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Resumo 

 

Após 5 anos do início do meu percurso no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas chega agora o final e o primeiro contacto com o mundo profissional, 

proporcionado pelo estágio profissionalizante em farmácia comunitária. Este estágio 

desempenha um papel fulcral a nível académico e pessoal, pois surge como uma 

oportunidade para os estudantes terem um primeiro contacto com a realidade do dia-a-dia do 

farmacêutico e com as funções pelas quais é responsável em farmácia comunitária. 

O presente documento sumariza os meus quatro meses enquanto estagiário da 

Farmácia Peninsular, sob a orientação da Dr.  ͣAna Loureiro, em que tive a oportunidade de 

experienciar o trabalho diário e de integrar a equipa que todos os dias trabalha com o objetivo 

de promover e melhorar a saúde de todos os utentes que a procuram. 

Este relatório está dividido em duas partes principais. Na primeira parte, proponho-me 

a descrever todas as atividades inerentes à farmácia comunitária, abordando todos os 

ensinamentos que me foram transmitidos, bem como todas as tarefas que fui realizando neste 

percurso. Assim, nesta parte, está incluída uma descrição da estrutura e organização da 

Farmácia Peninsular, bem como, as várias atividades desempenhadas pelo farmacêutico, 

como a receção de encomendas, gestão de devoluções, conferência de receituário, entre 

outras. 

Numa segunda parte, vou descrever os projetos que realizei durante o estágio. No 

meu primeiro projeto, optei pela realização de um rastreio na Farmácia Peninsular, onde foi 

medida a tensão arterial dos utentes, juntamente com a deteção de arritmias por um aparelho 

específico. Juntamente com esta atividade, decidi fazer um panfleto sobre a hipertensão 

arterial, um problema cada vez mais frequente nos dias de hoje. No meu segundo projeto, 

decidi realizar um panfleto acerca dos cuidados a ter ao viajar, por estar a estagiar durante as 

férias de verão, sendo então um tema muito recorrente na farmácia durante uma grande parte 

do meu estágio, tendo feito um “Guia do Viajante”. 
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Parte 1 

1. Introdução 

O Mestrado em Ciências Farmacêuticas permite diversas saídas profissionais desde a 

Farmácia Comunitária (FC), à Farmácia Hospitalar, passando pela Indústria Farmacêutica, 

Análises Clínicas, Assuntos Regulamentares, Investigação Científica, entre outros. Segundo 

a Ordem dos Farmacêuticas, cerca de 59% dos farmacêuticos trabalham em Farmácia 

Comunitária, representando assim a principal saída profissional em Portugal, sendo por isso 

o estágio em Farmácia Comunitária tão fulcral [1]. Este estágio permite, muitas vezes, aquele 

que é o primeiro contacto com o utente e a realidade profissional de um farmacêutico 

comunitário. Ao longo do estágio surgem vários desafios decorrentes deste novo contexto em 

que nos vemos inseridos, que nos levam a desenvolver várias competências e capacidades, 

não só a nível profissional, como também a nível social.  

O meu estágio teve a duração de 4 meses, tendo decorrido entre o dia 1 de maio e o dia 

30 de agosto de 2019, na Farmácia Peninsular, sob a orientação da Dr.  ͣ Ana Loureiro 

(Diretora-Técnica).  

A elaboração do presente relatório tem como objetivo a apresentação do funcionamento 

da Farmácia Peninsular (FP), bem como a descrição das atividades experienciadas e projetos 

desenvolvidos ao longo do estágio profissionalizante em FC (tabela 1). 

Tabela 1 - Cronograma de atividades realizadas durante o estágio na FP 

Atividades Maio Junho  Julho Agosto 

Receção de encomendas     

Armazenamento de produtos e reposição de stock     

Determinação de parâmetros bioquímicos     

Verificação de prazos de validade     

Observação de atendimentos     

Atendimento com supervisão     

Atendimento sem supervisão     

Formações     

Projeto 1 – Rastreio Cardiovascular     

Projeto 2 – Folheto informativo     
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2. Farmácia Peninsular 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Peninsular está localizada na Avenida da República nº685, 4450-242 

Matosinhos. A Avenida da República é uma das mais importantes e movimentadas artérias 

da cidade de Matosinhos. A sua localização beneficia da proximidade de vários 

transportes públicos, tendo duas estações de metro e várias paragens de autocarro 

próximas da farmácia. Está inserida numa zona muito densa urbanisticamente, tendo um 

comércio envolvente muito abundante, para além de estar situada perto da praia, 

recebendo assim a visita de muitos turistas e de um público bastante variado. 

O horário de funcionamento encontra-se estabelecido entre as 9h00 e as 20h00, de 

segunda-feira a sábado, encontrando-se encerrada ao domingo e feriados. Desde logo, o 

meu horário de trabalho foi restringido a dias úteis, devendo cumprir 7 horas de trabalho 

diário, das 09h30 às 17h30 com pausa de 1 hora para almoço. No final do estágio tal foi 

alterado, passando a trabalhar das 09h00 às 17h00, com pausa de 1 hora de almoço. 

 

2.2. Recursos Humanos 

A FP é constituída por uma equipa multifacetada, jovem e simpática, sendo essa a 

chave para o sucesso. A direção técnica da FP é assegurada pela Dr.  ͣAna Otília 

Loureiro, que pertence a um quadro farmacêutico constituído por mais duas 

Farmacêuticas Adjuntas, a Dr.  ͣLuísa Brás e a Dr.  ͣRosário Pereira, cuja extensa 

experiência de trabalho permitiu a fidelização de um elevado número de utentes. Do 

quadro não farmacêutico fazem parte quatro Técnicos de Farmácia, sendo eles, Ivo 

Moreira, João Carmo, Rafaela Rodrigues e Tiffany Cardoso, que aliam a sua juventude a 

uma atitude proativa, refletida no desenvolvimento de atividades e na dinamização de 

plataformas interativas, como o Facebook. A FP dispõe, também, de uma Técnica 

Auxiliar de Farmácia, Sofia Costa, responsável pelo back office e de uma Auxiliar de 

Limpeza, Maria Silva.  

Esta equipa de trabalho é determinante para o sucesso da FP, desenvolvendo um 

trabalho de excelência no cumprimento diário da missão de promover saúde. A 

distribuição e articulação de tarefas individuais resultam numa otimização dos serviços 

prestados. Ao longo do estágio, fui integrado nesta dinâmica de gestão, tendo-me sido 
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delegadas determinadas funções que procurei desempenhar com responsabilidade e 

motivação. 

 

 

2.3. Espaço físico da Farmácia 

 

2.3.1. Espaço exterior 

 

A FP encontra-se num edifício moderno, com uma fachada em vidro e possui a 

tradicional cruz verde luminosa que permite identificar a farmácia. Em conformidade 

com as normas previstas pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde I.P. (INFARMED) [2], a Farmácia divulga, de forma visível, no seu espaço 

exterior, o nome do Diretor Técnico, o horário de funcionamento, as escalas de turno 

das farmácias do município e os serviços farmacêuticos prestados. A FP apresenta 

uma montra razoavelmente grande que permite a promoção de produtos ou 

campanhas em vigor, que não ficam indiferentes a quem passa na rua, detendo, 

também, um lugar de estacionamento, significado de um maior conforto aos utentes 

que se deslocam em viatura própria. 

 

2.3.2. Espaço interior 

A FP reúne todas as suas áreas num só piso e apresenta uma aparência 

moderna, que proporciona uma atmosfera profissional e bastante agradável. As 

instalações da FP, encontram-se divididas por várias áreas, sendo elas:  

• Entrada: local onde se encontra um equipamento de monitorização de peso, 

altura e IMC, tal como um dispensador de senhas de atendimento, adaptado a 

atendimento prioritário; 

• Área de atendimento: a FP possui um total de 6 balcões de atendimento, 

sendo que 5 deles estão dispostos em linha, e o sexto situa-se perto da 

entrada, mais próximo da área dos produtos cosméticos e de higiene corporal, 

permitindo uma deslocação mais fácil pelo funcionário a um utente que procure 

informações sobre este tipo de produtos. Atrás dos 5 balcões, encontram-se os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), que vão sendo 

substituídos de acordo com a sua sazonalidade. Na FP estão presentes dois 

lineares principais, um deles com produtos dedicados à puericultura, o outro 

dedicado aos produtos de dermocosmética. Para além disso, existem três 
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gôndolas centrais, onde são colocados produtos de dietética, suplementos 

alimentares, produtos de higiene oral e ainda produtos em destaque ou que se 

encontrem em promoção; 

• Gabinetes de atendimento privado: existem 3 gabinetes privados, aos quais 

são atribuídas funções distintas. Um dos gabinetes está reservado à medição 

de parâmetros físicos e bioquímicos, administração de injetáveis e atendimento 

farmacêutico personalizado. O segundo é destinado a reuniões com delegados 

comerciais, para ministrar algumas formações internas e ainda para alguns 

aconselhamentos de nutrição; enquanto que o terceiro está devidamente 

equipado para albergar outro tipo de serviços pontuais, como podologia; 

• Laboratório: utilizado sobretudo para a reconstituição de suspensões orais, 

maioritariamente antibióticos; 

• Escritório: local onde está guardada toda a informação e documentação 

necessária, nomeadamente suporte bibliográfico; 

• Back office: envolve toda a logística relacionada com as encomendas e o 

armazenamento de produtos. Nesta zona podemos encontrar um computador, 

uma impressora, pastas de arquivo de vários tipos de documentos, dois 

balcões para conferência de encomendas, estantes que permitem o 

armazenamento de alguns produtos e um frigorífico para armazenar os 

medicamentos de frio. Para além disto, numa zona separada, encontram-se as 

gavetas de armazenamento dos medicamentos, categorizadas por ordem 

alfabética; 

• Instalações sanitárias: acessíveis aos utentes e funcionários; 

• Armazém: espaço onde estão os cacifos destinados aos funcionários e os 

materiais excedentes. 

 

 

2.4. Sistema Informático 

O programa informático em vigor na FP é o Sifarma®, um sistema centralizado na 

gestão e na prática farmacêutica, que articula de forma inteligível as atividades gerais da 

farmácia. No âmbito da gestão, é possível proceder ao estudo das vendas e respetiva 

faturação, ao controlo de parâmetros como os prazos de validade, stocks, entradas e 

saídas de produtos, assim como à organização do receituário. Do ponto de vista do 

atendimento, o sistema assume a sua função de suporte ao ato farmacêutico, fornecendo, 

para cada medicamento, a consulta de informações relevantes, essencialmente no 
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domínio da sua composição, posologia e doses, efeitos indesejáveis e interações 

medicamentosas. 

De modo a facilitar o processo de atendimento, a FP dispõe de um cartão de fidelidade 

próprio, regulado por um programa informático distinto. Neste programa são recolhidos 

todos os dados do utente, com o seu consentimento, e são registadas todos as compras 

que eles próprios efetuam na FP. Isto presta um auxílio extra ao atendimento, tornando 

mais céleres os procedimentos de seleção da medicação, o que resulta numa maior 

comodidade, tanto para o utente, como para os funcionários, que assim conseguem 

facilmente descobrir qual a medicação ou laboratório que cada utente costuma adquirir, 

sendo uma situação bastante comum, os utentes não serem capazes de identificar 

oralmente o nome ou o laboratório do medicamento a que costumam recorrer. Isto garante 

um atendimento com maior qualidade, eficácia, rapidez e conforto para os utentes que, 

também, acumulam saldo no cartão em todas as compras que fazem, podendo, 

posteriormente, usufruir de descontos em produtos de Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) a 23%. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

3.1. Gestão de stocks 

Atualmente é essencial na gestão de uma farmácia que ocorra um equilíbrio entre as 

compras e as vendas, sendo que por isso a gestão de stocks detém, indubitavelmente, 

um papel crucial no conjunto de operações que garantem a sustentabilidade de uma 

farmácia. Por isso, esta coordenação deverá ser capaz de garantir níveis de stocks 

mínimos necessários para satisfazer a procura dos utentes e, em simultâneo, evitar o 

excesso ou a rutura, situações que implicam prejuízo para a farmácia. Deverá, portanto, 

existir uma perceção realista das necessidades, atendendo não só às exigências e 

necessidades dos utentes, mas também a aspetos como a sazonalidade e a difusão de 

campanhas publicitárias para certos produtos, que influenciam a procura. O sistema 

informático facilita este processo, pois indica informações acerca das compras e vendas 

do produto, o seu stock mínimo e máximo, as condições de aquisição daquele produto a 

determinado fornecedor ou a frequência com que é comercializado, tal como o stock 

informático de cada produto. Contudo, não deverá ser descurada a verificação do stock 

físico do produto, que permite identificar certas discrepâncias. Durante o meu estágio, tive 

a oportunidade de estar em contacto com toda a logística dos processos associados à 
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gestão de stocks, tendo efetuado, por diversas vezes, contagens físicas, podendo verificar 

o quão importantes são estes processos para uma eficiente gestão de uma farmácia. 

 

 

3.2. Realização de encomendas 

A FP colabora com diferentes fornecedores, sendo a OCP Portugal e a Cooprofar os 

principais distribuidores, utilizando, também, a Magium Farma e a Alliance Healthcare para 

casos mais pontuais. A aquisição de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

da maioria dos medicamentos com o preço de venda ao público (PVP) impresso na 

cartonagem é realizada, preferencialmente, com a OCP Portugal, enquanto que os 

produtos cujo PVP é definido pela FP, ou seja, os produtos de venda livre são, 

maioritariamente, encomendados à Cooprofar. No caso, de o produto não estar disponível 

nestes dois distribuidores, ou caso a condição comercial não seja tão favorável, a 

encomenda poderá ser processada através da Magium Farma ou da Alliance Healthcare. 

Na FP são realizados vários tipos de encomenda diferentes: as diárias, as 

instantâneas, as por via verde e as diretas. Em relação às encomendas diárias, 

normalmente são feitas duas vezes por dia, consistindo na aquisição de produtos com 

maior rotatividade. A encomenda é gerada pelo Sifarma ®, atendendo aos produtos em 

falta e mediante os níveis de stock pré-definidos para cada produto. Por outro lado, as 

encomendas instantâneas são realizadas durante o horário de expediente e de acordo 

com as necessidades não cobertas pelas encomendas diárias, sendo efetuados pedidos 

aos armazenistas através dos gadgets – plataformas digitais - ou diretamente por telefone. 

As encomendas por via verde são realizadas consoante a apresentação de uma receita 

médica válida, tendo de ser especificada a quantidade do produto em questão, de acordo 

com a receita, ao fornecedor, já que são produtos que apresentam pouca disponibilidade 

e muita procura. Por último, são efetuadas encomendas diretas a alguns laboratórios 

farmacêuticos, com base nas condições especiais oferecidas mediante a aquisição de 

grandes quantidades. Esta encomenda realiza-se no âmbito de uma reunião entre a 

Diretora Técnica e o delegado comercial representante da empresa em questão.  

No decorrer do estágio foi-me permitido ver a realização dos vários tipos de 

encomendas, com a exceção das diretas, tal como intervir diretamente na realização das 

mesmas, sempre com a supervisão e confirmação de todos os passos por alguém 

responsável.  
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3.3. Receção e conferência de encomendas 

Aquando da receção das encomendas, deve ser verificado no Sifarma® se a 

encomenda já está criada, o que geralmente ocorre com as encomendas diárias. No caso 

de a encomenda ainda não estar criada, procede-se então à sua criação, sempre com 

recurso à fatura que acompanha a encomenda. Todas as encomendas são 

acompanhadas por uma nota de encomenda e fatura – original e duplicado, geralmente –

, identificando o fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados e o respetivo 

Código Nacional Português (CNP), assim como, a quantidade pedida e efetivamente 

enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o IVA aplicável, o Preço de Venda ao 

Público (PVP) e, se existirem, os descontos comerciais. Para os produtos comercializados 

pela primeira vez, é necessária a criação de uma ficha de produto detalhada, com 

atualização dos stocks mínimo e máximo. Quando são encomendados medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, faz-se acompanhar a fatura pela respetiva folha de 

requisição. Posteriormente, regista-se cada produto presente na encomenda, 

preferencialmente através de leitura ótica. Para cada produto tem de ser conferida a 

validade no sistema (correspondente à validade do produto existente na farmácia cujo 

prazo expirará mais cedo), assim como a margem de lucro, o PVF e o PVP, no caso dos 

produtos com Preço Indicado na Cartonagem (PIC). Para além disso, deve ser também 

verificada a integridade de todas as embalagens que, no caso de não se apresentarem 

em condições, deverão ser devolvidas. Os produtos de frio, recebidos em contentores 

térmicos, devem ser colocados no frigorífico o mais rapidamente possível. No caso de tudo 

o que foi inserido no sistema informático (SI) estar de acordo com o que se encontra 

descrito na fatura, pode se dar por concluída a receção da encomenda. Se estiver algum 

produto em falta, deve se reportar esta situação à Autoridade Nacional de Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED).  

A receção e conferência de encomendas foram as primeiras atividades que realizei 

assim que iniciei o estágio. Estas tarefas foram realizadas, maioritariamente, durante o 

meu primeiro mês e meio, altura em que a minha intervenção se cingia ao back office, o 

que me permitiu um primeiro contacto com os produtos disponíveis na FP e com o 

Sifarma®, tal como, perceber a importância desta tarefa para a farmácia. 
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3.4. Armazenamento dos produtos 

A FP tem os seus produtos organizados de uma forma lógica e intuitiva, de modo a 

que a sua procura seja célere durante um atendimento. O local onde é guardado cada 

medicamento está dependente das dimensões da embalagem, da forma farmacêutica, 

das condições especiais de armazenamento e do tipo de medicamento. Em todos os 

casos, aplica-se o princípio FEFO (first expired, first out), para que as perdas sejam 

evitadas ao máximo. Deste modo, os produtos com menor prazo de validade (PV) são 

colocados na linha da frente, para que sejam vendidos em primeiro lugar. Tal conceito, 

envolve uma verificação constante dos PV, algo que fui realizando com alguma frequência, 

durante o estágio.  

Para além dos produtos expostos de forma estratégica na zona de atendimento ao 

público e que dizem respeito a alguns MNSRM, produtos de higiene e dermocosmética, 

produtos de puericultura e certos dispositivos médicos, existe uma área do back office 

composta por duas secções de gavetas deslizantes, ordenadas alfabeticamente e 

organizadas atendendo à forma farmacêutica. Em cada secção existem as gavetas 

superiores que são destinadas aos excedentes, onde é armazenado o reforço dos 

medicamentos mais vendidos e das grandes quantidades resultantes da gestão de 

compras e, numa das secções, existem duas gavetas destinadas aos produtos que se 

encontram reservados. Nas restantes, os medicamentos encontram-se organizados por 

ordem alfabética do nome comercial, no caso dos medicamentos de marca, e da 

Denominação Comum Internacional (DCI), no caso dos genéricos, e ainda pela dosagem, 

em ambos os casos. Existe uma gaveta, não identificada, que é destinada aos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Na área do back office existem ainda 

umas prateleiras onde é possível guardar mais alguns excedentes de produtos que estão 

localizados na área de atendimento. A FP dispõe igualmente de um frigorífico, onde se 

armazenam os medicamentos que necessitam de ser conservados a temperaturas mais 

baixas, como as insulinas, algumas vacinas, hormonas e colírios. De referir que as 

condições de temperatura e humidade são devidamente controladas, estando destacado 

um membro da equipa para proceder à sua monitorização periódica.  

Importa garantir a inexistência de erros de stock e que todos os produtos passíveis de 

serem vendidos se encontram dentro do PV. Relativamente a este último aspeto, todos os 

meses é emitida uma listagem dos produtos cujo PV se aproxima do limite e são realizadas 

verificações individuais. Posteriormente, os produtos na iminência de caducar são 

colocados num recipiente para serem devolvidos e para os restantes são atualizados os 
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PV inseridos na base de dados do sistema informático. Tarefas como o armazenamento 

e a verificação de PV fizeram permanentemente parte da minha agenda durante todo o 

estágio. 

 

3.5. Reservas 

Durante um atendimento, quando é pedido um determinado produto que tenha stock 

nulo na farmácia, é proposta ao utente a possibilidade de realizar uma encomenda, sendo 

esta realizada por telefone ou gadget, constituindo-se, assim, uma reserva. O utente pode 

escolher entre deixar essa mesma reserva paga no ato da encomenda, facilitando a 

logística no futuro, ou, então, poderá pagar apenas no ato da dispensa. Para efeitos de 

controlo destas reservas, é dado ao utente um recibo contendo a indicação do produto a 

levantar e informando se o mesmo se encontra pago ou não, ao passo que a farmácia 

guarda outro recibo exatamente igual e com as mesmas indicações. Assim, quando o 

utente vier levantar o produto, deve ser feita uma comparação entre os dois recibos para 

perceber se se trata do mesmo produto e do mesmo utente. Existem duas gavetas 

próprias para armazenar as reservas, encontrando-se ambas devidamente identificadas. 

O controlo das reservas, principalmente das não pagas, deve ser um processo rotineiro, 

para não causar prejuízo à farmácia, se o utente não as vier levantar.  

Pessoalmente, deparei-me várias vezes com situações em que era necessário realizar 

reservas, verificando, sempre, com a responsável das reservas, se tal produto era possível 

de encomendar, antes de concluir o pedido de reserva. 

 

3.6. Prazos de validade 

O controlo de prazos de validade é uma atividade importante nas farmácias, uma vez 

que assegura o bom estado de conservação dos produtos e impede que algum produto 

fora do PV seja dispensado ao utente, o que poderia comprometer a saúde do mesmo. 

Na FP, o controlo dos PV ocorre aquando da receção dos produtos e, mensalmente, 

através da impressão de uma listagem de todos os produtos cujo PV esteja para terminar 

nos três meses seguintes. Esta é uma tarefa, cuja pessoa responsável, deverá efetuar 

com bastante atenção, uma vez que o PV constitui um fator de segurança para os utentes. 

Devem ser verificadas todas as unidades de todos os produtos enumerados na lista e, 

quando necessário, o PV deve ser corrigido, devendo este corresponder ao mais curto 

existente. No caso de um produto não poder ser utilizado até ao final do PV descrito, este 
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deve ser logo retirado e, posteriormente, devolvido ao fornecedor ou ao laboratório. Por 

outro lado, se o produto apresentar um PV curto e que possa ser utilizado dentro desse 

período, é-lhe colado um post it com a inscrição “validade”, para orientar os restantes 

funcionários a que, se possível, procedam à dispensa de aquele produto em primeiro 

lugar. Para finalizar, os PV devem ser atualizados no sistema informático para evitar o 

maior número de perdas para a farmácia. 

Ao longo do meu estágio, fui realizando verificações dos PV juntamente com o 

responsável por esta tarefa na FP, sendo este controlo essencial para garantir a qualidade 

dos produtos e evitar possíveis prejuízos para a farmácia. 

 

3.7. Devoluções 

A devolução de medicamentos e outros produtos aos fornecedores pode ter várias 

razões, sendo as principais a expiração ou aproximação do término do PV, produto 

enviado e não faturado, produtos enviados em más condições e/ou danificados, recolha 

de produtos ou lotes a retirar do mercado pelo INFARMED ou detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado, entre outros. 

Para efetuar a devolução é emitida uma nota de devolução a partir do sistema 

informático. Esta nota é gerada em triplicado, sendo assinadas e carimbadas pelo 

operador todas as folhas, e contém a identificação da farmácia, o produto e a quantidade 

a devolver, a razão da devolução e o número da fatura correspondente. O original e o 

duplicado são colocados em anexo ao produto e enviados ao fornecedor, já o triplicado 

fica arquivado na farmácia. 

Posteriormente, caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, esta pode ser 

regularizada através do envio de uma nota de crédito para a farmácia, ou por troca de 

novos produtos. Se a devolução não for aceite, os produtos retornam à farmácia, e entram 

em stock novamente, a fim de se realizar a quebra do produto. Para efeitos de acerto de 

stock, todas as devoluções devem ser regularizadas informaticamente. 

Pessoalmente, durante o meu estágio, acompanhei algumas devoluções, sendo que 

os principais motivos foram a expiração ou aproximação do término do PV e produtos com 

defeitos nas embalagens. 
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4. Dispensa de produtos farmacêuticos 

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos e o Manual de Boas 

Práticas de Farmácia Comunitária, o farmacêutico deve promover a utilização segura, eficaz 

e racional dos medicamentos, assegurando-se que, na dispensa do medicamento, não só o 

doente recebe informação correta sobre a sua utilização, como também são cumpridas as 

normas específicas sobre cedência de medicamentos [3;4]. 

Durante o estágio na FP, pessoalmente, o atendimento ao público foi a etapa mais 

desafiante e temida, mas também a que me possibilitou um maior desenvolvimento enquanto 

futuro farmacêutico. A observação dos atendimentos efetuados pela equipa da FP, para além 

da ajuda e disponibilidade destes para esclarecer todas as minhas questões e me ajudarem 

a aconselhar os utentes da melhor forma, foram fundamentais para sentir uma maior 

confiança no atendimento. 

 

 

4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são classificados como 

medicamentos que cumpram uma das seguintes condições: “Possam constituir, direta ou 

indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; sejam com frequência utilizados em quantidade 

considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar 

qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; contenham substâncias, ou preparações 

à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos secundários seja indispensável 

aprofundar; sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.” 

[5]. 

Deste modo, a dispensa destes medicamentos requer, obrigatoriamente, a 

apresentação de uma prescrição médica por parte do utente, devendo o farmacêutico 

prestar um aconselhamento adequado e alertar para a o esquema posológico, possíveis 

contraindicações ou reações adversas. 

 

4.1.1. Validação da prescrição médica 

 

Entende-se por receita médica (RM) o documento através do qual são 

prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um 
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médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados [6]. 

Atualmente, estão em vigor três tipos diferentes de receitas: receitas eletrónicas sem 

papel (desmaterializada), onde a informação necessária para a sua validação (número 

da receita, código da dispensa e de direito de opção) é enviada ao utente via e-mail 

ou via SMS; receitas eletrónicas em papel (materializada), cuja prescrição está 

impressa em papel; e as receitas manuais. Estas devem ser prescritas de acordo com 

a DCI da substância ativa e deve apresentar a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação, a quantidade e a posologia. Ocasionalmente, a receita pode apresentar 

a DCI por marca ou indicação do titular da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) [7]. 

A receita manual é uma receita materializada em papel, manuscrita pelo 

prescritor, segundo modelo definido por lei. As prescrições manuais só devem ser 

usadas em situações excecionais, sendo que a exceção legal deverá vir assinalada no 

documento. Estas utilizam-se nos casos em que o médico não consegue aceder a 

prescrições eletrónicas, como em caso de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio, ou prescrição máxima de 40 receitas médicas por 

mês [7]. Existem um conjunto de normas que estas receitas devem obedecer tais 

como: serem assinadas pelo médico prescritor (identificado pela vinheta); possuírem 

validade de um mês; não serem renováveis; não poderem existir caligrafias diferentes 

e, no caso de existirem rasuras, o médico deve rubricar [8]. Importante referir que 

ocorreu uma alteração do modelo da receita manual, e que esta só é considerada 

válida, caso o modelo apresentado corresponda ao modelo de receita médica que 

conste no Despacho n.º 8809/2018, as quais passaram a conter o logótipo “SNS – 

Serviço Nacional de Saúde – 40 anos” e elementos facilitadores da automatização do 

processo de recolha de informação para conferência de receituário. Esta alteração 

ocorreu durante o meu estágio, sendo que ocorreram situações em que tive de rejeitar 

algumas receitas que não puderam ser aceites por se encontrarem desatualizadas, 

muitas vezes por o prescritor desconhecer esta alteração. Este tipo de receitas foram 

as mais complicadas para mim, tendo pedido a ajuda dos funcionários da farmácia, 

por algumas vezes, para me ajudarem, principalmente, a compreender o que vinha 

escrito na receita.  

As receitas eletrónicas permitem a prescrição simultânea de MSRM e MNSRM, 

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

todos os produtos que o utente necessita, sejam eles comparticipados ou não, sendo 

que existe um limite máximo de duas embalagens por linha de prescrição, com a 

exceção dos tratamentos dos tratamentos de longa duração, em que o limite são seis 
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embalagens. O utente pode requisitar todos os produtos prescritos de uma só vez, ou 

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

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

tratamentos prolongados que têm validade de 6 meses [7]. 

Ao longo do meu estágio, contactei com todos os tipos de receitas médicas, e, 

de facto, as receitas eletrónicas são muito mais vantajosas, pois permitem um 

atendimento mais eficiente e dinâmico, para além de evitarem muitos erros e 

complicações das receitas manuais. Contudo, ainda há utentes que têm dificuldades 

com as receitas eletrónicas desmaterializadas, por estarem inadaptados a estes novos 

meios, tendo, por exemplo, deparado com casos em que tinham apagado as 

mensagens SMS com as receitas, por lapso. 

 

4.1.2. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

As formas contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica estão sujeitas a um controlo extremamente rigoroso, uma vez que são 

suscetíveis de criar dependência física e psíquica [8,9]. 

Aquando da dispensa, é sempre exigido o nome do médico prescritor, a 

identificação do utente usuário da medicação e a identificação do utente adquirente, 

através do cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Após o preenchimento de todos 

os dados e concluída a dispensa, procede-se à impressão de um documento que 

comprova a dispensa do medicamento, que deve ser arquivado na farmácia durante 3 

anos [8]. Para controlar as vendas deste tipo de substâncias, o farmacêutico 

responsável deve enviar para o INFARMED, mensalmente, uma listagem com todas 

as vendas de todos os psicotrópicos e estupefacientes, juntamente com os 

documentos comprovativos das vendas. 

No meu estágio, tive a oportunidade de dispensar alguns medicamentos deste 

tipo, verificando que o controlo é, de facto, bastante rigoroso, sendo só possível 

prosseguir com a venda após o preenchimento de todos os dados. 
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4.1.3. Dispensa de Medicamentos Manipulados 

 

Um medicamento manipulado (MM) é definido pelo INFARMED como qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico. O farmacêutico assume-se, então, como 

responsável pela segurança do preparado, bem como pelo aconselhamento ao utente 

no que diz respeito à posologia, modo de conservação e PV [10].  

A FP não executa a preparação deste tipo de medicamentos, logo, nunca tive 

a oportunidade de preparar algum MM. Esta tarefa é redirecionada para uma farmácia 

parceira, que depois de o preparar, envia o MM para a FP, que prontamente contacta 

o utente.  

 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público 

é fixada de acordo com os seguintes escalões: 

• Escalão A – 90%; 

• Escalão B – 69%; 

• Escalão C – 37%; 

• Escalão D – 15%. 

Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas 

do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o 

consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias [11]. 

Existe ainda o regime especial de comparticipação, em função dos beneficiários e 

das patologias ou grupos especiais de utentes. No regime especial, para os 

pensionistas de rendimento total anual inferior a 14 vezes o salário mínimo nacional, o 

Estado comparticipa em mais 5% o escalão A e em mais 15% os restantes escalões 

[11]. Para tal, na receita deverá constar essa informação sobre a comparticipação 

especial, percetível através da utilização da letra “R” [8]. Por outro lado, a 

comparticipação associada a determinadas patologias abrange doenças como Lúpus, 

doença de Alzheimer e Paramiloidose e requer a menção na receita ao diploma 

correspondente. Neste caso, deve constar na receita a sigla ‘‘O’’ junto dos dados do 

utente e a menção ao despacho que consagra o respetivo regime no campo da receita 

reservado à designação do medicamento [7]. 
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Para além do SNS (Serviço Nacional de Saúde), existem outros sistemas de 

comparticipação privados que são bastante utilizados na FP. Entre eles, o Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS ®), Administração dos 

Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A., Multicare ® e EDP-SãVida ® eram 

os mais recorrentes. Para poderem usufruir desta comparticipação, os utentes devem 

fazer-se acompanhar do respetivo cartão de beneficiário, que, no caso das RM 

manuais, deve ser fotocopiado, com a devida autorização do utente, e agrafado 

juntamente com o documento para faturação da receita, enquanto que no caso das 

RM eletrónicas, o Sifarma® disponibiliza um campo próprio para a inserção do número 

correspondente ao número de membro. 

 

4.1.5. Conferência do Receituário 

 

A conferência do receituário e da faturação permite à farmácia o reembolso das 

comparticipações dos medicamentos dispensados. Para isso, o receituário deve ser 

conferido mensalmente, até ao quinto dia de cada mês, por forma a que as receitas 

dispensadas possam ser enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF). 

Em relação às RM eletrónicas, o Sifarma® é responsável por realizar todo o 

processo de revisão e validação da prescrição aquando da dispensa, sendo apenas 

necessário confirmar se no extrato final das receitas dispensadas através do SI o 

número de receitas corresponde ao número de comprovativos de dispensa na 

farmácia. Quanto às receitas manuais, no momento da dispensa é necessário 

imprimir, no verso da própria receita, um documento de faturação. Para este tipo de 

receitas é necessário conferir devidamente todos os elementos destas antes de 

terminar o atendimento, para não perder o valor da comparticipação assegurada pelo 

SNS, que vai resultar em prejuízo para a farmácia, pois estas têm maior probabilidade 

de erros no momento da dispensa, tais como rasuras ou término do prazo da validade 

para dispensa da receita. 

As receitas manuais são separadas por organismo e organizadas por lotes. Cada 

lote contém trinta receitas e é identificado por um verbete. Quando todas as receitas 

estiverem prontas para serem faturadas deve ser emitido o resumo de lotes, bem 

como a fatura, sendo ambos os documentos assinados e rubricados pelo 

farmacêutico. Neste ponto, devem ser separadas as receitas a serem enviadas para 

o SNS e para outros organismos privados. As primeiras são enviadas para o CCF, ao 

passo que as últimas são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

que faz a ponte entre as farmácias e os respetivos organismos. 
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No meu segundo mês, auxiliei num fecho de receituário realizado por uma das 

farmacêuticas da FP. 

 

 

4.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

São considerados medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) todos os 

medicamentos para os quais não seja necessária a apresentação de uma prescrição 

médica para a sua aquisição. O farmacêutico deve garantir o uso responsável do 

medicamento, certificando-se que este é dispensado para o fim correto e que o utente 

recebe todas as informações necessárias, independentemente se este procura 

aconselhamento farmacêutico, ou se é um caso de automedicação. Durante o 

aconselhamento é fundamental fazer uma correta avaliação do quadro clínico para 

compreender qual a melhor estratégia a adotar, ou seja, se o problema pode ser resolvido 

com MNSRM e/ou medidas não farmacológicas ou se se trata de um quadro mais grave 

e que deva ser reencaminhado para um médico. No caso de automedicação deve ser 

sempre questionado para que fim o utente quer determinado produto, avaliando se o que 

este pediu é o mais indicado. 

Também deverão ser exploradas as hipóteses de cross-selling, técnicas que 

aumentam o leque de soluções ao dispor do utente, enquanto beneficiam o desempenho 

financeiro da farmácia. 

Durante o meu estágio, a venda de MNSRM foi muito frequente, sendo os 

medicamentos mais vendidos os do tipo anti-histamínicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes 

como também medicamentos para tratar a diarreia e a obstipação. 

 

4.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHP) 

 

A legislação define um cosmético como qualquer substância ou mistura destinada a 

ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, com a 

finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais [12]. Os cosméticos, abrangem um espetro muito amplo 

de produtos em várias categorias, englobando os produtos de higiene corporal, como 

sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos 

de beleza, como tintas capilares, vernizes e maquilhagem [13]. 
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Tal como os MNSRM, também os PCHC se revelaram como a maior dificuldade 

sentida a nível de aconselhamento. Devido à enorme variedade de produtos apresentada 

para o mesmo problema, inicialmente, torna-se complicado assimilar toda a informação 

relativa a esses mesmos produtos. Por isso, para conseguir oferecer o melhor 

aconselhamento possível, em cada atendimento pedia sempre o aconselhamento de um 

dos funcionários que estivesse disponível. Para além disso, ao longo do estágio fui 

assistindo a algumas formações de várias marcas (Bioderma®, Lactacyd®, Isdin®, Piz 

Buin®, entre outras) que iam sendo disponibilizadas, o que permitiu aumentar o 

conhecimento sobre certos produtos. 

 Na FP, notava-se uma grande procura de produtos de higiene oral, visto existirem 

vários consultórios de médicos dentistas perto da farmácia. Para além destes, os produtos 

antienvelhecimento mereciam um certo destaque, devido à grande procura, sobretudo por 

parte da população do sexo feminino, tal como os produtos solares, devido à época em 

que decorreu o meu estágio. 

 

4.4. Produtos de puericultura 

 

Estes produtos destinam-se a promover o desenvolvimento dos bebés e das crianças, 

durante os primeiros anos de vida. Assim, existe um linear totalmente dedicado a estes 

produtos, onde constam, por exemplos, biberões, brinquedos, tetinas, chupetas, artigos 

de higiene, fraldas, papas e leites. 

A maioria das utentes interessadas nestes produtos eram grávidas, que colocavam 

muitas dúvidas no processo de escolha dos produtos ideais para os seus futuros filhos. 

 

 

4.5. Medicamentos de uso veterinário 

 

Um medicamento veterinário é classificado como toda a substância, ou associação de 

substâncias, com propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

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

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [14]. 

Por diversas vezes processei à dispensa destes medicamentos, principalmente de 

desparasitantes de uso interno e externo. 
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4.6. Suplementos alimentares 

 

Os suplementos alimentares consistem em “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada (…) que se 

destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” [15]. 

Atualmente, tem se tornado cada vez mais normal a recomendação de suplementação 

pelos profissionais de saúde, que muito tem contribuído para a crescente procura destes 

produtos. Sendo assim, a FP oferece uma vasta gama de suplementos alimentares, 

adequados a várias faixas etárias. Os suplementos de magnésio, com intuito de combater 

situações de fadiga física e intelectual, eram muito procurados, tal como os 

multivitamínicos para situações mais gerais. 

 

4.7. Dispositivos médicos 

 

Os dispositivos médicos são destinados a serem utilizados para fins comuns aos dos 

medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No 

entanto, os dispositivos médicos devem atingir os seus fins através de mecanismos que 

não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, ao contrário dos 

medicamentos [16]. 

A FP dispõe de uma grande variedade de dispositivos médicos, como por exemplo: 

termómetros, colares cervicais, pensos oculares, pulsos e joelheiras elásticas, seringas, 

preservativos, testes de gravidez, entre outros. 

 

 

5. Serviços adicionais 

5.1. Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos 

5.1.1. Medição de pressão arterial 

Em oposição a muitas farmácias, a FP dispõe do serviço de medição de pressão 

arterial (PA) de forma gratuita, aos seus utentes, através de um osciloscópico de braço 

digital.  
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No início do estágio, sempre que era solicitada uma medição da pressão arterial 

(PA), era eu quem me dirigia ao gabinete para avaliar este parâmetro do utente, sendo 

que este serviço permitiu o meu primeiro contacto com os utentes. 

     

5.1.2. Medição da glicemia capilar 

Na FP, a glicemia é medida no sangue capilar através de uma punção com 

lanceta, sendo a determinação realizada por um dispositivo designado para o efeito. 

Os valores devem ser interpretados conforme a condição do utente, devendo 

perguntar-lhe se este está em jejum.   

Ao longo do estágio, procedi a esta medição várias vezes, devendo fazer, no 

final, um aconselhamento ao utente, principalmente, ao nível de medidas não 

farmacológicas, tais como, a prática de exercício físico ou a redução da ingestão de 

alimentos ricos em hidratos de carbonos simples. 

 

5.1.3. Medição do colesterol total e glicerídeos 

Estas medições são realizadas através de uma punção com uma lanceta e 

posterior leitura do valor num aparelho designado para o efeito, utilizando uma tira 

específica para cada uma das medições. Estas duas medições são um pouco mais 

lentas que a medição da glicemia capilar. Apesar de serem dois parâmetros 

importantes, estes eram os menos requisitados na FP. Como medidas não 

farmacológicas, fui recomendando a prática de exercício físico, redução da ingestão 

de gorduras saturadas e o aumento da ingestão de frutas e vegetais. 

 

5.2. Aconselhamento nutricional 

A FP disponibiliza, mediante marcação prévia, sessões de nutrição. Este serviço é 

realizado de quinze em quinze dias, e é coordenado por um nutricionista profissional. O 

atendimento é feito num gabinete privado, em que o utente tem total privacidade. Estas 

consultas são alvo de elevada procura e é elevada a taxa de satisfação dos utentes que 

as frequentam. 
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5.3. VALORMED® 

Na FP realiza-se, também, a recolha de medicamentos e embalagens em desuso ou 

fora do PV, sendo estes acondicionados em contentores de cartão apropriados que, 

posteriormente, são enviados à VALORMED®, que assume a responsabilidade da 

eliminação dos resíduos de forma segura. Na FP, eram muitos os utentes que se dirigiam 

à farmácia para enviar os medicamentos fora de uso para a VALORMED®. 

 

5.4. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e de 

medicamentos injetáveis é um dos serviços presentes na FP. Para a realização deste 

serviço é necessária a presença de colaboradores que possuam o curso de administração 

de injetáveis, sendo que na FP existiam 3 funcionários com esta especialização. 

 

5.5. Podologia 

Para além destes serviços, a FP também disponibiliza consultas de podologia. As 

consultas realizam-se de duas em duas semanas, com uma podologista. 

 

6. Formações 

Como complemento à minha formação profissional, ao longo do estágio, tive a 

oportunidade de frequentar várias formações promovidas pelos diferentes laboratórios e pelas 

diferentes marcas que estão representadas na FP. Estas formações tiveram lugar na FP e 

ocorreram principalmente nos dois primeiros meses, pois o meu estágio envolveu os meses 

das férias de verão, altura em que as marcas e os laboratórios não organizam tantas 

formações. Como são tantos os produtos existentes nas farmácias, estas formações são 

extremamente importantes, para adquirirmos uma maior informação sobre estes. Usualmente, 

as formações abordam toda uma determinada gama de produtos de uma certa marca, pelo 

que nos permite ficar logo a conhecer um vasto leque de produtos.  
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Parte II 

Projeto 1 – Rastreio Hipertensão arterial 

 

1. Introdução 

 

Depois de conferenciar com a Dr. Ana Loureiro, e após sugestão sua, achei que a 

realização de um rastreio de hipertensão arterial, seria uma boa opção, pois é uma 

atividade que os utentes da farmácia costumam gostar e aderir. Para além disto, um 

rastreio, é sempre uma excelente oportunidade para alertar e consciencializar os utentes 

acerca dos perigos associados à hipertensão arterial (HTA). 

Aproveitando o facto de maio ter sido institucionalizado como o “Mês do Coração”, o 

rastreio teve lugar na Farmácia Peninsular, no dia 31 de maio de 2019, entre as 9:30 e as 

17:30, tendo ocorrido uma pausa de uma hora para almoço às 13h [17]. O evento foi 

divulgado através do envio de uma mensagem do tipo SMS aos utentes habituais da FP, 

no dia anterior, para permitir uma maior afluência a este. No dia do rastreio, a banca onde 

este era realizado, estava bem visível à entrada da FP e possuía panfletos sobre a banca 

a sinalizar o evento (Anexo I). Para este evento, tive a oportunidade de utilizar uma 

máquina diferente da habitualmente utilizada na FP, que permitia a deteção de arritmias 

cardíacas, para além da PA. Este aparelho, o Rossmax PARR®, foi cedido pela 

representante da marca para o rastreio e, também, permitia detetar se a braçadeira estava 

na posição correta para a medição, tal como, possuía uma escala de avaliação do risco 

cardiovascular. 

Durante o rastreio, eram recolhidos alguns dados dos utentes, com o seu 

consentimento, com o intuito de serem, depois, analisados para este projeto. Para este 

projeto, decidi, também, realizar um pequeno panfleto com algumas informações sobre a 

HTA, para poder consciencializar os utentes acerca da patologia, dos sintomas, causas e 

de algumas medidas não farmacológicas (Anexo II). 
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2. Enquadramento teórico 

 

2.1. Hipertensão arterial 

 

A HTA é uma das doenças crónicas mais comuns nos humanos, afetando um elevado 

número da população mundial. As suas complicações, incluindo acidente vascular 

cerebral, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca e doenças renais, são das 

principais causas de morbilidade e mortalidade, com consequências significativas para a 

saúde pública, sendo que a HTA contribui para 45% do total de mortes por doenças 

cardíacas e até 51% das mortes por acidente vascular cerebral. Uma redução da pressão 

arterial (PA) em indivíduos com HTA pode prevenir ou reduzir drasticamente estas 

complicações [18,19]. 

Em Portugal, estima-se que a prevalência de HTA seja de 36% na população entre os 

25 e 74 anos, sendo que a prevalência é mais elevada no grupo etário mais velho, com 

uma estimativa de 71,3%, a partir dos 65 anos. A prevalência de HTA também é mais 

elevada no sexo masculino (39.6%) que no sexo feminino (32,7%). Estes resultados foram 

obtidos num inquérito realizado em 2015 pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, em colaboração com as cinco Regiões de Saúde e as duas Secretarias Regionais 

de Saúde das Regiões Autónomas de Saúde e com o Instituto Norueguês de Saúde 

Pública. Segundo este inquérito, apenas, 69,4% dos inquiridos tinha conhecimento desta 

sua situação de saúde, e dos indivíduos hipertensos sob tratamento médico, 71,3% 

apresentavam valores de tensão arterial dentro dos limites da normalidade, mostrando 

então a elevada importância de uma medição da PA de uma forma regular [19]. 

Para ocorrer a distribuição de nutrientes e oxigénio pelo sangue, é necessário que 

ocorra uma força de pressão capaz de distribuir o sangue por todo o sistema circulatório. 

A pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias durante a sua circulação é 

denominada de PA. Existem duas medidas de PA, a pressão arterial sistólica (PAS), que 

corresponde ao momento em que há a contração do coração, enviando o sangue para 

todo o corpo, e a pressão arterial diastólica (PAD), que ocorre quando há um relaxamento 

do coração para que este se volte a encher de sangue. Segundo a Direção-Geral da 

Saúde (DGS), para um correto diagnóstico da HTA, é necessário que a medição da PA se 

mantenha elevada em, pelo menos, duas consultas diferentes, com um intervalo de uma 

semana entre elas. Em cada consulta, deve-se proceder, pelo menos, a duas medições 
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da PAS e da PAD, devendo se considerar uma terceira medida sempre que ocorrer uma 

grande discrepância de valores entre as duas medições. Esta medição deve ser realizada 

num ambiente acolhedor, com o utente sentado e relaxado, pelo menos cinco minutos 

antes das medições, com o membro superior onde vão ser realizadas as medições 

desnudado e com uma braçadeira de tamanho adequado [20]. 

O diagnóstico de HTA define-se como medições persistentes, e em várias ocasiões, 

da PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior a 90 mmHg. A HTA 

pode ser classificada em três graus, correspondendo o grau 1 a HTA ligeira, o grau 2 a 

HTA moderada e o grau 3 a HTA grave [20]. 

De uma forma geral, a HTA não apresenta grandes sintomas nos primeiros anos, 

contudo, nalguns casos, pode-se manifestar através de sintomas, como tonturas, 

cefaleias, hemorragias nasais ou dor no peito. Os principais fatores de risco são o 

sedentarismo, possíveis alterações do foro psicológico, o excesso de peso, a 

hereditariedade, hábitos alcoólicos e tabágicos e o excesso de sal [21]. 

Para a prevenção e o tratamento da HTA, existem medidas não farmacológicas e 

medidas farmacológicas. As medidas não farmacológicas são uma forma segura e efetiva 

de prevenir ou adiar o aparecimento da HTA, podendo também ser usadas em alguns 

casos de HTA mais ligeiros. Entre as principais medidas não farmacológicas constam uma 

redução do consumo excessivo de sal; uma moderação no consumo de álcool; uma 

adoção de uma dieta variada, rica em legumes, leguminosas, frutas e pobre em gorduras; 

a cessação do consumo de tabaco; um controlo e manutenção do peso corporal, tal como 

da cintura inferior; e uma prática regular de exercício físico. Estas alterações ao estilo de 

vida do doente devem, também, estar sempre aliadas ao tratamento farmacológico, 

quando este é necessário [22,23]. Segundo o SNS, também, é recomendado um aumento 

do consumo de potássio, pois este pode apresentar um efeito compensatório de proteção 

cardiovascular sobre o sódio. O efeito do potássio na redução da pressão arterial em 

doentes hipertensos, através do aumento da sua ingestão alimentar, está hoje 

comprovado e pode ser de grande utilidade, em particular, em pessoas com consumos 

elevados de sal [24]. 

Segundo as normas da DGS para o tratamento da HTA, a escolha da terapêutica 

farmacológica anti hipertensora deve ter em conta vários fatores, tais como, doenças e 

condições clínicas associadas; fatores de risco cardiovascular concomitantes; indicações, 

contraindicações e efeitos adversos dos fármacos; fatores económicos; lesões 

coexistentes nos órgãos-alvo; e a idade. Esta terapêutica farmacológica tem como 

objetivo, a curto prazo, a redução e controlo da PA para valores inferiores a 140 mmHg 
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para a PAS e a 90 mmHg para a PAD. Entre as escolhas de fármacos para o tratamento 

da HTA, estão presentes, por exemplo, bloqueadores da entrada de cálcio; diuréticos 

(tiazídicos); modificadores do eixo renina-angiotensina-aldosterona, preferencialmente 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou, em alternativa, 

antagonistas do recetor da angiotensina (ARA) [22,23]. 

 

2.2. Arritmias cardíacas 

 

Como especificado anteriormente, o aparelho utilizado para medir a PA neste rastreio 

também tinha a capacidade de detetar possíveis arritmias cardíacas.  

As arritmias cardíacas são anormalidades ou perturbações na normal atividade do 

miocárdio do coração, originando alterações do ritmo cardíaco. Isto resulta num 

bombeamento do sangue pelo coração que pode não ser o adequado, podendo danificar 

vários órgãos [25]. 

O aparelho conseguia distinguir entre quatro tipos diferentes de arritmias, que são a 

taquicardia, a bradicardia, a fibrilhação auricular (AFib) e a contração prematura (PC). No 

caso de o aparelho não conseguir caracterizar em nenhuma das categorias anteriores, 

tratava-se de uma arritmia não especificada. A bradicardia caracteriza-se por um ritmo 

cardíaco lento, sendo muitas vezes definida como um ritmo cardíaco inferior a 60 

batimentos por minuto, para adultos. Por vezes, especialmente em pessoas jovens ou 

fisicamente saudáveis, é normal um ritmo cardíaco mais lento. Por outro lado, a 

taquicardia é caracterizada por um ritmo cardíaco mais rápido que o comum, superior a 

100 batimentos por minuto. Muitas vezes, a taquicardia não produz qualquer sintoma, 

noutros casos, ela pode alterar de modo significativo o funcionamento do coração, 

evoluindo, por vezes, para fibrilhação auricular. A fibrilhação auricular é uma das doenças 

do ritmo cardíaco mais comuns, que causa um batimento irregular e tipicamente rápido. 

Nesta situação, o coração não consegue bombear o sangue de uma maneira eficiente, 

tornando-se numa situação propícia à formação de coágulos dentro do coração. Estes 

coágulos podem ser arrastados pela corrente sanguínea, e se atingirem as artérias que 

irrigam o cérebro podem causar um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O sintoma mais 

comum da fibrilhação auricular é a fadiga, existindo outras manifestações como, 

desconforto, palpitações ou dificuldades na respiração. Para além de aumentar o risco de 

AVC, também aumenta o risco de insuficiência cardíaca e de demência. Por último, a 

contração prematura é o tipo de arritmia mais comum. Normalmente, é assintomática, e 
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acontece quando o batimento cardíaco ocorre mais cedo, sendo geralmente seguido de 

um batimento mais forte quando o coração volta ao ritmo regular. Este tipo de arritmia, 

quando isolado, não é muito preocupante [26,27]. 

As causas mais frequentes das arritmias são as doenças cardíacas, contudo, a 

diabetes, a obesidade e a apneia do sono também podem estar envolvidas neste tipo de 

alterações do ritmo cardíaco. Mesmo o consumo de álcool ou tabaco, o stresse, o 

exercício físico, ou estimulantes como o café podem causar arritmias mais ligeiras. Os 

principais sintomas das arritmias são palpitações, ansiedade, visão turva, dor no peito, 

dificuldades na respiração, fadiga, suor, fraqueza e tonturas. Existem vários tipos de 

tratamento, desde mudanças no estilo de vida, utilização de fármacos antiarrítmicos, 

instalação de um pacemaker artificial, aplicação de uma descarga elétrica ou intervenções 

cirúrgicas [26]. 

 

3. Resultados 

 

O rastreio contou com a participação de trinta e nove (39) utentes, sendo que, destes, 

vinte e cinco (25) utentes eram do sexo feminino e catorze (14) utentes do sexo masculino. 

A média de idades dos utentes obtida foi de sessenta e seis (66) anos, tendo-se situado 

nos sessenta e sete (67) anos para o sexo feminino e nos sessenta e quatro (64) anos 

para o sexo masculino. Tanto o utente mais novo como o mais velho a participar eram do 

sexo feminino, tendo a mais nova trinta e dois (32) anos, enquanto a utente mais velha 

tinha oitenta e um (81) anos. 

A maioria dos inqueridos encontrava-se a tomar medicação, sendo que apenas sete 

(7) referiram não estar a tomar qualquer tipo de medicação. Dos trinta e nova (39) utentes, 

vinte e dois (22) referiram estar a tomar medicação contra a HTA, sendo que destes, 

dezasseis (16) deles pertenciam ao sexo feminino e seis (6) pertenciam ao sexo masculino 

(figura1). Para além da hipertensão, os utentes mencionaram outras patologias, tais como, 

dislipidemia (dezoito utentes) e a diabetes mellitus (doze utentes), sendo que dez (10) 

utentes afirmaram estar polimedicados.  

A grande maioria dos participantes tinha os valores de PA controlados, com a exceção 

de dois casos, em que duas utentes descobriram valores um pouco mais elevados do que 

o aconselhável, sendo lhes aconselhada uma medição na semana seguinte, e no caso de 

os valores continuarem elevados, foi aconselhada a consulta de um médico. Noutro caso, 
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uma utente na primeira medição apresentou valores mais elevados que o aconselhável 

(151/118mmHg), contudo nas duas medições seguintes os valores já baixaram, para 

115/82mmHg e 117/84mmHg. Esta situação pode ter ocorrido devido ao efeito de “bata 

branca”, pois a utente encontrava-se bastante nervosa. 

Em relação às arritmias, o aparelho detetou três (3) arritmias não especificadas, duas 

(2) fibrilhações auriculares e quatro (4) contrações prematuras. As arritmias não 

especificadas e as fibrilhações auriculares foram detetadas em utentes que se 

encontravam medicados contra a HTA, tal como duas das contrações prematuras. 

Contudo, apesar de a representante da marca garantir que este aparelho é muito fiável na 

deteção de arritmias, a sua fiabilidade não parecia ser total, pela minha experiência, pois, 

às vezes, os resultados eram confusos, em que eram detetadas arritmias numa medição 

e nas medições seguintes estas desapareciam. 

 

Figura 1 - Prevalência da HTA distribuída por faixa etária 

 

4. Conclusão 

 

A realização deste rastreio, de carácter gratuito, foi uma mais valia tanto para mim, 

que pude ter um maior contacto com um grande número de utentes, quando ainda estava 
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no meu primeiro mês na FP, como para a FP e seus utentes, pois foi uma atividade 

diferente, sendo que foi uma boa oportunidade para aumentar a consciencialização dos 

utentes acerca desta temática. 

Através deste projeto, pude verificar que existe uma grande percentagem de utentes 

com problemas relacionados com a HTA, sendo que a maior parte dos participantes neste 

rastreio eram utentes habituais da FP. Os panfletos distribuídos durante o rastreio, na 

minha opinião, também foram muito importantes, pois explicavam, de uma forma simples 

e eficaz, o que é a HTA e os seus principais sintomas, causas e medidas não 

farmacológicas. Neste rastreio, também foi importante, referir aos participantes a 

importância da adesão à terapêutica e do cumprimento dos esquemas posológicos, pois 

ainda há alguma desinformação neste assunto, existindo, por exemplo, alguns utentes, 

que pensam que podem suspender a terapêutica mal alcancem os resultados ideais de 

PA. 

 

 

 

Projeto 2 – Panfleto “Guia do Viajante” 

 

1. Introdução 

 

O meu estágio decorreu entre os meses de maio e agosto, sendo que, principalmente, 

nos meses de julho e agosto, notei existir um grande interesse por parte dos utentes em 

assuntos relacionados com a saúde em viagem. Muitos utentes procuravam conselhos 

sobre comportamentos a adotar antes e durante a viagem. Assim, como grande parte do 

meu estágio decorreu durante os meses do verão, decidi fazer algo relacionado com a 

prevenção em saúde para viajantes. Por isso, achei que seria uma opção interessante, 

promover a consciencialização dos utentes sobre os cuidados a ter em viagem, decidindo 

realizar um pequeno guia de viagem, com as principais medidas de prevenção em viagem, 

e que fosse de simples leitura para os utentes da FP (Anexo III). 
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2. Enquadramento teórico 

 

 

2.1. A saúde do viajante 

 

O fluxo internacional de pessoas tem vindo a aumentar e com ele os riscos a que os 

viajantes internacionais se expõem, nomeadamente na área ambiental e das doenças 

transmissíveis. O aumento da popularidade dos destinos tropicais tem resultado num 

aumento de pacientes que procuram aconselhamento médico acerca dos fatores de risco 

nos países de destino. O risco de desenvolver alguma patologia na sequência de uma 

viagem depende de uma grande variedade de fatores, os quais incluem, a condição de 

saúde do viajante; as medidas de prevenção, desde a vacinação, precauções no 

transporte, proteção contra o calor e o frio, proteção contra a fauna e flora local e cuidados 

com a higiene pessoal, comida e água; tal como, a prevalência de fatores de risco em 

termos de saúde no destino [28]. Deste modo, é importante aumentar o conhecimento na 

população acerca dos riscos que acarretam as viagens internacionais. É recomendável 

um aconselhamento médico personalizado antes de uma viagem, devendo por isso ser 

realizada uma “Consulta do Viajante”. Nesta consulta discute-se as medidas preventivas 

a adotar antes, durante e depois da viagem, em função do destino, da viagem e de quem 

viaja. Esta consulta deve ser realizada um a dois meses antes da viagem e encontra-se 

disponível em vários centros, em todo o país [29]. 

 

 

2.2. Vacinação 

 

As doenças que podem ser prevenidas através de vacinas apresentam um papel 

crucial nas enfermidades relacionado com viagens, e o seu impacto não é restrito a 

doenças exóticas de países em desenvolvimento [30].  Daí que a vacinação constitui uma 

das vertentes preventivas mais eficazes e com maior impacto sobre a transmissão de 

doenças evitáveis pelas vacinas existentes. Sendo assim, quando se pensa na prevenção 

destas doenças, está-se a atuar, quer ao nível da proteção dos indivíduos, quer ao nível 

da proteção das populações nos países de origem ou de destino da viagem. A eficácia e 
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a segurança destas vacinas são, em geral, bastante elevadas, sendo as reações adversas 

pouco frequentes [31]. 

Antes de viajar é, então, recomendado verificar se tem as vacinas atualizadas de 

acordo com o Programa Nacional de Vacinação e informar-se com antecedência das 

vacinas necessárias no destino, mesmo que viaje para a Europa. É necessário ter em 

atenção que as recomendações para viajantes são frequentemente atualizadas de acordo 

com a situação epidemiológica das doenças. As vacinas incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação são administradas gratuitamente nos centros de saúde e não necessitam de 

prescrição médica [29].  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica as vacinas utilizadas em viajantes 

em 3 grupos: vacinas exigidas por lei, vacinas de rotina e vacinas recomendadas 

dependendo do local de destino (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Classificação, da OMS, das vacinas utilizadas em viajantes. Adaptado de32 

Vacinas exigidas por lei Vacinas de rotina Vacinas recomendadas 

dependendo do destino 

 

• Febre amarela 

• Doença 

meningocócica 

 

 

 

 

 

• Tétano 

• Difteria 

• Tosse convulsa 

• Hepatite B 

• Poliomielite 

• Sarampo 

• Papeira 

• Rubéola 

• Haemophilus 

influenzae 

 

• Cólera 

• Encefalite japonesa 

• Encefalite transmitida 

por carraças 

• Doença 

meningocócica 

• Febre tifoide 

• Gripe 

• Hepatite A 

• Raiva 

• Tuberculose – BCG 

• Varicela 
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2.3. Alimentos e água 

 

A diarreia do viajante é provavelmente a doença mais comum entre quem se desloca 

com frequência para outras paragens. Segundo a Direção-geral da Saúde, afeta entre 20 

a 50% de todos os que viajam para o estrangeiro, sendo que ocorre normalmente dentro 

dos primeiros dois meses de viagem, com os sintomas a durarem, em média, três dias 

[29,33]. A diarreia do viajante é predominantemente transmitida através da via fecal-oral, 

com origem em bactérias em 80% a 90% dos casos. Os principais fatores de risco para a 

diarreia do viajante são os medicamentos que reduzem a acidez gástrica; a gravidez; e 

um sistema imune comprometido ou não totalmente desenvolvido [33]. Mas esta é apenas 

uma doença entre as muitas que resultam da ingestão de comida ou água contaminadas. 

Para prevenir o aparecimento destas doenças relacionadas com a ingestão de comida 

ou águas contaminadas, é necessário ter em conta algumas medidas de prevenção. A 

melhor forma de prevenção é ter alguns cuidados em relação à higiene, água e alimentos, 

devendo se optar por alimentos com menor risco de contaminação. Entre as medidas de 

prevenção estão: beber somente água engarrafada; comer alimentos lavados; lavar 

frequentemente as mãos; comer em restaurantes e não comprar comida ou bebidas 

vendidas na rua; evitar saladas contendo legumes e frutas crus, bem como molho mantido 

sobre a mesa em potes abertos; descascar a própria fruta; ingerir somente bebidas 

gaseificadas engarrafadas ou bebidas preparadas com água fervida; para além, que os 

cubos de gelo devem ser feitos com água previamente fervida. No caso do aparecimento 

da diarreia do viajante, devemos ter em consideração estes aspetos: beber muitos líquidos 

e/ou usar sais de reidratação oral; iniciar a medicação de acordo com as indicações do 

médico; estar atento a sinais de alarme (diarreia com muco ou sangue, febre ou vómitos 

persistentes, desidratação) e, se necessário, procurar ajuda médica [29]. 

 

 

2.4. Calor e frio 

 

A exposição a temperaturas muito elevadas (extremas) não apenas de forma pontual, 

como também em períodos continuados, pode provocar efeitos graves sobre a saúde, 
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incluindo desidratação e descompensação de doenças crónicas, enquanto que a 

exposição prolongada ao sol pode resultar em queimaduras solares que, para além de 

dolorosas, constituem um perigo com consequências nefastas para a sua saúde.  

As principais medidas de prevenção da exposição ao calor são: manter-se hidratado e 

fresco; evitar a exposição solar entre as 11 e as 17 horas; aumentar a ingestão de líquidos 

(águas ou sumos com frutas naturais, sem adição de açúcar); usar chapéu, de preferência, 

de abas largas e óculos que ofereçam proteção contra a radiação UVA e UVB; e, usar 

sempre protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele [34]. 

A exposição prolongada ao frio pode causar alterações no organismo que facilitam o 

aparecimento de doenças como a gripe, a pneumonia, a bronquite e o agravamento de 

doenças crónicas, nomeadamente cardíacas e respiratórias. Neste caso, aconselha-se o 

uso de roupas quentes, adequadas às condições meteorológicas e a ingestão de bebidas 

quentes [34]. Também há que ter em atenção as queimaduras solares em destinos 

montanhosos, com presença de neve, pois a neve reflete a luz solar e amplifica a 

exposição da pele aos raios UV. As pessoas também sofrem queimaduras, mais 

rapidamente, em grandes altitudes, onde o ar leve permite uma maior passagem dos raios 

UV que chegam à pele [35]. 

 

 

2.5. Jet lag 

 

O jet lag ocorre quando há uma rápida transversão de diferentes fusos horários, 

resultando numa descompensação no ritmo circadiano. Isto tem como consequência o 

aparecimento de um sono desregulado, com um aumento do tempo de vigília durante a 

noite e um aumento da sonolência durante o dia. Esta alteração dos padrões do sono e 

de outros ritmos biológicos diários pode originar desidratação, fadiga, stresse, indigestão, 

mal-estar geral, insónia e diminuição do desempenho físico e intelectual. A prevalência do 

jet lag é desconhecida, mas pensa-se que há um aumento com a idade [33,34]. 

O ritmo circadiano é alterado por vários fatores, sendo a exposição à luz o mais 

poderoso. Outros fatores incluem o exercício físico, a comida e o contacto social. Em 

condições específicas, a melatonina pode ser usada para aumentar o ritmo de adaptação 

ao novo fuso horário. Embora com cuidado para não ocorrer um aumento da desregulação 

do sono, a cafeína também pode ser usada para combater a sonolência durante o dia. 
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Medicamentos como as benzodiazepinas não são recomendados para um uso rotineiro, 

contudo, o seu uso pode ser apropriado num uso individual, para o caso das insónias [33].  

As recomendações para controlar o jet lag dependem da duração da viagem, do 

número de fusos horários atravessados e do destino da viagem. No caso de viagens 

curtas, com uma duração inferior a três dias, recomenda-se que se mantenha no fuso 

horário do local de origem, se possível [33]. O viajante deve: descansar bem antes da 

partida e durante o voo; beber muita água e/ou sumos de fruta antes e durante o voo; 

comer refeições ligeiras; evitar o consumo de álcool antes e durante o voo; adaptar-se ao 

horário do destino o mais rapidamente possível (horas de refeição, sono), começando 

preferencialmente durante o voo; e, no destino, deve garantir a exposição à luz natural do 

sol [34]. 

 

 

2.6. Picadas de insetos 

 

Os vetores são organismos vivos que são capazes de transmitir doenças infeciosas 

entre humanos ou de animais para humanos. Muitos destes vetores são artrópodes 

hematófagos, que ingerem os microrganismos causadores da doença durante uma 

refeição de sangue e que, mais tarde, injetam num novo hospedeiro durante outra refeição 

de sangue. Os mosquitos são os vetores mais conhecidos, existindo outros 

como, carraças e flebótomos [36]. 

Todos os anos ocorrem mais de 700 000 mortes, globalmente, originadas por doenças 

transmitidas por vetores, como a malária, o dengue, a leishmaniose, doença de Chagas, 

febre amarela e encefalite japonesa. Estas doenças representam cerca de 17% de todas 

as doenças infeciosas. O impacto destas doenças é maior em áreas tropicais e 

subtropicais e, normalmente, afetam as populações mais pobres, sendo que a sua 

distribuição é determinada por fatores demográficos, ambientais e sociais complexos. O 

comércio e turismo global, as urbanizações mal planeadas, os desafios ambientais, como 

mudanças no clima ou alterações na agricultura devido à variação da temperatura e às 

florestas tropicais, podem afetar a transmissão e alcance destas doenças transmitidas por 

vetores [36]. 

Como medidas preventivas devemos:  usar repelente de insetos, sprays inseticidas, 

ou serpentinas (espirais) com um piretróide sintético; utilizar roupas largas, de cor clara, 

que cubram a maior área corporal possível; optar por camisas de manga comprida, calças 
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compridas e em zonas de vegetação densa, meias por fora das calças; favorecer 

alojamentos com refrigeração por ar condicionado e, na sua ausência, utilizar redes 

mosquiteiras impregnadas com inseticida; descartar águas estagnadas propícias à 

proliferação de mosquitos; e, evitar frequentar locais com abundância de mosquitos ao 

amanhecer e ao anoitecer, que são os períodos em que os mosquitos estão mais ativos 

[34]. 

 

2.6.1. Malária 

A malária é uma doença provocada pelo parasita Plasmodium, transmitida 

através da picada de um mosquito infetado. Existe sobretudo em países tropicais e 

subtropicais. Trata-se de uma doença grave que pode levar à morte, especialmente 

se o parasita em causa for o Plasmodium falciparum. O mosquito que transmite a 

malária é mais ativo a partir do anoitecer, altura em que devem ser redobrados os 

cuidados para o evitar. Uma vez no organismo, os parasitas multiplicam-se no fígado, 

infetam os glóbulos vermelhos e dão origem a um quadro semelhante ao de uma gripe: 

febre, calafrios, suores, cansaço, dores de cabeça e musculares. Tem um período de 

incubação de sete dias ou mais, pelo que se apresentar sintomas nos sete dias ou 

mais depois de chegar a um país com risco de malária deve procurar um médico com 

urgência, para obter um diagnóstico e dar início ao tratamento o mais rapidamente 

possível [33]. 

Uma vez que não existe vacina, os cuidados passam por medicação preventiva 

e por evitar as picadas de mosquito. Para alguns países, onde o risco é grande, 

recomenda-se então a toma de medicação para impedir que, em caso de contágio, a 

infeção se desenvolva. Existem diversos fármacos e o especialista da “Consulta do 

Viajante” é o melhor conselheiro. Estes medicamentos devem começar a ser tomados 

com antecedência e devem continuar a ser tomados durante algum tempo depois do 

regresso. A OMS recomenda que leve consigo a medicação em vez de a comprar no 

destino, porque há casos relatados de contrafação [33]. 
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3. Conclusão 

 

Na minha opinião, o objetivo deste projeto foi bem-sucedido, pois os utentes mostraram 

sinais de interesse e satisfação quando viam os panfletos, tendo sido levados pelos utentes 

todos os “Guias do Viajante” expostos nos balcões. Assim, o propósito de aumentar a 

consciencialização acerca dos riscos ao viajar e de aumentar o conhecimento acerca das 

medidas de prevenção a tomar aquando das viagens, foi alcançado.  
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Anexos 

 

Anexo I – Rastreio à Hipertensão Arterial 
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Anexo II – Panfleto sobre Hipertensão Arterial 
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Anexo III – Panfleto “Guia do Viajante” 
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Resumo 

 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

sob a alçada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio no 

HPBN pertencente ao Grupo Trofa Saúde (GTS). Este realizou-se nos meses de setembro e 

outubro, sendo que o horário de trabalho foi das 9h às 18h, de 2ª a 6ª feira. 

Uma das áreas em que o farmacêutico é valorizado pelo seu trabalho, é o serviço em 

contexto hospitalar. Apesar de muitas vezes esquecido o papel do farmacêutico no meio 

hospital, este é um elemento fulcral no bom funcionamento de qualquer unidade hospitalar. É 

graças a este profissional que existe um maior controlo no circuito do medicamento a nível 

interno, que é garantida a segurança do medicamento pelo controlo realizado, que são 

monitorizados os ensaios clínicos, entre outras funções de elevada importância que 

contribuem para a valorização do papel do farmacêutico. 

Assim, ao longo deste relatório estão descritas as responsabilidades do farmacêutico 

hospitalar e mais precisamente a realidade do Hospital Privado da Boa Nova, tais como, a 

aquisição e gestão de produtos farmacêuticos, sistemas de distribuição de medicamentos, 

controlo de qualidade, farmacotecnia, entre outras.  

Este estágio permitiu-me aplicar conhecimentos que fui angariando ao longo de todo 

o curso, enquanto, adquiri novos conhecimentos sobre a área hospitalar, contribuindo, por 

isso, apesar de opcional, para o meu crescimento enquanto futuro profissional de saúde, 

permitindo vivenciar uma das áreas onde o ato farmacêutico é essencial.  
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1. Grupo Trofa Saúde 

 

O Trofa Saúde Hospital (TSH) é a marca descendente natural da Casa de Saúde da Trofa 

fundada em 1999, assumindo-se como um projeto global de saúde, integrando uma vasta 

rede de Unidades Hospitalares (UH). Esta rede integrada de hospitais privados, com principal 

enfoque no Norte do país, entre os quais o Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), o 

Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado da Trofa, o Hospital Privado de 

Braga, o Hospital Privado de Braga Centro, o Hospital Privado de Gaia, o Hospital de Dia da 

Maia, o Hospital de Dia de Famalicão, o Hospital de Dia de São João da Madeira, Hospital 

Privado de Vila Real, Hospital Privado da Amadora e o Hospital Senhor do Bonfim, onde se 

encontra a Farmácia Central (FC) e o armazém [1].  

O Trofa Saúde Hospital detém uma rede integrada de hospitais privados, já servindo uma 

população superior a 4 milhões de habitantes, com particular enfoque no Norte do País, 

pretendendo reforçar igualmente o objetivo de se tornar uma referência no setor. 

O seu principal objetivo é melhorar a forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-

lhes cuidados de proximidade. Na saúde a confiança é essencial, sendo exigidos elevados 

padrões de qualidade a nível técnico e humano. O GTS é já uma referência a nível nacional 

e dispõe de um dos melhores corpos clínicos, capaz de garantir um serviço de acordo com os 

padrões mais atuais da medicina moderna [2]. 

 Os serviços que o grupo apresenta são: serviços de urgência de adultos e pediátrica 24 

horas, blocos operatórios, unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas 

de parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com mais de 45 especialidades 

clínicas e um conjunto de diversos meios complementares de diagnóstico. 

 

1.1. Hospital Privado da Boa Nova 

 

O HPBN existe desde 2009, com morada na Rua Armando Vaz, 225 - Perafita, 

Matosinhos. Usufrui de uma excelente localização, distante do trânsito cosmopolita e com 

fácil acesso à A28, assim como à cidade do Porto, centro de Matosinhos e arredores. Além 

disso, os acessos a este hospital estão facilitados através de acesso via autocarro e rampa 

para pessoas com mobilidade reduzida, para além de estacionamento próprio e gratuito. 
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A infraestrutura do HPBN caracteriza-se por uma área de 12 mil metros quadrados e visa 

em redor, pela proximidade do mar [3]. 

O HPBN assume um relevante papel na saúde materno-infantil e na cardíaca, 

dispondo de equipamentos com a tecnologia mais avançada, aliado a um corpo clínico de 

renome [3]. O seu serviço de Urgência encontra-se disponível 24h/365 dias, contando com 

nove especialidades integradas, aliado a uma oferta permanente de Cuidados Intensivos 

e Adultos, constituindo um fator único e diferenciador das restantes unidades de saúde 

privadas da região Norte do país. O HPBN é liderado pelo Dr. Ricardo Rodrigues 

(Administrador) e pelo Dr. Bento Bonifácio (Diretor Clínico) [4]. 

 

2. O papel do Farmacêutico Hospitalar 

 

O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde que trabalha 

nos hospitais, estando diretamente envolvido na aquisição e boa gestão de medicamentos, 

na sua preparação e distribuição pelos blocos e enfermarias, gerando a informação de 

natureza clínica, científica ou financeira que o sistema carece, especialmente na avaliação da 

inovação terapêutica e monitorização dos ensaios clínicos. Os diretores técnicos das 

farmácias hospitalares são farmacêuticos que desenvolveram competências nas várias fases 

do circuito de medicamento no hospital e que assumem liderança e elevada responsabilidade 

na terapêutica que é administrada aos doentes [5]. 

 

 

3. Serviços Farmacêuticos 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares consistem no conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, que são 

designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. A direção dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. Os Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra 

as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino [5]. 

 



3 
 

 

4. Serviços Farmacêuticos do HPBN 

 

 

4.1. Localização 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HPBN localizam-se no Piso -1, em comum com os 

serviços de Oftalmologia, o Bloco Operatório, Endoscopia, Esterilização, Bloco de Partos e 

Neonatologia, Hemodinâmica, Unidade de Cuidados Intensivos e Fisioterapia. A proximidade 

com o Bloco Operatório é uma vantagem, dada a necessidade de reposição de stocks ser 

mais frequente e em maiores quantidades, comparativamente com outros serviços. Além da 

proximidade com estes serviços, os SF encontram-se próximos da zona de cargas e 

descargas, facilitando o serviço das equipas de logísticas e transportadoras na entrega dos 

produtos solicitados por este serviço. 

4.2. Horário 

Possuem um horário de funcionamento de segunda a sexta das 9h às 18h, com uma hora 

de almoço entre as 13 horas e as 14 horas. Caso seja necessário medicamentos ou outros 

produtos farmacêuticos depois do horário de funcionamento ou durante o fim-de-semana e 

feriados estes podem ser levantados pelos enfermeiros ou por outro pessoal autorizado, 

mediante o preenchimento de um impresso presente à entrada da farmácia. Qualquer assunto 

que requeira a presença ou consulta de um farmacêutico, depois do horário de funcionamento, 

a mesma é da responsabilidade da Dr.ª Patrícia Moura, coordenadora dos SF do TSH. 

4.3. Recursos Humanos 

A Diretora Técnica destes serviços é a Dra. Ana Isabel Esteves, a única farmacêutica do 

HPBN. A Dra. Ana Isabel Esteves é a responsável pela receção, aprovisionamento e dispensa 

de todos os medicamentos ou produtos de saúde necessários à normalidade no 

funcionamento desta unidade hospitalar. Mensalmente, a Diretora Técnica destes serviços 

deve reunir-se com o Administrador do hospital, o Dr. Ricardo Rodrigues, de modo a que 

sejam discutidas algumas questões relativas a esse mês tais como gastos, investimentos, 

condições dos SF e melhorias que possam ser implementadas a este serviço. 

 

4.4. Sistema Informático 

A facilidade de acesso e intercomunicação entre serviços da mesma UH e de outras do 

grupo TSH, é uma vantagem alcançada através do mesmo sistema informático implementado 



4 
 

em todos os hospitais do grupo. Isto permite o acesso, em tempo real, a todos os profissionais 

de saúde, facilitando a gestão dos diversos serviços e diminuindo os erros passíveis de 

ocorrem por falta de comunicação. O sistema informático disponível nos SF, tal como em 

todos os outros serviços, é o CPCHS da Glintt® - Healthcare Solutions, S.A. Este software foi 

desenvolvido tendo em vista a sua utilização a nível hospitalar, sendo alguns exemplos das 

funções deste software a validação de prescrições médicas, gestão e satisfação dos pedidos 

diários e semanais dos vários serviços do HPBN, geração da encomenda semanal à Farmácia 

Central, consulta de débitos de consumos, gestão dos stocks dos serviços e geração da lista 

para distribuição da dose unitária. A emissão das guias de transporte necessários para o 

transporte dos medicamentos e outros produtos, a realização de empréstimos para outros 

hospitais e a fornecimento do Hospital de Dia da Maia (responsabilidade do HPBN) é possível 

através do software PHCenterprise 2014. Este é o sistema utilizado para receção de 

encomendas na Farmácia Central e disponível em todas as unidades hospitalares do grupo. 

 

4.5. Espaço Físico 

 

Os Serviços Farmacêuticos do HPBN estão divididos em três divisões distintas, definidas 

em planta que está presente nas próprias instalações. 

A primeira divisão, à entrada destes serviços, é composta por uma secretária de trabalho 

para o farmacêutico responsável, uma área de carga e descarga para colocação dos pedidos 

para outros serviços e receção de encomendas e o arquivo da farmácia. Além disso, existe 

nesta divisão um lavatório e dois contentores de resíduos, um do grupo I (resíduos 

equiparados a urbanos que não apresentam exigências específicas de tratamento) e grupo IV 

(resíduos hospitalares específicos, de várias tipologias e de incineração obrigatória). 

A segunda sala, com dimensões maiores que a primeira, contém todo o armazém de 

medicamentos e produtos de saúde, assim como um balcão de apoio usado na receção de 

encomendas e preparação da distribuição unidose e clássica. Esta segunda sala está 

devidamente assinalada pelas diferentes áreas, tais como a distribuição (tradicional, e unitária 

e individual), arquivo da farmácia, parque de malas, reembalagem e fracionamento de 

medicamentos, câmara frigorífica e medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

(estupefacientes e psicotrópicos, e hemoderivados). Toda esta zona de armazém está 

corretamente dividida, tendo por base as formas farmacêuticas. Cada estante está identificada 

com a forma farmacêutica que ali se armazena, sendo constituída por um conjunto de sucks 

de armazenamento ou gavetas, devidamente identificadas com o nome da substância ativa e 
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o código do produto. Existe ainda uma zona destinada a excedentes de material que, por 

motivos de espaço, não é possível estar armazenado na estante respetiva. 

A terceira zona apresenta dimensões mais reduzidas, onde se encontram armazenados 

todos os soros (fisiológico, glisosilado, ringer com lactato, ringer simples, solução de manitol, 

entre outros).  

Todos os dias, o espaço dos Serviços Farmacêuticos é alvo de limpezas a cargo das 

auxiliares do HPBN, que registam este serviço num documento presente no local. A 

organização destes espaços teve por base as recomendações elaboradas pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED), inscritas no Manual de 

Farmácia Hospitalar [6]. 

 

5. Circuito do medicamento 

 

O uso racional e eficaz do medicamento é a base primordial da correta gestão de stocks 

de medicamentos e produtos farmacêuticos que servem a saúde dos utentes. A seleção de 

medicamentos para o hospital deve ter em conta o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), publicação oficial elaborada pela comissão técnica especializada do 

INFARMED, assim como as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [7]. 

 

5.1.  Gestão de Stocks e Aquisição de Medicamentos 

 

No caso do grupo TSH, os medicamentos a adquirir são da responsabilidade da 

Coordenadora dos SF, a Dra. Patrícia Moura, que seleciona os medicamentos de acordo com 

o FHNM, mencionado anteriormente. 

No HPBN, é realizado um pedido a cada quinzena (à quinta-feira), através do software 

CPCHS, baseado em stocks ideais pré-definidos, para o período de 15 dias. Esta encomenda 

contempla sobretudo soros, medicamentos e embalagens vazias (produtos farmacêuticos de 

esterilização, desinfeção, etc.). Estes stocks foram construídos pelos SF em conjuntos com 

os enfermeiros responsáveis de cada serviço dessa unidade hospitalar [7]. Estes pedidos são 

rececionados e analisados pela farmacêutica coordenadora, sendo esta responsável pela 

realização de um pedido único que contempla os pedidos individuais de cada uma das 

unidades hospitalares do TSH. Este pedido é rececionado pelo departamento de compras, 
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que despoleta a encomenda diretamente aos laboratórios num prazo de 24h. Todas as 

encomendas efetuadas são posteriormente rececionadas pela FC, que analisa os pedidos de 

cada uma das unidades hospitalares e distribui os produtos segundos as necessidades de 

cada uma. Excecionalmente, os soros são entregues diretamente pela transportadora 

responsável nos SF de cada uma das unidades hospitalares, quinzenalmente [7]. 

Uma vez que a única farmacêutica do HPBN é também a Diretora Técnica, deve gerir o 

orçamento de cada encomenda e deve ser capaz de avaliar e gerir o stock dos Serviços 

Farmacêuticos desta UH de forma a estar sempre provido e pronto a satisfazer os pedidos 

dos restantes serviços. Estas encomendas devem ter em conta as faltas no serviço, evitando 

a acumulação de stock em excesso de modo a que não haja perdas de medicamentos e 

produtos por exemplo, devido à expiração do prazo de validade [7]. 

No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, os pedidos são gerados e 

enviados para o laboratório, onde consta um formulário próprio devidamente preenchido. Uma 

vez por mês, a DT faz a requisição desses medicamentos à farmacêutica coordenadora, que 

toma a responsabilidade de reencaminhar o pedido para o respetivo laboratório. A entrega 

destes medicamentos só é realizada depois do laboratório verificar que está tudo em 

conformidade. Aquando da chegada da encomenda à FC, esta faz-se acompanhar por dois 

documentos: a guia de remessa e a fatura (original e duplicado). O documento original da guia 

de remessa é arquivado na FC e o duplicado da fatura é arquivado por um período de cinco 

anos; o original da fatura fica na posse do departamento financeiro e o duplicado da guia de 

remessa é rejeitado [7]. 

 

5.2. Receção de Medicamentos 

 

As encomendas são entregues em cada um dos hospitais do grupo TSH por uma equipa 

de logística do mesmo grupo, fazendo-se acompanhar da respetiva guia de transporte. 

Aquando da receção da encomenda, esta é conferida qualitativa e quantitativamente, 

verificando a guia de remessa acompanhando essa encomenda. Após a verificação da 

encomenda (quantidade, integridade, número de lotes e prazos de validade), os 

medicamentos ou produtos são armazenados nos respetivos locais designados. A receção da 

encomenda é depois registada no software PHC e Intranet e o stock dos SF é atualizado no 

CPCHS [8]. 

Aquando da receção da encomenda, é necessário ter em atenção os casos especiais tais 

como, por exemplo, medicamentos que necessitem de refrigeração de modo a evitar 
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alterações das suas propriedades farmacológicas, matérias-primas e medicamentos 

hemoderivados. No caso da receção de matérias-primas, a encomenda deve se fazer 

acompanhar por um Boletim de Análise de forma a comprovar a qualidade e conformidade do 

lote. Quanto aos medicamentos hemoderivados estes devem estar acompanhados por um 

Certificado de Autorização de Lote (CAUL) que é emitido pelo INFARMED [8]. 

Na eventualidade de faltar algum produto durante a receção de uma encomenda, o 

farmacêutico recorre aos SF das restantes UH do TSH ou, em último caso, realiza compra 

direta a uma farmácia comunitária. No HPBV normalmente recorre-se aos serviços da 

Farmácia Porto para a aquisição de alguns produtos que não fazem parte do stock habitual 

dos SF, sendo entregues diretamente nos SF por um elemento da farmácia. Outro exemplo 

prático onde o HPBN tem de recorrer diretamente aos laboratórios para a aquisição de 

produtos, diz respeito às nutrições parentéricas, que dada a reduzida utilização na prática 

diária, não se justifica ter em stock grandes quantidades deste tipo de produto. 

 

5.3.  Armazenamento de Medicamentos 

 

A tarefa que se segue após a receção das encomendas nos SF é o armazenamento dos 

mesmos. O armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos é realizado tendo em conta a organização do armazém já mencionada no presente 

relatório. Os medicamentos devem ser organizados de acordo com as condições 

estabelecidas como ideais para tal. Estas condições estabelecem parâmetros para 

luminosidade, humidade e temperatura. Estas últimas são controladas de forma contínua e 

através de um registo automático. Para o armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos são requeridas condições viáveis de humidade (inferior a 60%) temperatura 

(inferior a 25ºC) e luminosidade, medidas por um termohigrómetro, sendo as duas primeiras 

sujeitas a um controlo semanal, que é traduzido pelo envio dos respetivos mapas via correio 

eletrónico, pela equipa da manutenção do hospital [13]n2. Para aqueles produtos que estão 

sob condições especiais, como os medicamentos termolábeis, existe um frigorífico (2-8ºC), 

que é monitorizado diariamente [7, 9].  

De forma a evitar perdas de medicamentos que causariam prejuízo financeiro, os 

medicamentos estão organizados seguindo a máxima First Expired, First Out (FEFO), ou seja, 

os medicamentos com menor prazo de validade são colocados na frente de modo a que, 

aquando da necessidade, sejam os primeiros a serem dispensados. 
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5.3.1. Condições Especiais de Armazenamento 

Para medicamentos considerados termolábeis, as condições de temperatura devem 

situar-se entre os 2ºC e os 8ºC pelo que devem ser armazenados num local devidamente 

refrigerado. Estas condições devem ser monitorizadas pelo farmacêutico diariamente.  

No caso de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, este são armazenados 

num cofre com fechadura cuja chave de abertura fica na posse e responsabilidade da Diretora 

Técnica dos SF. 

 

6. Formulário Hospitalar 

 

O Formulário Hospitalar baseia-se numa lista com todos os medicamentos disponíveis no 

TSH, tendo sido elaborado pela Coordenadora dos SF e pelos diretores clínicos de cada 

hospital. É de realçar que, devido, ao crescimento exponencial do TSH, cada vez mais, há 

situações especiais que necessitam de medicamentos que não se encontram contemplados 

no formulário. É necessário recorrer, então, ao extra-formulário. Caso o médico deseje algum 

medicamento não incluído no Formulário Hospitalar tem de preencher a folha de justificação 

de receituário de medicamentos, que tem de ser analisada pelo farmacêutico e pelo diretor 

clínico de cada unidade hospitalar, tomando estes a decisão da compra ou não do 

medicamento para o respetivo doente [10]. 

 

 

7. Farmacotecnia 

 

Farmacotecnia é um dos ramos dos SF que tem como objetivo a preparação de 

medicamentos necessários no hospital, e que não existem disponíveis comercialmente, nas 

doses necessárias, ou por ser mais vantajosa a sua preparação em contexto hospitalar [6]. 

A existência deste setor no hospital permite garantir a preparação de medicamentos de 

forma individualizada, com características adaptadas a grupos populacionais específicos, 

fornecendo resposta à falta de alternativas produzidas industrialmente. Para além disso, neste 

campo da manipulação de medicamentos devemos também incluir o fracionamento e 
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reembalagem de medicamentos, com vista a serem dispensados a doentes em ambulatório 

ou na distribuição por dose unitária. 

Por isso, a farmacotecnia corresponde a uma tarefa que deve ser desempenhado com o 

devido rigor de modo a garantir a segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos 

preparados. A preparação de medicamentos manipulados está legalmente regulada pela 

Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, que contém as boas práticas a aplicar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar [11]. 

No TSH, as preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas, assim como a 

reembalagem de doses unitária sólidas, são realizadas no Hospital Senhor do Bonfim, isto é, 

na FC do grupo, sendo que as preparações mais frequentes são: a formulação de preparações 

estéreis, a formulação de preparações não estéreis (manipulados de uso tópico) e a 

reembalagem (comprimidos não preparados para dose unitária, porque não possuem lote 

nem validade no verso de cada comprimido). 

 

7.1.  Reembalagem e Fracionamento de Medicamentos 

 

O processo de reembalagem é realizado quando há necessidade de acondicionar os 

medicamentos em doses unitárias quando estes não possuem a informação relativa aos 

mesmos nas embalagens primárias tais como a sua Denominação Comum Internacional 

(DCI), prazo de validade e lote; quando estes não possuam embalagem primária; ou quando 

estes são fracionados. De maneira a que o medicamento possa ser distribuído, estas 

informações devem constar no mesmo para fácil identificação. Após o processo, quer de 

fracionamento, quer de reembalagem, estes devem ser registados e armazenados num 

documento indicado para esse efeito.  

O fracionamento de medicamentos processa-se quando as dosagens existentes no 

mercado não são comercializáveis e/ou equivalentes à janela terapêutica esperada no 

paciente. Para tal, é utilizado um instrumento de fracionamento e, de seguida, é necessário 

reembalar e rotular [7]. O fracionamento depende do medicamento, pois nem todos os 

comprimidos possuem a ranhura para o devido efeito. Assim, é importante verificar sempre 

no Resumo das Características do Medicamento (RCM) se o comprimido é passível de ser 

fracionado. Este processo deve ser realizado rigorosamente, de modo a que as características 

físico-químicas se mantenham. O prazo de validade do medicamento fracionado deve 

corresponder à data após seis meses do dia de fracionamento. Contudo, no caso de o prazo 
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de validade do comprimido inteiro ser inferior a seis meses, a validade do comprimido 

fracionado será igual à do comprimido inteiro. 

Os SF devem estar equipados de modo a poderem satisfazer estes pedidos de forma 

segura, evitando possíveis contaminações dos medicamentos, rápida e eficaz, tendo em vista 

a manutenção da qualidade do medicamento. Todos os medicamentos distribuídos pelos 

serviços de Urgência e Bloco Operatório (exceto os de pequenas dimensões) são etiquetados 

antes da sua distribuição pelo farmacêutico de modo a prover os medicamentos de toda a 

informação necessária, não ocultando informações como o lote e prazo de validade. 

 

7.2.  Manipulados não-estéreis 

 

As preparações não-estéreis realizadas na FC destinam-se essencialmente a doentes 

individuais e específicos (fórmulas pediátricas, por exemplo) e passam por preparações 

asséticas (soluções e diluições de desinfetantes) como o ácido acético 5%, ácido cítrico 10%, 

entre outros. 

As fichas de preparação de medicamentos manipulados, bem como os respetivos rótulos, 

estão arquivados num dossier que se encontra na FC. No momento da manipulação procede-

se ao preenchimento da ficha de preparação que deverá descrever a composição qualitativa 

e quantitativa, a dosagem, a forma farmacêutica, a técnica de preparação e o número de 

unidades a preparar. A cada produto preparado é atribuído um número de lote, 

correspondente à data e numeração relativa à ordem de preparação, para que seja passível 

de ser rastreado. Os rótulos devem conter esse mesmo lote, a data de preparação, a 

composição qualitativa e quantitativa, as condições de conservação e o prazo de validade. 

Depois de todos os requisitos estarem cumpridos, os manipulados seguem para as 

farmácias dos hospitais que os requisitaram. 

 

7.3.  Citotóxicos 

 

A preparação de medicamentos citotóxicos, tal como a preparação de medicamentos 

manipulados não-estéreis é realizada na FC. Para a realização de preparações estéreis é 

necessário equipamento específico, nomeadamente uma câmara de fluxo laminar (no TSH, 

vertical de Classe II B). Em termos de instalações são obrigatórios 3 espaços distintos: a 
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antecâmara, a sala cinzenta e a câmara de preparação. Na primeira ocorre a higienização e 

mudança de roupa e a última encontra-se a pressão negativa [12]. Quando nem a cirurgia 

nem a radioterapia são possíveis ou eficazes o suficiente para tratar neoplasias malignas, 

recorre-se aos fármacos citotóxicos. Estes podem também ser utilizados como coadjuvantes 

da cirurgia e da radioterapia em tratamentos iniciais [13]. 

Devidos às consequências graves que a manipulação deste tipo de medicamentos pode 

ter para a saúde do responsável, este deve seguir as medidas estabelecidas de modo a evitar 

o contacto com estes fármacos. Deste modo, o responsável deve estar devidamente equipado 

com luvas, touca, máscara, óculos e vestuário protetor. Não é permitida a preparação deste 

tipo de medicamentos por grávidas ou mães a amamentar, devido ao risco teratogénico que 

possa ser inerente, nem a quem já tenha realizado tratamento quimioterápico ou apresente 

alergias a fármacos [6]. 

De forma garantir a segurança pessoal de quem manipula estes medicamentos, este 

procedimento deve ser realizado em câmara de fluxo laminar como indicam as BPF. A câmara 

deve ser iniciada 30 minutos antes do procedimento, de modo a estabilizar o fluxo e deve ser 

feita a desinfeção do local de trabalho. No final, deve ser novamente desinfetada a área com 

álcool a 70% e a câmara de fluxo laminar deve permanecer ligada durante mais 20 minutos 

[6]. 

 

8. Autorização de Utilização Especial 

 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal possuem obrigatoriamente uma 

autorização de introdução no mercado (AIM). Se o TSH necessitar de um medicamento que 

não se encontra comercializado em Portugal, logo não possua AIM, deve pedir uma 

autorização de utilização especial (AUE) ao INFARMED. Este pedido é realizado diretamente 

ao INFARMED, anualmente, pela Coordenadora dos SF, no qual é descrito o produto, os 

dados do fabricante e do distribuidor, assim como a quantidade pedida. Estes pedidos dizem 

respeito à quantidade que se prevê utilizar durante o ano seguinte. Se esta quantidade não 

for suficiente para satisfazer as necessidades durante um ano, outro pedido AUE terá de ser 

feito à mesma entidade. Com o pedido, terá de ser enviado toda a documentação existente 

sobre o medicamento que normalmente é enviado pelo laboratório. Posteriormente, o 

INFARMED comunica o seu parecer por e-mail ao TSH, e só após esta resposta, o pedido 

pode ser feito ao laboratório. A documentação deve ser arquivada por um período de 5 anos 

e facultada a esta entidade sempre que solicitado. 
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9. Sistema de Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

Os Serviços Farmacêuticos asseguram a Medicação Unidose para os serviços de 

Internamento assim como toda a Distribuição Clássica de medicamentos, soros, antissépticos, 

meios de contraste, testes de diagnóstico e os demais produtos farmacêuticos a todos os 

serviços e consultas do Hospital. 

 

9.1. Distribuição Clássica ou Distribuição de Medicamentos por Reposição de 

Stocks 

 

A Distribuição clássica está estabelecida para que todos os serviços hospitalares estejam 

fornecidos com os medicamentos e produtos farmacêuticos definidos como stock ideal – que 

responda às suas necessidades semanais, sendo os SF que repõem o mesmo. Neste sistema 

de distribuição de medicamentos, há reposição de stocks nivelados de medicamentos 

previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos respetivos serviços 

clínicos [6, 7]. 

É da responsabilidade do farmacêutico gerar a listagem e satisfazer a reposição dos 

stocks ideais das Urgências (medicamentos, embalagens vazias e soros), do Internamento 

(medicamentos, embalagens vazias e soros), do Bloco Operatório (medicamentos e 

embalagens vazias), da Endoscopia (medicamentos e soros), da Unidade de Cuidados 

Intensivos, da Hemodinâmica, do Bloco de Partos e Neonatologia, da Esterilização, da 

Imagiologia, da Fisioterapia e da Medicina Dentária [7]. 

Aquando da reposição de stocks do bloco operatório e do serviço de urgência, os 

medicamentos e produtos farmacêuticos são devidamente etiquetados (exceto ampolas 

pequenas), sem impedir a visualização do lote e prazo de validade da embalagem, para que 

o débito dos mesmos seja mais fácil e se evitem erros no stock. Quando se emitem as listas 

para a distribuição clássica é necessário averiguar se a farmácia possui stock para satisfazer 

os pedidos, através do CPCHS. Se o software acusar um stock superior ao real, tal pode ser 

justificado pela encomenda ainda se encontrar em trânsito, entre a FC e os SF do HPBN. Os 

dias de reposição de stock de cada serviço foram previamente fixados, otimizando ao máximo 

as idas a cada serviço. Na necessidade urgente de um medicamento, este é requisitado por 
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telefone aos SF, que o entregam e transferem para o serviço, ou através de um auxiliar que 

se dirige aos SF [7]. 

 

9.2. Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária ou Individual 

 

A distribuição individual diária consiste na dispensa dos medicamentos para um período 

de 24 horas segundo prescrição médica. Regularmente, o farmacêutico verifica no sistema 

informático se houve entrada de novos doentes ou alteração da medicação de doentes já 

internados para proceder à sua validação. Há certos tipos de medicamentos, como os 

antimicrobianos, que necessitam justificação por parte do médico para os prescrever. 

Todos os dias e por volta da mesma hora, cerca das 16 horas, é emitido o mapa da dose 

individual diária que nos informa quais os doentes internados, o seu quarto e qual a medicação 

que necessitam para 24 horas. Os soros, estupefacientes e medicação habitual do doente 

(medicação de casa) não são levadas por se encontrarem no internamento [11]. 

Depois de retirado o mapa, é feita a identificação das gavetas e separada a medicação. 

Posteriormente, é efetuado o débito da medicação na conta de cada paciente. A mala com a 

medicação é entregue em cada serviço e é recolhida a mala do dia anterior.  

Durante os dois meses de estágio, foi feita a separação da medicação para os doentes 

todos os dias, sendo que à 6ª feira era necessário realizar esta mesma distribuição para três 

dias, 6ª feira, sábado e domingo. 

 

 

9.3.  Distribuição em Ambulatório 

 

A Distribuição em Ambulatório consiste na dispensa de medicação não acessível nas 

farmácias comunitárias, que necessite de maior controlo na adesão à terapêutica ou efeitos 

secundários, a utentes que não se encontrem internados. Este tipo de distribuição apresenta 

vantagens tanto para o hospital, pois é menos dispendioso, como também permite ao doente 

uma recuperação mais confortável na sua casa, fora do ambiente hospitalar, reduzindo assim 

certos riscos atribuídos ao internamento hospitalar tais como o desenvolvimento de infeções 

nosocomiais [6, 14]. O HPBN tem serviço de ambulatório em número muito reduzido, 
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normalmente para oncologia (cancro da próstata, cancro da mama, cancro do pulmão e 

fibrose quística) [7]. 

Este serviço é registado em formato Excel onde estão presentes as informações dos 

doentes, a medicação atribuída a cada um e as datas de levantamento da mesma no HPBN. 

Desta forma, o farmacêutico está precavido para organizar a encomenda da medicação 

necessária com antecedência para que esteja disponível na data de levantamento indicado 

ao utente para que possa continuar o seu tratamento sem percalços. 

O médico prescreve a medicação e o farmacêutico valida e requisita o envio.  Na altura 

da dispensa do medicamento, o utente dirige-se ao serviço de atendimento que contacta com 

os SF. O farmacêutico desloca-se assim a este serviço de modo a dispensar o medicamento 

ao utente para que este possa continuar o seu tratamento no conforto da sua casa. Este é, 

talvez, o momento em que o farmacêutico hospitalar tem maior contacto com o seu doente. É 

da sua inteira responsabilidade tratar da saúde do mesmo e esclarecer qualquer dúvida 

acerca da medicação ou da sua posologia, realçando sempre a importância do respeito pela 

mesma. Este tipo de distribuição permite ao farmacêutico controlar e vigiar os regimes 

terapêuticos estabelecidos. 

 

 

9.4.  Circuitos Especiais 

9.4.1. Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Devido à sua ação a nível do Sistema Nervoso Central, estes medicamentos podem 

causar dependência física e psicológica, estando sujeitos a uma legislação especial e a um 

controlo mais rigoroso. Estes medicamentos devem estar armazenados num local seguro e 

protegido, tal como já mencionado no presente relatório [6]. 

Tal como os restantes medicamentos, os estupefacientes e psicotrópicos apresentam 

um stock ideal pré-definido em cada serviço da UH. A cada administração de um destes 

medicamentos, é preenchido um impresso próprio de uso nacional, o modelo nº 1509. Este 

impresso é constituído por uma versão original e um duplicado onde está identificado o 

número da requisição, o serviço onde ocorreu a administração, o nome do doente, qual o 

medicamento descrito por DCI, a sua fórmula farmacêutica, dosagem e a quantidade 

administrada. Além destes dados, o impresso deve conter a informação do enfermeiro 

responsável pela administração: a sua assinatura e número mecanográfico [7]. 
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Seguidamente, o farmacêutico deve verificar a conformidade do impresso e numerar 

sequencialmente as requisições, registando a quantidade de medicamentos a fornecer na 

forma de número e por extenso. Este modelo deve ser assinado pelo farmacêutico, por quem 

o entrega nos SF e por quem o receciona devendo colocar também a data e número 

mecanográfico [7]. 

Cada documento possui uma folha original e um duplicado, sendo que o original fica 

arquivado nos SF, em anexo com a folha que declara a transferência dos estupefacientes 

para o serviço que os requisitou, e o duplicado fica sob responsabilidade do enfermeiro para 

ser arquivado. Para a reposição de stock, os medicamentos devem ser transportados em saco 

plástico agrafado, com a guia de transporte e as requisições. Quando rececionadas no serviço 

pelo enfermeiro responsável de turno, este assina a receção e envia o original para os SF, 

ficando em sua posse o duplicado [7].  

Para um maior controlo da distribuição destes medicamentos foi também criado um 

documento Excel, que é preenchido e atualizado permanentemente pelo farmacêutico. Este 

ficheiro é fundamental pois a movimentação dos estupefacientes acarreta uma elevada 

responsabilidade, sob alçada do farmacêutico que, em caso de irregularidades pode sofrer 

consequências após inspeção do INFARMED [7]. 

 

9.4.2. Distribuição de Hemoderivados 

 

Os hemoderivados são produtos derivados do plasma e, como tal, considerados 

medicamentos que exigem um circuito especial, uma vez que são passíveis de constituírem 

veículos responsáveis pela transmissão via sanguínea de certas doenças. A requisição é feita 

em Modelo 1804 - “Medicamentos hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração”, 

preenchido pelo médico, onde consta o serviço requisitante, nome, nº mecanográfico, 

identificação do doente, hemoderivado, diagnóstico/justificação clínica, dose/frequência e 

duração de tratamento [7]. 

O farmacêutico deve numerar cada um dos requisitos de forma sequencial, identificar 

o medicamento hemoderivado, dose e quantidade dispensada, o número de lote, laboratório 

responsável pela sua produção e o CAUL que pode ser consultado online [14].  

Esta requisição acompanha o derivado e guia de transferência ao serviço requisitante, 

onde o enfermeiro assina no local de receção. O original (via farmácia) é devolvido aos SF, 

onde fica arquivado, em pasta própria, por um período de 5 anos. 
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9.4.3. Medicamentos de Alerta Máximo 

 

Os medicamentos com esta designação são aqueles capazes de causar danos graves 

a fatais no utente quando são utilizados de forma inadequada uma vez que apresentam uma 

janela terapêutica estreita, aumentando o risco de administração de doses tóxicas [6]n5. Estes 

medicamentos encontram-se identificados, tanto nos SF como noutros serviços em que sejam 

necessários, com um símbolo de perigo. 

 

9.4.4. Sugamadex 

 

O sugamadex, ou Bridion® (MSD) é um medicamento indicado para a reversão do 

bloqueio neuromuscular (BNM) profundo induzido por fármacos tais como o vecurónio e o 

rocurónio, utilizados em anestesia geral. Quando atinge a corrente sanguínea, este forma 

complexos com os agentes responsáveis pelo bloqueio neuromuscular, reduzindo a 

quantidade disponível destes para se ligarem aos recetores nicotínicos, revertendo assim o 

efeito anestésico [15]. 

Este fármaco apresenta uma ação similar à atropina e à neostigmina, mais usualmente 

utilizada, apresentando como vantagem o facto de ser mais eficaz no efeito terapêutico e atuar 

de forma mais rápida às alternativas mencionadas. Por este motivo, este medicamento 

passou a ser mais utilizado pelos médicos no HPBN em detrimento da neostigmina. 

A bibliografia apresenta algumas indicações no que diz respeito à utilização deste 

fármaco. Entre as indicações com mais consenso entre os especialista, destacam-se as 

situações de emergência, tais como a reversão imediata do BNM muito profundo sem 

situações de intubação e/ou ventilação impossíveis, episódio respiratório crítico pós-

operatório, associado a evidência clínica de BNM residual; dificuldades em intubar ou ventilar 

o paciente; patologia cardiovascular, respiratória ou neuromuscular; obesidade mórbida; e 

utentes que possam beneficiar em situações de broncoscopia, laparoscopia e cirurgia de 

ambulatório [16]. 

De forma a evitar o seu uso indiscriminado e os elevados custos a ele associados foi 

criada uma folha de justificação da sua utilização, a qual é preenchida e assinada pelo médico 

anestesiologista e pelo farmacêutico, e arquivada nos SF. 
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9.4.5. Mala Cardíaca 

 

Quando consta uma cirurgia cardiotorácica na agenda do Bloco Operatório do HPBN, 

é necessário preparar uma “mala cardíaca”. Nesta mala estão presentes todos os fármacos 

que possam ser necessários caso ocorram complicações durante estas cirurgias. A 

preparação e verificação desta mala deve ser realizada no dia anterior à cirurgia de forma a 

evitar lapsos na medicação que possa vir a ser necessária. Após a preparação da mala 

cardíaca, o farmacêutico deve entregá-la no Bloco Operatório. Seguidamente à cirurgia, a 

mala é encaminhada juntamente com o doente para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), 

onde permanece durante o mesmo período que o doente. Assim que o doente abandona a 

UCI, a “mala cardíaca” retorna aos SF e os medicamentos que não foram utilizados são 

novamente repostos no stock dos SF. 

Os fármacos contidos na mala são: o ácido aminocapróico, o ácido tranexâmico, a 

adenosina, a adrenalina, a aminofilina, a amiodarona, o gluconato de cálcio 10%, o cloreto de 

potássio 7,5 %, o cloridrato de labetalol, a digoxina, o dinitrato de isossorbito, a dobutamina, 

a dopamina, a efedrina, o efedrol, a heparina, a lidocaina 1%, a fenileferina, o metoprolol, o 

nitroprussiato de sódio, a noradrenalina, a papaverina, o propofol 2%, a protamina e o sulfato 

de magnésio 20 %. Também são enviados os soros: ringer e lactato 1000mL, ringer e lactato 

500mL e bicarbonato de sódio 200 mL [17]. 

 

 

9.4.6. Gases Medicinais 

 

Os gases medicinais são definidos, segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto do “Estatuto do Medicamento”, como “gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, 

destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma 

atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de 

inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 

células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes” [18]. Por 

essas razões, é necessário o seu controlo, sendo este da responsabilidade dos SF. 
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Estes gases estão instalados nos serviços de Urgências, no Bloco Operatório, nos 

pisos de Internamento e em todos os serviços que possuam um carro de emergência médica; 

e são administrados por ligação direta com a garrafa sob pressão [19]. 

A Air Liquide Medicinal® é a empresa responsável pelo fornecimento dos gases 

medicinais aos hospitais do TSH, estando sob sua alçada o seu fabrico e distribuição. Esta 

empresa está encarregue da instalação e manutenção dos equipamentos dos gases no HPBN 

e por toda a informação essencial para boas práticas de utilização [19]. Ao encargo do 

departamento de manutenção do HPBN, encontra-se a encomenda destes medicamentos, 

realizada por correio eletrónico. Assim, por cada garrafa que a empresa fornece, é feita a 

recolha de uma garrafa vazia, sempre com conhecimento dos SF. Aquando da entrega das 

novas garrafas de gases medicinais, a empresa entrega uma guia de remessa, onde se 

discrimina a encomenda: descrição e número de garrafas entregues e levantadas. Este 

documento deve ser entregue aos SF, que inserem um pedido informático referente às 

garrafas entregues pela empresa, e é posteriormente arquivado na farmácia. 

 

 

10. Controlo de Qualidade 

10.1. Prazos de Validade 

 

O controlo dos prazos de validade é essencial para o bom funcionamento de todos os 

serviços do hospital, garantindo a otimização da qualidade e segurança do medicamento, 

assim como a diminuição de perdas financeiras por parte do hospital. De forma a facilitar este 

controlo, foi criado um documento em Excel com o registo dos prazos de validade de todos 

os produtos, bem como os serviços onde se encontram. A verificação dos prazos de validade 

processa-se de três em três meses, na farmácia e nos diversos serviços do HPBN, permitindo 

a atualização do ficheiro. Nesta atualização inserem-se os prazos de validade mais próximos 

do presente ano, seguindo a lógica FEFO. A partir de uma lista gerada pelo sistema, todos os 

meses é realizado um controlo, em que se averiguam os stocks e se retiram todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos cuja validade caduca nesse mesmo mês, sendo 

válido para a farmácia e para os demais serviços do hospital. Esta metodologia contribui para 

uma melhor gestão de stocks, oferecendo produtos sempre conformes. Os produtos cujos 

prazos estejam a terminar retornam para os SF, podendo ser usados na distribuição unidose 

(utilizados preferencialmente num período de 24h) ou emprestados a outros hospitais do 

grupo TSH que apresentem maior rotatividade desse medicamento.  
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Desta forma, os SF têm sob sua responsabilidade a verificação da conformidade entre o 

inventário real e o que é averiguado informaticamente, evitando a rutura de stocks. 

 

 

10.2. Contagem de Stocks  

 

A contagem física de stocks é um fator crucial para a correta gestão dos mesmos, evitando 

o máximo de perdas físicas e monetárias. No HPBN a contagem de stocks é realizada 

quinzenalmente no Internamento 1 e 2, Urgência e Bloco Operatório, pois são serviços mais 

propícios a erros de contagem devido à urgência na dispensa de medicação por parte dos 

enfermeiros. Nos serviços de Endoscopia, Hemodinâmica, Bloco de Partos e Neonatologia, 

Consultas Externas e Unidade de Cuidados Intensivos, a contagem é efetuada 

trimestralmente. 

Todos os medicamentos e soros em falta são anotados e entregues ao enfermeiro 

responsável por cada serviço para posterior correção dos erros. 

 

10.3. Controlo de Humidade e Temperatura 

 

Para um correto armazenamento dos produtos é necessário garantir determinadas 

condições de humidade e temperatura. A humidade relativa tem de ser inferior a 60%, 

temperatura abaixo de 25ºC e proteção da luz solar são condições suficientes para a maioria 

dos produtos [7]. 

Para os produtos de frio, existe um controlo mais rigoroso, sendo o intervalo permitido de 

2 a 8ºC. Caso os valores de temperatura saiam deste intervalo é ativado um alarme sonoro 

de modo a corrigir a situação. Uma vez por semana são impressos os registos de temperatura 

(registada de hora a hora continuamente) e arquivados na farmácia. Na eventualidade da 

existência de picos fora dos intervalos aceitáveis, estes devem ser devidamente justificados. 
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11.  Conclusão 

 

Após o final do estágio curricular no HPBN, posso afirmar que foi uma boa experiência, 

que permitiu o meu primeiro contacto com a realidade de farmácia hospitalar, contribuindo da 

melhor forma para o meu crescimento como futuro profissional de saúde através do contacto 

permitido com várias pessoas, utentes, profissionais de saúde, auxiliares e técnicos. 

A possibilidade de entrar em contato com o circuito do medicamento, numa perspetiva 

completamente diferente à da farmácia comunitária, e também o contacto com diferentes 

serviços permitiu-me desenvolver competências importantes para o futuro enquanto 

farmacêutico. Um outro aspeto que deve merecer destaque neste estágio, é o facto de o 

estagiário ser valorizado em todas as suas dimensões, dando-lhe oportunidade de realizar 

todas as tarefas inerentes aos SF, atribuindo-lhe múltiplas responsabilidades. 

Portanto, pude concluir que o estágio curricular em farmácia hospitalar me permitiu uma 

consolidação de conhecimentos, compreendendo a importância do especialista do 

medicamento, dado que é um agente de promoção de saúde no ambiente hospitalar. 
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