

possui um protocolo com este Centro Hospitalar de cooperação para o efeito. 

 4.2. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 
 A preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis compreende processos como a 

reembalagem de doses unitárias sólidas, a preparação de doses individuais e específicas (destinadas a 

grupos específicos de doentes), a preparação de manipulados e preparações asséticas (soluções 

desinfetantes), realizados em ambiente controlado e não esterilizado. 

  4.2.1. Doses Unitárias Sólidas – Reembalagem e Rotulagem 
 A reembalagem e a rotulagem de medicamentos em formato unidose tem o intuito de permitir 

que os SFH tenham o medicamento à disposição de forma individualizada e na dose que é prescrita. Isto 

permite que haja uma melhor gestão do tempo gasto na preparação e administração da medicação, bem 

como uma maior redução em termos de gastos e a redução de possíveis erros de administração. Há 

também vantagens na proteção dos medicamentos relativamente aos agentes externos e permite que o seu 

uso seja feito com maior rapidez e segurança [11]. 

 Os SF da Unidade de Vila Real têm ao seu dispor uma área especialmente dedicada à 

reembalagem, que se encontra separada das restantes divisões. Esta área está sob a responsabilidade de 

um TSDT, que é auxiliada por AO, com a supervisão de um farmacêutico. Este processo é realizado de 

maneira semiautomática, por programação individual das diferentes operações e prévia introdução dos 

dados que serão impressos nos rótulos, no sistema informático acoplado à máquina que faz a embalagem 

(Anexo VII). Antes de dar início a este processo, a bancada de trabalho e os equipamentos devem ser 

limpos e desinfetados. Deve ainda ser levada a cabo uma verificação dos dados inseridos no sistema 

informático. Por forma a evitar possíveis erros, que o inviabilizem, este processo deve ser realizado sem 

qualquer tipo de interrupções, sendo os diferentes medicamentos embalados em diferentes ocasiões. 

 Em relação ao Prazo de Validade, no caso de o medicamento ser reembalado, deve ser mantido o 

Prazo de Validade definido pelo fabricante. Porém, quando é necessário fracionar o medicamento o Prazo 

de Validade sofre alterações. Isto é devido à alteração das condições em relação ás condições em que o 

medicamento se encontrava armazenado previamente. Desta forma é importante que o prazo de validade 

não ultrapasse um período de 6 meses depois de ser reembalado, ou 25% do tempo que dista entre a data 

de reembalagem e o Prazo de Validade que o fabricante estipulou [7]. 
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 Findo o processo de reembalagem os medicamentos são validados pelo farmacêutico que se 

encontra responsável. Este faz a verificação do rótulo e a conformidade do produto final, seguindo-se a 

libertação do lote de reembalagem [7]. 

 Alguns medicamentos orais sólidos possuem dimensões maiores e em que, portanto, fica 

inviabilizada a sua reembalagem. Nestas instâncias, deve proceder-se à rotulagem manual destes 

medicamentos com rótulos que possuem os dados atrás mencionados [7]. 

  4.2.2. Preparação de Doses Individuas e Específicas 
 A preparação de medicamentos em doses individuais e específicas é muito importante em 

serviços como a Neonatologia e a Pediatria. Grande parte dos ensaios clínicos são realizados com 

indivíduos em idade adulta, o que torna impossível que seja feita uma extrapolação destes estudos, para 

esse grupo específico de doentes, pois existem inúmeras diferenças em termos fisiológicos entre os dois 

grupos. Conforme a especialidade, uma boa parte dos medicamentos, não são indicados ou têm a sua 

utilização desaconselhada nestas idades, pois a sua eficácia e a sua segurança não se encontram 

comprovadas, o que aumenta o risco de verificação de reações adversas [14]. 

 A forma farmacêutica que alguns destes medicamentos têm, torna pouco prática a sua 

administração em crianças, que têm mais dificuldade em deglutir cápsulas ou comprimidos. Assim, 

gerou-se a necessidade em relação ao desenvolvimento de formulações mais cômodas em relação à sua 

administração, com a preparação de doses individuais ou “Papéis Medicamentosos”. Estes são preparados 

através da pulverização das formas sólidas orais disponíveis comercialmente, ou formulações líquidas 

extemporâneas [14]  

  4.2.3. Medicamentos Manipulados 
 A prescrição médica é imprescindível para a preparação de um medicamento manipulado, 

devendo ser lida e interpretada de antemão pelo farmacêutico para que possa ser garantida a segurança do 

medicamento no que diz respeito às dosagens das substâncias ativas e à não existência de 

incompatibilidades que possam pôr a segurança do doente em questão. A técnica a utilizar para a 

preparação é decidida por um farmacêutico ou por um TSDT, fazendo também os cálculos que 

necessários. Deve ainda certificar-se em relação à disponibilidade das matérias-primas necessárias, e se 

estas se encontram dentro do seu Prazo de Validade, bem como do bom funcionamento e do estado de 

limpeza dos equipamentos e utensílios que serão utilizados durante a preparação. Devem ainda ser 

seguidos de forma escrupulosa os protocolos mais adequados à preparação de forma a que o produto 

obtido no final tenha o teor desejado de substância ativa, e que seja cumprido o estipulado na monografia 

genérica relativa à fórmula farmacêutica que se encontra na Farmacopeia Portuguesa. Ao mesmo tempo 

que ocorre a preparação deve ser preenchido o impresso de Preparação de Medicamentos Manipulados, 

no qual deve estar presente o processo de manipulação na sua totalidade [7] [16]. 

 O produto final obtido é então acondicionado e rotulado com informações relativas ao nome do 

local onde foi preparado o medicamento (SF do CHTMAD neste caso), a DCI, a dosagem, a forma 

farmacêutica, a quantidade dispensada, o nome do doente e o nome do DT. No caso de haverem 

condições especiais de acondicionamento do medicamento, estas deverão ser mencionadas.  
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 Os SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real não prepara uma quantidade relevante de 

medicamentos manipulados, sendo a “Suspensão IPO” das mais solicitadas. Esta suspensão é empregue 

no tratamento de mucosites, possuindo na sua constituição bicarbonato de sódio (como corretor de pH), 

nistatina (como antifúngico) e lidocaína (como anestésico local). 

 4.3. Distribuição do Medicamento 
 A distribuição do medicamento é a derradeira etapa no que diz respeito ao ciclo do medicamento 

no meio hospitalar, tendo como intuito assegurar que a prescrição do medicamento é cumprida e que o 

mesmo é administrado de forma correta, diminuir os erros relativos à medicação, garantir que é feita a 

monitorização da terapêutica, a redução do tempo de enfermaria destinado a tarefas administrativas e 

tornar mais simples a manipulação de medicamentos. 

 Tendo em conta as Boas Prática em Farmácia Hospitalar do Colégio da Especialidade da Ordem 

dos Farmacêuticos, a distribuição do medicamento no contexto hospitalar pode ser compartimentada em 

várias categorias. A primeira dessas categorias é a Distribuição a Doentes em Regime de 

Internamento, a qual engloba o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados e o Sistema de 

Distribuição em Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU). A segunda categoria é a 

Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório e a terceira é a Distribuição Individualizada, a 

qual inclui os medicamentos que estão sujeitos a uma legislação restritiva, como é o caso de 

benzodiazepinas, estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos a ser utilizados em 

ensaios clínicos. 

 A dispensa deve ser feita mediante prescrição online pelo médico no sistema informático do 

hospital. A prescrição verbal só é aceite em emergências ou de Bloco Operatório, devendo ser mesmo 

assim feita a prescrição através do sistema informático do hospital após 24 horas. A dispensa dos 

medicamentos carece ainda da validação da prescrição médica pelo farmacêutico. 

 

  4.3.1. Distribuição Individual em Dose Unitária 
A Distribuição Individual em Dose Unitária é a dispensa de um determinado medicamento em 

dose unitária e individualizada. A dose individualizada corresponde à quantidade do medicamento que 

está numa determinada embalagem, com a respetiva identificação no que diz respeito ao DCI, à dosagem 

e ao prazo de validade. Já a dose unitária diz respeito à dose de medicamento que está prescrita para um 

dado doente, e que será administrado de uma vez só, a uma hora conhecida. A prescrição é feita todos os 

dias, num período de 24 horas, ao contrário de casos em que seja feriado ou fim de semana. Neste caso a 

prescrição é feita em 48 horas no caso de feriado e em 72 horas no caso de fim de semana. 

 A DIDU possibilita que haja um conhecimento mais exato do perfil farmacoterapêutico do 

doente, uma melhor racionalização da terapêutica a que este está sujeito, a redução de desperdício, a 

diminuição do risco de interações e melhorar segurança do circuito do medicamento em geral [11]. 

 Após ser feita a prescrição online pelo médico, o farmacêutico deve proceder à sua validação, 

verificando os parâmetros relativos à dose, à posologia, à via de administração, à possível duplicação de 

medicação e a interações. Depois de a validação ser feita, deve levado a cabo um perfil 
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farmacoterapêutico do doente, sendo este enviado por via informática para o Kardex®, procedendo em 

seguida à distribuição por medicamento. O Kardex® armazena medicamentos em grande quantidade, 

encontrando-se os mesmos rotulados ou reembalados, Em seguida, o TSDT recolhe os medicamentos do 

Kardex®, de acordo com a informação dada pelo equipamento, sendo então colocados numa mala, 

compartimentada em gavetas individualizadas, e que correspondem cada uma delas a um doente 

diferente. Nas ocasiões em que um medicamento que é prescrito não está no Kardex® é emitido um mapa 

de incidências, no qual aparecem os medicamentos que o equipamento tem em falta, e que portanto 

deverão ser colocados de forma manual pelo TSDT. No caso de indisponibilidade de algum desses 

medicamentos nos SF será enviado um alerta na gaveta do doente em questão. Deve ser ainda 

mencionado que no decorrer da preparação do DIDU há a possibilidade de serem feitas alterações nos 

serviços, sejam as mudanças de cama, prescrições revistas ou altas. Nesta instância, o farmacêutico deve 

proceder à verificação da ocorrência das alterações no GHAF, devendo realizar um mapa de diferenças 

para que possa ser feita a respetiva correção. Com este processo concluído, é feito o transporte das malas 

até ao serviço respetivo pelo AO. Quando as malas chegam ao serviço a que se destinam, o enfermeiro 

presente deve conferir toda a medicação que foi recebida, e administra-la aos doentes respetivos. No caso 

de alguma anomalia ser detetada, esta deverá ser reportada e deve em seguida proceder-se à sua correção 

[11]. Medicamentos como estupefacientes, benzodiazepinas, psicotrópicos e medicação SOS, não têm a 

sua distribuição feita através deste regime, sendo colocados nos Pyxis® dos variados serviços (Anexo 

VII). 

  4.3.2. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados e Distribuição 

Clássica 
 Atualmente, o Sistema de Reposição de Stocks Nivelados é utilizado na maior parte dos serviços 

da Unidade de Vila Real, em detrimento do Sistema de Distribuição Clássica. Os dois sistemas têm a 

capacidade de assegurar o controlo e a reposição do stock, com a devida periodicidade, de quantidades 

estanques de medicamentos, preconizadas para cada um dos serviços, mediante as necessidades que estes 

apresentem [7]. Dessa forma, o Sistema de Distribuição Clássica é usado de forma pontual nos SF no 

abastecimento dos serviços em que a distribuição unitária não tão adequada. De forma mais predominante 

encontramos neste sistema soluções estéreis de grande volume, produtos de contraste radiológico e 

antisséticos. A requisição é feita pelos serviços quer de forma informática (usando o GHAF), quer de 

forma manual, os Produtos Farmacêuticos que pretende. A validação dessa requisição deve ser feita pelo 

farmacêutico, que à semelhança do TSDT poderá preparar a medicação requerida. Os AO fazem o 

transporte destes Produtos Farmacêuticos para os serviços em questão em contentores que se encontram 

identificados. O stock destes produtos é em seguida atualizado por via informática por um AT. Este irá 

colocar em arquivo a requisição nas pastas devidas.  

 A Reposição de Stocks levada a cabo na Unidade de Vila Real tem como pedra basilar o sistema 

Pyxis Medstation 3500®, vulgo Pyxis® (Anexo VII). A grande parte dos serviços da Unidade de Vila Real 

tem este sistema, o qual é composto por armários e gavetas informatizadas que permitem a distribuição 

semiautomática dos medicamentos armazenados. A seleção dos medicamentos armazenados é feita tendo 

como partes ativas da mesma o médico, o farmacêutico e o enfermeiro chefe do serviço em questão, 

atendendo as suas necessidades. Dessa forma o Pyxis® é utilizado como complemento do DIDU, visto que 
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disponibiliza certos medicamentos não contemplados na DIDU, como sejam os medicamentos em “SOS”, 

psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas. As várias gavetas têm vários níveis de segurança 

diferentes, de acordo com o risco do medicamento que aí esteja armazenado, estando definido um limite 

máximo e mínimo de unidades. Os medicamentos que possuam stock inferior ao limite mínimo, aparecem 

numa lista, própria de cada um dos serviços. O farmacêutico emite esta lista através da consola geral, e 

usa-a para preparar e repor os medicamentos em falta conforme as necessidades. Quando se procede à 

reposição do Pyxis®, o Prazo de Validade é verificado, de forma a colocar em prática o que o FEFO e o 

FIFO ditam. Apenas no momento em que o Produto Farmacêutico é dispensado ao doente pelo 

enfermeiro, é que este deixa de estar integrado no stock do Pyxis®. O acesso a este sistema é garantido 

através de um conjunto composto por um número de utilizador e uma palavra passe (ou impressão 

digital), o que controla as dispensas e as reposições efetuadas. 

 Várias vezes durante o meu estágio tive a oportunidade de participar ativamente em todas as 

etapas deste processo, fazendo a preparação dos medicamentos a repor, e fazendo essa mesma reposição. 

Visto que esta tarefa é levada a cabo em vários serviços tive a oportunidade de os visitar e ter uma visão 

mais holística da influência que este processo tem no funcionamento de todo o hospital, bem como da 

forma como interage o farmacêutico em contexto hospitalar com os restantes profissionais de saúde que 

nele desenvolvem a sua atividade. 

  4.3.3. Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório 
 Com o recurso da distribuição de medicamentos em ambulatório, o doente pode dar seguimento 

ao tratamento no seu domicílio. Isto traz vantagens para o hospital na medida em que os custos que o 

internamento hospitalar acarreta são diminuídos. O próprio doente tem também a vantagem da 

diminuição dos riscos do internamento, possibilitando-lhe a continuidade do tratamento no seio familiar, 

A Distribuição a Doentes em Regime Ambulatório permite que seja feito uma vigilância mais apertada 

em relação a diferentes terapêuticas, e faz com que os doentes tenham uma maior adesão à terapêutica 

[11].  

 Este tipo de regime de distribuição de medicamentos tem normas específicas e que preconizam 

que medicamentos têm a possibilidade de ser dispensados dessa forma, bem como as suas quantidades. O 

doente deve ainda assumir o compromisso com as condições de utilização, mediante o preenchimento de 

um documento de responsabilização [18]. Os medicamentos com a possibilidade de dispensa podem ser 

medicamentos comuns, existentes em qualquer Farmácia Comunitária, ou medicamentos de dispensa 

exclusiva no meio hospitalar. A comparticipação dos medicamentos dispensados desta forma é de 100%. 

 A sala de dispensa dos medicamentos da Farmácia de Ambulatório dos SF da Unidade de Vila 

Real está separada da sala de espera, bem como das restantes divisões. Esta separação tem o intuito de dar 

privacidade no atendimento dos doentes por parte do farmacêutico. Esta sala conta com dois pontos 

destinados pera o atendimento. Esses postos estão equipados com um terminal de acesso ao GHAF cada 

um. É importante referir que existe também uma Farmácia de Ambulatório adicional destinada 

especificamente aos doentes oncológicos do hospital, a qual se encontra no edifício de oncológica, no 

piso 0, junto à UCPC, facilitando assim o acesso aos doentes que frequentam o serviço.  
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 A dispensa dos medicamentos é feita após o doente apresentar uma receita médica de um dado 

serviço, do Hospital de Dia ou de uma consulta. A prescrição é validade pelo farmacêutico, devendo este 

em seguida fazer a verificação dos dados relativos ao nome do doente, à assinatura do medico prescritor e 

à data da prescrição. Para além da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve ainda esclarecer o 

doente em relação à posologia, ao modo de administração e aos possíveis efeitos adversos por exemplo. 

Da primeira vez que os medicamentos são dispensados, por início de uma nova terapêutica, é importante 

que essa dispensa seja feita ao próprio. Isto serve para garantir uma correta transmissão da informação 

relativa ao modo de utilização dos medicamentos. Com a exceção dos medicamentos destinados ao 

tratamento do HIV, a medicação dispensada é a quantidade necessária para um mês de tratamento. As 

quantidades dispensadas, bem como o Prazo de Validade e o lote são registados, tanto na Guia de 

Tratamento do Doente como na Receita Médica, pelo farmacêutico [18]. Findo este processo devem ser 

debitados no stock os medicamentos que foram dispensados, havendo também o arquivo da receita. Esse 

arquivo encontra-se compartimentado por patologias, estando ordenado alfabeticamente, conforme o 

nome do doente. 

 No decorrer do meu estágio foi-me permitido observar e levar a cabo vários atendimentos tanto 

no Ambulatório dos SF, como no serviço de Oncologia. 

4.3.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 
 A Distribuição de medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva diz respeito à dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos dos quais são exemplo Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas (em serviço em que o Pyxis® não exista), Hemoderivados, Estimulantes da 

Hematopoiese, Medicamentos Extra-formulário e material de penso. É requerido o preenchimento de 

formulários específicos, de acordo com o grupo de medicamentos e produtos farmacêuticos que irão ser 

dispensados. 

 No que diz respeito às substâncias consideradas Estupefacientes e Psicotrópicos, estas 

encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro, que tem o propósito de que haja um 

maior controlo em relação ao consumo e tráfico destas substâncias. Isto deve-se ao fato destas substâncias 

terem o potencial para criar um elevado grau de dependência física e mental e de terem efeitos 

secundários muito marcados [19]. De maneira a controlar o uso deste tipo de fármacos a Portaria 

nº981/98 de 8 de junho dita que deve ser preenchido o Modelo nº1509 adquirido na Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda (INCM) [12]. O modelo em questão tem as informações relativas ao DCI, à forma 

farmacêutica, à dosagem e à informação do doente, devendo ser preenchido em duplicado, e o médico que 

o requisita deve assinar em conjunto com o Diretor dos SF. A validação e respetiva preparação da 

requisição são feitas pelo farmacêutico, que a envia para o respetivo serviço clínico. Do mesmo modo, a 

transferência de estupefacientes e psicotrópicos entre as unidades da Unidade de Vila Real carece do 

preenchimento deste modelo. Este género de medicação pode ainda ser retirado do Pyxis® pelo 

enfermeiro, desde que possua uma justificação, a qual faz com que deixe de ser necessário que o modelo 

seja preenchido. Estes medicamentos são de acesso exclusivo dos farmacêuticos, estando guardados em 

cofre de porta metálica [7]. 
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 Os Medicamentos Hemoderivados são definidos como medicamentos de risco na medida em 

que são compostos por proteínas plasmáticas com interesse terapêutico, as quais não é possível sintetizar, 

e portanto, são obtidas através do plasma de dadores humanos saudáveis, por um processo tecnológico de 

fracionamento e purificação. Os medicamentos com maior importância, dentro dos que são dispensados 

são as imunoglobulinas, os fatores de coagulação e a albumina. Este tipo de medicamentos é regulado 

pelo Despacho do Ministério da Saúde nº5/95 de 25 de janeiro [21] [22]. Estes medicamentos devem estar 

sempre acompanhados dos Certificados de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) e dos certificados 

de análise. Estes são emitidos pelo laboratório do INFARMED, e a prescrição desta medicação é feita 

com o preenchimento do Modelo nº1804 da INCM pelo médico que prescreve e pelo farmacêutico que 

dispensa, para assim poderem ser rastreados os lotes que são administrados a cada doente.  

 A prescrição dos Estimulantes da Hematopoiese, bem como a sua distribuição e 

comparticipação são regulados pelo Despacho nº19/96 de 16 de maio, pelo Despacho nº9825/98 de 13 de 

maio e pelo Despacho nº 11 619/2003 de 22 de maio, estando estes medicamentos destinados sobretudo a 

doentes renais crónicos [23] [24] [25]. Todos os dias chega, por intermédio de um AO aos SF da Unidade 

de Vila Real, uma listagem feita pelo enfermeiro-chefe do serviço de nefrologia, com os nomes, os 

números dos processos, o fármaco e a dose a administrar, dos doentes que irão realizar diálise nesse dia. 

O farmacêutico que está responsável pelo serviço em questão deverá validar e dispensar a medicação. 

Essa dispensa é feita de forma individual e a medicação é então transportada em mala com capacidade 

refrigerante, acompanhada de um rótulo em que se pode ler “Nefrologia – Hemodiálise”. 

 Os Medicamentos Extraformulário são os que os que se encontram omissos no FHNM. Assim, 

nas ocasiões em que são prescritos pelo médico é obrigatório o preenchimento de um impresso designado 

por “Justificação Extraformulário”. Neste impresso deve estar presente a justificação clínica que se aplica 

a este caso em concreto, para que possa ser apreciado e emitido um parecer pela CFT, ou pela CNFT se 

tal for necessário. Depois de obtida essa autorização, o medicamento será distribuído através do sistema 

de distribuição que se mostrar mais adequado. 

 Durante o meu estágio tive a possibilidade de participar ativamente em todas as etapas dos 

processos acima descrito, desempenhando os mesmos com autonomia e com a constante supervisão de 

um farmacêutico. De forma mais corrente desempenhei as funções descritas para os Medicamentos 

Hemoderivados e para os Estimulantes da Hematopoiese, alertando-me para a importância e para a 

responsabilidade que a sua dispensa encerrava, tornando-me ciente do papel importante que o 

farmacêutico pode desempenhar em contexto hospitalar. 

5. Centro de Informação do Medicamento 
 O Centro de Informação do Medicamento (CIM) trata-se de uma unidade física dentro dos SFH 

que está aberta à consulta de informação científica relacionada com o medicamento. Para além deste 

espaço o físico, o CIM também se apresenta em via Internet ou em bases de dados. Assim, a informação 

contida pelo CIM pode ser consultada e atualizada e pode ser categorizada como informação ativa ou 

passiva. Esta última trata-se da informação que oferece resposta a questões feitas por outros profissionais 

de saúde seja por telefone, por escrito ou presencialmente [11]. As questões levantadas junto dos SF são 
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registadas, e vão-lhe ser associadas respostas, o que é feito num impresso específico para tal, o qual tem o 

nome de “Pedido de Informação”. Nas questões que são postas pela primeira vez, e para as quais não se 

dispõe de informação para um resposta de forma imediata, é elaborada pesquisa bibliográfica, com 

recurso a fontes como o Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM), o Infomed, o Prontuário 

Farmacêutico ou mesmo artigos e guidelines que possam ser pertinentes. A informação ativa é aquela que 

é resultado de iniciativas levadas a cabo pelo CIM de que são exemplo seminários ou folhetos 

informativos [11]. 

6. Farmacovigilância  
Em 1992 foi criado em Portugal o Sistema Nacional de Farmacovigilância, de acordo com o 

Despacho Normativo nº 107/92, relativo a 27 de junho, o qual é regulamentado na atualidade pelo 

Decreto-Lei nº 242/2002 de 3 de novembro [26]. É função do INFARMED acompanhar e colocar em 

prática o SNF [11]. Os profissionais que integram o SNF devem notificar a informação respeitante a 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM) na sua totalidade. Desse mesmo modo, nas ocasiões em que 

houver suspeita de efeitos secundários relacionados com o uso de medicamentos, estas devem ser 

encaminhadas ao SNF, não só pelos profissionais de saúde como também pelos doentes, utilizando para 

isso o Portal RAM. Isto permite que a monitorização da segurança dos medicamentos seja realizada de 

forma contínua. 

 

 

 

7. Ensaios Clínicos 
O Ensaio Clínico é definido na Lei nº21/2014 de 16 de abril como “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia” [28]. De cordo com esta lei, a responsabilidade pelo armazenamento de dispensa 

de medicamentos experimentais recai sobre o farmacêutico hospitalar. 

Os responsáveis pelo supervisionamento do estudo clínico e pelas condições necessárias para o 

desenvolvimento do mesmo, está a cargo do INFARMED e da Comissão de Ética Competente (CEC), 

cabendo à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) garantir a implementação dos princípios 

de boas práticas clínicas e orientações científicas respeitantes aos Ensaios Clínicos [28]. 

Os procedimentos para o início de um novo ensaio clínico iniciam-se com uma reunião com o 

promotor do ensaio clínico, que fornece a documentação necessária para a participação do hospital. O 

ensaio só fica em andamento se o Conselho de Administração do Hospital autorizar. Após o início do 
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ensaio, o DT dos SF ou em alternativa o farmacêutico responsável, recebe o medicamento que irá ser o 

alvo do ensaio e a informação do promotor que está no “Dossier da Farmácia”. Nesse momento é 

verificado número de unidades do medicamento recebidas, o prazo de validade, o número de lote e o 

número de randomização. O farmacêutico responsável deve em seguida preencher a Ficha do Ensaio 

Clínico, tomando nota da data em que recebeu o kit, do número de caixas e de kits, o lote, o Prazo de 

Validade e menção algo que não esteja em conformidade, colocando a sua assinatura no final [7] (Anexo 

VIII). Os medicamentos são então colocados em armário devidamente fechado. 

 O investigador deverá propor os doentes que farão parte do ensaio clínico, mediante análise dos 

seus perfis, devendo ser verificado o cumprimento dos critérios de inclusão preconizados pelo promotor. 

O médico deve ainda recolher o consentimento informado do doente, após colocar o último a par de todo 

o procedimento, e dos riscos inerentes. Quando o farmacêutico dispensa o medicamento experimental ao 

doente é preenchido um modelo delineado pelo promotor para que possam ser documentados todos os 

dados. Em seguida, o farmacêutico deve proceder à recolha das unidades de medicamento experimental 

não utilizadas, bem como as embalagens vazias.  

 Os doentes que fazem parte do ensaio clínico são alvos de constante monitorização, devendo 

deslocar-se à unidade hospitalar periodicamente para que possam ser realizados exames relativos à 

evolução da sua condição.  Quando se verificam reações adversas graves durante o ensaio clínico, o 

promotor deve ser informado pelo promotor em 24 horas [28]. 

8. Erros na Medicação  
 O Erro de Medicação é definido pela European Medicines Agency (EMA) como a falha não 

intencional no processo de tratamento farmacológico que leva a, ou tem potencial de produzir dano ao 

paciente [29]. Quando acontece um Erro de Medicação no hospital, o mesmo deve ser reportado por um 

profissional de saúde por preenchimento de um documento para o esse efeito. Esses erros podem ser de 

vária índole, como por exemplo alteração para uma dosagem errada, erros na prescrição ou na dispensa, 

troca de medicamento, ou uma alteração na administração, sendo esses erros classificados conforme o 

grau da sua gravidade, podendo assim ser divididos em Erros do Tipo A, que dizem respeito a situações 

que podem induzir em erro, Erros do Tipo B, quando acontece um erro que não atinge o doente, e Erros 

do Tipo C, que são erros que afetam o doente de forma direta, sendo importante referir que um erro deste 

tipo deve ser trazido de forma imediata ao médico que se encontra responsável pelo serviço. No término 

de cada mês será enviado o relatório de Erros de Medicação na pessoa do Gestor do Erro de Medicação à 

CFT, ao Gabinete de Qualidade e aos Diretores e Enfermeiros-Chefe dos serviços. 

9. Emergência Hospitalar 
Os SF do CHTMAD dispensam medicação no decorrer das 24 horas do dia, qualquer que seja a 

situação, por intermédio dos Carros de Emergência que se encontram disponíveis nos serviços do centro 

hospitalar. O carro de emergência possui equipamentos e fármacos para situações de emergência como, 

por exemplo, para a reanimação cardiorrespiratória. Estes Carros de Emergência carecem de verificação e 

manutenção com regularidade, como o teste ao desfibrilhador. Mensalmente, os medicamentos do carro 
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devem ser vistoriados em relação aos prazos de validade. No caso de data limite estar próxima de acabar, 

o farmacêutico deve proceder à substituição do medicamento. A medicação recolhida é então 

encaminhada para um serviço em que o medicamento tenha uma rotatividade mais alta. 

10. Atividades Complementares 
 Durante o meu estágio nos SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD visitei vários dos serviços 

pertencentes a essa unidade e de testemunhar na primeira pessoa o modo como todos eles se interligavam, 

funcionando de forma simbiótica para o bom funcionamento do mesmo. Um desses serviços foi o Serviço 

de Análises Clínicas, local onde são feitos os mais diversos despistes, e respetivo acompanhamento, em 

relação a doenças infeciosas como a Hepatite C. Foi-me mostrado como este serviço funciona, em relação 

aos protocolos seguidos, às normas de segurança utilizados e à interpretação que deve ser feita em 

confronto com os resultados obtidos.  

 Visitei ainda o serviço de nefrologia onde pude perceber o funcionamento da diálise, quer em 

relação aos equipamentos, quer em relação ao utente.  

 No decorrer deste período participei ainda nas 1ª Jornadas de Pneumologia Oncológica, 

organizadas pelo serviço de pneumologia do CHTMAD, com a presidência da Dra. Ana Fernandes. Estas 

jornadas abordaram várias vertentes da pneumologia oncológica, desde a clínica até à humana, revelando-

se muito proveitoso para a minha formação, fazendo-me também perceber as possibilidades de atuação do 

farmacêutico como profissional de saúde no meio hospitalar. 

Conclusão 
 Este estágio em farmácia hospitalar revelou-se uma experiência engrandecedora a nível pessoal, 

na medida em que me trouxe mais valias para a minha formação profissional. Foram dois meses de 

contato com uma realidade até então desconhecida para mim, e que abriu o meu leque de opções em 

relação ao que pretendo para o meu futuro em termos profissionais. 

 A farmácia hospitalar é mais uma das várias zonas de ação em que a figura do farmacêutico 

como profissional de saúde deve ser bem vincada e sempre presente, apresentando em todas as ocasiões o 

rigor e a sede de obter mais conhecimento que dele devem ser caraterísticas. Para além disto deve ainda 

haver a comunicação constante entre os vários profissionais de saúde, e ao longo deste estágio pude 

verificar isso na sua plenitude, e testemunhar que a sobreposição dos conhecimentos de cada uma das 

classes profissionais que exercem a sua atividade no meio hospitalar é fundamental para que a qualidade 

dos serviços de saúde seja a melhor possível. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Área de Influência do CHTMAD, EPE (2019) 

 

Figura 1 - Área de Influência no distrito de Vila Real 

 

Figura 2 - Área de Influência no distrito de Viseu, destacada em azul 

 

Figura 3 - Área de Influência no distrito de Bragança  
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Tabela 1 - Área de Influência do CHTMAD, EPE 

 

     População Residente Área (km2) 

Distrito de Vila Real 

  Alijó 14320 297,6 

  Mesão Frio 4926 26,6 

  Mondim de Basto 8573 172,1 

  Murça 6752 189,4 

  Peso da Régua 18832 94,2 

  Ribeira de Pena 7412 271,4 

  Saborosa 7032 156,9 

  Santa Marta de Penaguião 8569 68,9 

  Vila Pouca de Aguiar 14998 437,1 

  Vila Real 49957 377,1 

 Influência direta - Hospital de Vila Real 141371 2037,3 

  Boticas 6417 322,0 

  Chaves 43667 591,3 

  Montalegre 12762 805,8 

  Valpaços 19512 548,8 

 Influência direta - Hospital de Chaves 82358 2267,9 

Distrito de Viseu 

  Armamar 7491 117,1 

  Cinfães 22424 241,5 

  Lamego 28081 164,1 

  Moimenta da Beira 11074 220,0 

  Penedono 3445 133,7 

  Resende 12110 120,6 

  São João da Pesqueira 8653 266,1 

  Sernancelhe 6227 228,6 

  Tabuaço 6785 133,9 

  Tarouca 8308 100,1 

 Influência direta - Hospital de Lamego 80065 1363,6 

Distrito de Bragança 

  Alfândega da Fé 5963 321,9 

  Bragança 34750 1173,6 

  Carrazeda de Ansiães 7642 279,2 

  Freixo de Espada à Cinta 4184 245,1 

  Macedo de Cavaleiros 17449 699,2 

  Miranda do Douro 8048 488,0 

  Mirandela 25819 659,0 

  Mogadouro 11235 755,6 

  Torre de Moncorvo 9919 531,6 

  Vila Flor 7913 265,8 

  Vimioso 5315 481,5 

  Vinhais 10646 694,9 

 Área Complementar 148883 65095,4 

Total 452677 70764,2 
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ANEXO II – Organização da Unidade Hospitalar de Vila Real 
 

 

Figura 4 - Mapa da Unidade Hospitalar de Vila Real 
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ANEXO III – Armazéns dos Serviços Farmacêuticos 

 

Figura 5 – Zona de Recepção e Conferência de Encomendas 

 

Figura 6 - Armazém Geral 
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Figura 7 - Armazém de soros 

 

Figura 8 - Armazém de produtos inflamáveis 
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Figura 9 - Kardex 

 

Figura 10 - Armazém Unidose 
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ANEXO IV – Unidade Central de Preparação de Citotóxicos 

 

Figura 11 - Farmácia de Ambulatório 

  

Figura 12 - Câmara de Fluxo Laminar 
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Figura 13 - Exemplo de Ficha de Prescrição 

 

 

 

 

Figura 14 – Rótulo identificativo para a Preparação de Citostáticos 
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ANEXO V – Autorização de Medicamentos 

 

Figura 15 - Formulário de Pedido de Autorização Excecional de Medicamentos de Uso 

Humano 
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Figura 16 - Formulário de Justificação de Medicamento Extra-formulário 
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Figura 17 - Exemplo de um Pedido de Introdução de Medicamento à Adenda Hospitalar do 

FHNM (1) 
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Figura 18 - Exemplo de um Pedido de Introdução de Medicamento à Adenda Hospitalar do 

FHNM (2) 
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Figura 19 - Exemplo de um Parecer da CFT para um pedido de AUE (1) 
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Figura 20 - Exemplo de um Parecer da CFT para um pedido de AUE (2) 
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Figura 21 - Exemplo de um Pedido de Autorização de Medicamento 
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Figura 22 - Descrição do Procedimento relativo ao Pedido de Autorização de Medicamento 
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Figura 23 - Exemplo de Justificação de Medicamento Extra-formulário 
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ANEXO VI – Medicamentos Manipulados 

 

Figura 24 - Exemplo de documentação de um Medicamento Manipulado encomendado 
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ANEXO VII – Distribuição Individual em Dose Unitária 

 

Figura 25 – Máquina de reembalagem de doses unitárias sólidas 

 

 

Figura 26 – Pyxis 

 

 

 

 



49 
 

ANEXO VIII – Ensaios Clínicos 

 

Figura 27 – Ficha de Identificação do Ensaio Clínico 
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Figura 28 - Ficha de Ensaio Clínico 

 

 

Figura 29 - Mapa de Ensaios Clínicos 
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