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Resumo 

 

 Para concluir o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é necessária a 

realização de um estágio curricular que funciona como ponte entre o que é o percurso 

académico e o mundo profissional. A farmácia comunitária é a área de intervenção 

farmacêutica que mais emprega os mestres em Ciências Farmacêuticas, e onde se encontra 

um contacto mais próximo com os utentes, elevando assim a responsabilidade e seriedade da 

profissão. Deste modo direcionei 4 meses do meu estágio à prática em farmácia comunitária, 

com o intuito de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e arrecadar muitas 

outras valências necessárias, que só com a prática se conseguem adquirir.  

 O presente relatório descreve o trabalho realizado por mim ao longo do meu tempo de 

permanência na Farmácia Sousa, encontrando-se dividido em 2 partes. A primeira parte 

consiste na descrição geral do funcionamento da farmácia, bem como das atividades realizadas 

em contexto prático e teórico. A segunda parte consiste na apresentação dos 3 projetos que 

desenvolvi no contexto do estágio e que passo a introduzir resumidamente: O primeiro projeto 

é subordinado ao tema “Vacinação – prevenção da gripe sazonal” cujo principal objetivo foi 

o incentivo e apelo à vacinação, no qual realizei um panfleto informativo englobando os 

grupos de risco, medidas de prevenção da gripe, e algumas curiosidades, o qual se traduziu 

eficazmente num aumento do número de vacinados na FS em comparação com o ano anterior. 

O segundo projeto foi a organização e realização, em parceria com a Dra. Joana Gomes, de 

um rastreio de glicemia assinalando assim o Dia Mundial da Diabetes, com o objetivo de 

alertar a população para a doença e ajudar no controlo da mesma em utentes já diagnosticados. 

Para complementar o rastreio, realizei também um panfleto elucidativo ao tema que foi 

distribuído pelos participantes. O terceiro e último projeto apresentado trata-se da 

implementação, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, de um 

Projeto Piloto na recolha de resíduos corto-perfurantes produzidos em autocuidados no 

controlo da diabetes, com o objetivo de dar resposta a estes utentes que não têm onde descartar 

os seus resíduos potencialmente contaminados tentado assim também suprimir o risco de 

saúde pública associado ao destino final indevido a que estes materiais estão sujeitos por 

inexistência de pontos de recolha específicos. 
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Parte I – Descrição das atividades realizadas ao longo do estágio 

1. Introdução 

A Farmácia Comunitária (FC) é o local a que os cidadãos recorrem quando apresentam 

algum problema de saúde menor, ou quando necessitam de aconselhamento relativamente a 

algum medicamento, distinguindo-se assim dos outros postos de saúde por estar 

constantemente disponível para o utente, criando uma relação de proximidade com o mesmo. 

Assim, o farmacêutico comunitário possui um papel fundamental na gestão da saúde dos seus 

utentes.  

  De modo a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e a adquirir 

valências necessárias ao bom exercício da profissão farmacêutica, realizei o meu estágio 

profissionalizante na Farmácia Sousa, uma farmácia com prestígio, dinâmica e próxima da 

comunidade. 

1.1 – Cronograma das atividades realizadas 

A tabela seguinte apresenta o cronograma das atividades realizadas ao longo do meu 

estágio, tendo sido este repartido pelos meses de setembro e outubro de 2019, e janeiro, 

fevereiro e março de 2020. 

   Rr 
Tabela 1. Cronograma das atividades diárias realizadas ao longo do estágio. 

Atividades desenvolvidas setembro outubro janeiro fevereiro março 

Armazenamento de produtos 

farmacêuticos 
     

Receção e confirmação de 

encomendas 
     

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 
     

Atendimento com supervisão      

Atendimento autónomo      

Produção de medicamentos 

manipulados 
     

Gestão de reservas      

1 
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Gestão de devoluções      

Preparação de medicação 

individualizada 
     

Controlo de prazos de validade      

Projeto 1 – Vacinação      

Projeto 2 – Rastreio diabetes      

Projeto 3 – Recolha de resíduos      

 

1.2 – Cronograma das formações assistidas 

A tabela seguinte apresenta o cronograma das formações a que tive oportunidade de 

assistir ao longo do meu estágio, tendo sido algumas realizadas no espaço da farmácia 

e outras em espaços externos. As formações certificadas encontram-se identificadas e 

os respetivos certificados estão em anexo. 

Tabela 2. Cronograma das formações assistidas durante o tempo de estágio. 

Tema da formação Data e Local Duração Certificado 

Introdução à Farmácia Clínica nos 

Cuidados Intensivos 

18 de setembro 

Hospital Pedro Hispano 
5:00 H 

Sim 

(anexo 1.) 

Depressão e Ansiedade: desafios na 

prestação de cuidados de saúde atual 

15 de outubro 

ANF Porto 
4:00 H 

Sim 

(anexo 2.) 

Infeções respiratórias: Milid® 

Tratamento de feridas: Betadine® 

17 de outubro 

Palácio do Freixo – Porto 
2:00 H Não 

FAMA - 

- Contraceção de emergência 

31 de outubro 

Hotel Nova Cruz – Feira 
2:00 H 

Sim 

(anexo 3.) 

AEFFUP -  

- Medicamentos de Uso Veterinário 

27 de novembro 

FFUP 
2:00 H 

Sim 

(anexo 4.) 

Marca geral: Marti Derm® 
24 de janeiro 

Farmácia Sousa 
1:30 H Não 

Intervenção Farmacêutica na Tosse: 

Fluimicil® 

29 de janeiro 

Lago- Santa Maria da Feira 
1:00 H 

Sim 

(anexo 5.) 

Dores Musculo-Esqueléticas: 

Nurofen® 

4 de fevereiro 

ANF Porto 
1:00 H Não 

2 
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Cessação Tabágica: NiQuitin® 
10 de fevereiro 

Farmácia Sousa 
1:00 H Não 

Queda de cabelo – Cantabria Labs: 

Cistitone® e Folstim® 

13 de fevereiro 

Farmácia Sousa 
1:00 H Não 

Pharma Nord -  

- Inflamação: O inimigo silencioso 

13 de fevereiro 

Hotel Holiday Inn – Gaia 
3:00 H 

Sim 

(anexo 6.) 

Cooprofar – “Coronavírus: Quão 

preocupados devemos estar?” 

19 de fevereiro 

Cooprofar – Gondomar 
2:00 H Não 

Marca geral: Filorga® 
24 de fevereiro 

Farmácia Sousa 
1:30 H Não 

Cosmética Activa - 

- Marca geral: Vichy® 

5 de março 

Hotel AC Marriott – Porto 
3:00 H Não 

 

 

2. Organização da Farmácia Sousa 
. 
 

2.1 – Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Sousa encontra-se localizada na Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, 

23-A/B em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, sendo esta uma zona muito movimentada. 

  Recentemente adotou um horário mais alargado, estando aberta todos os dias do ano 

das 9:00 H às 23:00 H, de modo a satisfazer os interesses da população. 

  A FS faz também serviço noturno, em rotatividade com mais três farmácias do 

concelho (Farmácia Araújo, Farmácia Lima e Farmácia Teles) estando nestes dias aberta ao 

público durante 24H, sendo que o atendimento noturno é realizado através de um postigo. 

 

2.2 – Direção Técnica e Recursos Humanos 

Segundo o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, as farmácias 

devem dispor de um diretor técnico e de pelo menos um outro farmacêutico sendo que os 

farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia. E 

todo o pessoal que desempenha funções de atendimento ao público deve estar devidamente 

identificado, mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o título profissional.2 

  Assim, a FS tem como diretora técnica a Dra. Daniela Casimiro (também proprietária 

da mesma) e dispõe de mais 5 farmacêuticos, Dra. Vera Ribeiro, Dra. Teresa Resende, Dra. 

3 
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Rosário Braga, Dra. Bibiana Silva e Dra. Joana Gomes, de 3 técnicos de farmácia, Alzira 

Jesus, Orlando Dias e Nélson Silva, e de 1 técnica de limpeza Cássia Jesus. 

2.3 – Organização do Espaço Físico 

A FS ocupa o piso térreo de um prédio habitacional, possuindo uma porta de entrada 

automática de vidro, acessível aos mais diversos utentes. A entrada é marcada por uma 

fachada com a inscrição “Farmácia Sousa” seguida do logotipo, e o símbolo “cruz verde” 

luminoso. Na porta principal encontra-se afixado um quadro com a direção técnica e o horário 

de funcionamento e ainda uma folha indicando qual a farmácia que está de serviço no 

município nesse dia. Possui ainda um postigo, que permite a segurança necessária durante o 

serviço permanente, tal como definido na legislação.1 Do lado esquerdo da porta encontra-se 

uma montra em vidro, na qual estão expostos alguns produtos de puericultura, cosmética entre 

outros, e onde também se encontram afixados flyers promocionais. 

O espaço interior da FS encontra-se de acordo com o decreto-lei n.º 307/2007, de 31 

de Agosto2, possuindo um zona de atendimento ao público, um gabinete de atendimento 

personalizado, um escritório da direção técnica, instalações sanitárias, dois armazéns, uma 

zona de apoio ao atendimento, um laboratório e um quarto de apoio à equipa técnica. 

A zona de atendimento ao público é constituída por 5 balcões de atendimento, cada 

um com computador, impressora de receitas e talões, leitor de código de barras, leitor de cartão 

de cidadão, e um terminal de multibanco. Nesta área encontram-se também os lineares 

periféricos com produtos over-the-counter (OTC) como medicamentos não sujeitos a receita 

médica, medicamentos homeopáticos, suplementos alimentares, produtos de higiene oral, 

artigos de puericultura, produtos de alimentação, dispositivos médicos, produtos capilares, 

calçado ortopético e ainda as diversas marcas de dermocosmética. 

 O gabinete de atendimento personalizado é uma pequena sala que confere privacidade 

ao utente aquando da prestação de serviços farmacêuticos os quais englobam a determinação 

de parâmetros bioquímicos como o colesterol total, os triglicerídeos e a glicémia, a medição 

da pressão arterial, a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação (PNV) pelos profissionais certificados bem como o tratamento de feridas. 

  O escritório da direção técnica destina-se à realização de todos os procedimentos 

referentes à gestão da FS sendo da responsabilidade da DT. 

 À entrada do armazém, existe uma zona de apoio ao atendimento onde se faz a receção 

e verificação das encomendas e gestão de devoluções. Esta área está munida com diversos 

suportes informáticos como computador, impressora, impressora de etiquetas, aparelho de 4 
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leitura ótica, telefone e telemóvel, que auxiliam o dia-a-dia no back office. É nesta zona 

também que se encontram as gavetas com os medicamentos organizados por ordem alfabética. 

Existe também uma estante onde se colocam os produtos farmacêuticos com prazo de validade 

(PV) curto e alguns produtos sem consumo (PSC). Também se guardam nesta zona as reservas 

pagas (por ordem alfabética do adquirente) e as não pagas. 

 No laboratório procede-se à preparação de medicamentos manipulados, sendo este 

equipado com todo o material de exigência obrigatória para a sua preparação, 

acondicionamento e controlo. Quando é necessária a realização de formações, utiliza-se a 

parte inicial do laboratório onde existe uma secretária e cadeiras. 

 

2.4 – Fontes de Informação 

A FS possui um vasto conjunto de fontes de informação para consulta, tais como a 

Farmacopeia Portuguesa atualizada, o Prontuário Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o 

Formulário Galénico Português, o Prontuário Terapêutico Veterinário, e várias 

Enciclopédias da Saúde. É também possível consultar informação online no site do Infarmed 

a partir de qualquer computador disponível na farmácia.   

  Durante o meu estágio tive a oportunidade de explorar um pouco estas fontes de informação, 

nomeadamente o Formulário Galénico Português como apoio à realização de MM. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

3.1 – Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado na FS é o 4 Digital Care®. Este software é 

bastante simples e interativo, o que permite ao utilizador uma rápida aprendizagem e 

manuseamento do mesmo. O 4 Digital Care® está organizado em oito secções (Favoritos, 

POS, Stocks, Clientes, Entidades, Fornecedores, Gestão e Aplicação) sendo as mais utilizadas 

por mim a de atendimento ao público (POS), a de gestão de stocks (Stocks) e a de fichas dos clientes 

(Clientes). Nestas secções é possível a gestão dos produtos, impressão de etiquetas, controlo 

de validades, elaboração de encomendas e devoluções, verificação de movimentos de stocks 

e inventários, gestão de fichas de clientes e de reservas. Na secção de atendimento, ao 

introduzir-mos um código é possível abrir a ficha do produto onde encontramos informações 

como a posologia, reações adversas, interações medicamentosas, stock na farmácia, prazo de 

validade, histórico e evolução de vendas, tendo também opção para aceder rapidamente ao 

folheto informativo ou ao resumo das características do medicamento no INFARMED, na 5 
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eventualidade de surgirem dúvidas, auxiliando assim o profissional para um melhor 

atendimento ao utente. 

3.2 – Sistema Kaizen 

A FS utiliza o sistema Kaizen que permite uma melhor gestão dos recursos e dos 

produtos. Com origem japonesa, o termo Kaizen deriva de Kai, que significa mudar, e de 

Zen, que significa melhor. Deste modo, esta metodologia tem como pressuposto uma 

melhoria contínua, sendo que os resultados finais surgem como consequência de pequenas 

mudanças realizadas ao longo do tempo. Paralelamente a este conceito, existe ainda o 

conceito de Lean, que define objetivos para reduzir ou até mesmo eliminar os desperdícios, 

concentrando-se nas atividades da instituição e acrescentando valor para o público. Assim, 

Lean é o objetivo do não desperdício, tendo como método para o alcançar o Kaizen. No setor 

da saúde, a metodologia Kaizen surge com o intuito de diminuir os desperdícios e os erros e 

aumentar a eficiência e a organização, melhorando todo o circuito ao qual os utentes estão 

sujeitos.3,4 Na área de apoio ao atendimento encontra-se um Quadro Kaizen, com o objetivo 

de monitorizar todas as estratégias de eficiência da FS e definir objetivos de melhoria. 

. 

3.3 – Processamento de Encomendas a Fornecedores 

A FS obtém medicamentos e produtos OTC através de encomendas a distribuidores 

grossitas ou diretamente com os laboratórios por meio dos seus delegados, de modo a 

satisfazer as necessidades do utente e a manter o stock de segurança. Atualmente, os principais 

fornecedores são: Cooprofar®, OCP®, Botelho e Rodrigues®, Udifar®, Empifarma®, 

Magium® e a Alliance Healthcare®.                                                         .                           

  Existem várias formas de se realizarem encomendas: desde diárias, instantâneas, 

diretas e via verde. Relativamente às encomendas diárias são efetuadas pelo menos uma vez 

por dia para todos os fornecedores de modo a manter o stock de segurança. O SI gera 

automaticamente a encomenda baseando-se nos stocks máximo e mínimo e no fornecedor 

preferencial, definidos na ficha do produto, e essa encomenda gerada é posteriormente 

analisada e ajustada. As encomendas instantâneas são realizadas pontualmente quando surge 

um pedido por parte do utente e este não pode ser satisfeito por não existir o produto na 

farmácia, ou o stock não ser suficiente. Normalmente realiza-se a encomenda por via 

telefónica, para o fornecedor predefinido na ficha do produto, ou para o fornecedor com o 

prazo de entrega mais curto, caso seja um pedido urgente. As encomendas diretas são 

efetuadas quando se justifica adquirir uma grande quantidade de produtos e quando há 6 
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vantagem económica associada. Outra possibilidade é a realização excecional de encomendas 

por via-verde. O INFARMED deu início ao projeto “Via Verde do Medicamento” por 

colaboração com “associações profissionais do setor do medicamento (APIFARMA, ANF, 

GROQUIFAR e AFP)” cujo objetivo principal é “melhorar o acesso a medicamentos cuja 

exportação/distribuição intra-comunitária é sujeita a notificação prévia ao INFARMED”. Os 

medicamentos abrangidos por este projeto estão incluídos numa lista disposta na Circular 

Informativa n.º019/CD/100.20.200.5 Assim, as farmácias aderentes que estejam sem stock de 

algum destes medicamentos, efetuam uma encomenda via-verde através da ficha do produto 

com base numa receita válida, demonstrando efetivamente que há necessidade deste.  

  No estágio realizei várias vezes encomendas, principalmente as instantâneas, que derivavam 

do atendimento, pelo que se tornou algo natural no meu dia-a-dia. Também assisti a várias 

encomendas diretas, aquando da vinda dos delegados das marcas à farmácia.   

 

3.4 – Receção e Verificação de encomendas 

Posteriormente à realização da encomenda, os produtos chegam à farmácia em 

contentores próprios identificadas pelo grossista, com número da encomenda, quantidade de 

caixas por encomenda e respetiva documentação (guia de transporte ou fatura) por vezes em 

duplicado. As benzodiazepinas e substâncias psicotrópicas e estupefacientes vêm 

acompanhadas de uma requisição, que é carimbada e arquivada num local próprio para depois 

ser assinada pelo farmacêutico responsável e enviada ao INFARMED. As encomendas são 

rececionadas no separador “Stocks – Gestão de Encomendas” no 4 Digital Care®, onde é 

necessário encontrar a encomenda pelo nome de fornecedor e pelo número da encomenda. Em 

alguns casos, quando não existe encomenda registada no SI por esta ter sido feita via 

telefónica, é necessário criar um “receção direta”. É dada a entrada dos produtos, tendo sempre 

prioridade os que necessitam de armazenamento no frigorífico. A receção da encomenda é 

feita pela leitura ótica do código de barras do produto ou através da digitação do código 

nacional português do medicamento (CNP), conferindo-se a quantidade, o prazo de validade, 

o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e o preço de 

venda ao público (PVP). De salientar que a quantidade recebida pode ser inferior ou superior 

àquela que foi encomendada e que alguns produtos podem ser recebidos como bónus. No caso 

de haver reserva de algum produto, o sistema informático alerta e estes são separados dos 

restantes. Nos produtos de venda livre, o PVP é estabelecido pela farmácia, multiplicando-se 

o PVF pela margem de lucro, tendo em conta se se trata de um produto de IVA a 6% ou a 
7 
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23%. No fim da introdução de todos os produtos, deve-se confirmar se o valor final indicado 

é igual ao valor faturado e finalizar a receção introduzindo o número da fatura e o nome do 

respetivo operador. As faturas são depois arquivadas num local definido para o efeito. 

Ao finalizar a receção da encomenda as etiquetas para os produtos de venda livre são 

impressas e colocadas nos produtos correspondentes. Todos os produtos são posteriormente 

arrumados nos locais que lhes são destinados.   

  Outra das minhas tarefas recorrentes, era a receção de encomendas o que me permitiu 

conhecer melhor os produtos disponíveis na farmácia e a sua rotatividade, e ajudou-me a entender 

que o trabalho realizado em background é bastante importante para o bom funcionamento da 

farmácia, pois a verificação que se faz de stock, validades e preços a nível da receção, condiciona 

posteriormente o atendimento ao utente.   

 

3.5 – Armazenamento de Produtos 

Segundo as Boas Práticas de Fabrico (BPF), para uma boa conservação dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos, devem estar garantidas as condições ótimas, bem 

como condições particulares, no caso de produtos que necessitam de conservação no frio. 

Depois das encomendas serem recebidas, os produtos são armazenados de acordo com a regra 

“First Expire, First Out” (FEFO), permitindo que os produtos com prazo de validade menor 

sejam os primeiros a sair, evitando a acumulação de produtos com prazo de validade mais 

curto e reduzindo o risco de ficar com produtos sem validade no stock. Excetuando os 

medicamentos armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC (como é o caso 

de vacinas, colírios e insulinas), todos os medicamentos devem estar a uma temperatura 

inferior a 25ºC e humidade inferior a 60%, com ventilação e luminosidade adequadas.6 Para 

garantir a temperatura e humidade correta, à entrada do armazém 1 encontra-se um 

termohigrómetro digital e uma folha de anotação, onde se registram diariamente estes valor. 

Também o frigorífico possui um termómetro incorporado, alertando quando os limites de 

temperatura são ultrapassados.                                                               . 

  O armazenamento dos produtos ocorre então em várias divisões. Primeiramente, na 

área de apoio existem umas gavetas onde se armazenam os comprimidos e cápsulas por ordem 

alfabética e separando as marcas dos medicamentos genéricos. Também nesta seção existem 

gavetas destinadas exclusivamente ao armazenamento de medicamentos com outras formas 

farmacêuticas nomeadamente xaropes, carteiras, pomadas, colírios, gotas, supositórios, 

injetáveis, loções/sprays e ainda vaginais. Quando as gavetas se encontram lotadas, o 

excedente é armazenado no armazém 1, seguindo as mesmas regras a cima referidas. Ainda 8 
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neste armazém, existe uma estante destinada aos suplementos alimentares, e várias outras 

onde se armazenam os produtos de dermocosmética (que não cabem nos lineares). O armazém 

2 é mais direcionado para guardar produtos excedentes de puericultura (como as fraldas, 

biberons, chupetas, etc), alimentação e dietética (como os leites e produtos Fresubin®) 

produtos solares, desinfetantes, entre outros. Também é neste armazém que se encontra 

uma estante excluvisa para guardar os medicamentos e produtos veterinários.   

  Diariamente procedia ao armazenamento de produtos rececionados das encomendas, 

primeiramente nas gavetas de apoio, e quando estas estavam cheias, colocava o excedente no 

armazém, segundo as regras referidas em cima. Pelo menos uma vez por mês, tirava um dia para 

arrumar e ordenar mais a fundo o armazém, verificando se a ordem alfabética estava correta, se a 

regra FEFO dos PV estava a ser respeitada, e organizava da melhor forma possível as caixas das 

encomendas grandes que chegavam. Também aproveitava para repor os lineares com os produtos 

correspondentes. 

 

3.6 – Reservas de Produtos pagos e não pagos 

As reservas pagas e não pagas são efetuadas no momento do atendimento quando um 

produto em questão não está em stock na farmácia, pelo que diariamente procedia a reservas. 

  O utente pode optar por deixar a reserva já paga, ficando associada ao nome do utente 

e este recebe um talão que deve entregar para levantar o produto. Aquando da receção do 

produto, ao introduzir o código no SI, este dá indicação que existe reserva, e ao satisfazer a 

reserva, é impresso um talão com os dados da mesma. O produto juntamente com o talão, é 

guardado num armário destinado às reservas pagas, que se encontra debaixo da bancada de 

apoio. Caso seja necessário, o SI permite que se tenha acesso ao estado da reserva, sabendo 

se o produto já se encontra ou não disponível para dispensa. Para entregar o produto ao utente 

é necessário “resolver” a reserva, lendo o código de barras presente no talão da reserva, 

selecionando o produto e confirmando lendo o código do produto também.   

  Caso o utente não queira deixar paga a reserva, é possível proceder à reserva do 

produto na mesma. Nestes casos é preenchido um papel onde se coloca a indicação do produto 

e quantidade pretendida, o nome e o número de telefone do utente. Estes papéis são afixados 

num quadro de cortiça junto ao computador utilizado nas receções das encomendas. Assim, 

quando o produto chega à farmácia, o operador que está a realizar a receção deixa esse produto 

de parte, juntamente com o papel de reserva, e procede ao contacto com a pessoa, avisando-a 

de que a sua reserva já está disponível. 

9 
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3.7 – Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos e de outros produtos de saúde é extremamente 

importante para garantir o bom funcionamento da farmácia e para suprir as necessidades dos 

utentes. Para tal, é necessário saber a quantidade de cada produto existente no momento. O 

stock existente deve ser o necessário para que o produto não falte quando o utente o procura 

e não deve ser em demasiada quantidade para não causar desperdícios e perdas económicas à 

farmácia. O sistema informático 4 Digital Care® assegura uma boa gestão dos stocks, pois 

permite definir uma quantidade mínima e máxima para cada produto e verificar a quantidade 

existente no momento. Além disso, permite visualizar as datas em que foram feitas as compras 

e vendas e a evolução ao longo do tempo do número de vendas do produto. Com isto, é mais 

fácil a gestão da quantidade de produto a encomendar e o ajuste das quantidades mínimas e 

máximas tendo em conta a sazonalidade do produto. Contudo, apesar do SI ser uma ferramenta 

que simplifica o processo de controlo de stocks, é essencial fazer a contagem física de 

existências pois, por vezes, existem discrepâncias entre o stock informático e o stock real.  

  Quando havia necessidade de proceder a este controlo, sempre que possível, ajudava a 

realizar as contagens de stock.   

 

3.8 – Devoluções 

Em caso de ocorrência de inconformidades nas encomendas deve-se proceder à sua 

devolução ao fornecedor de origem. Estas acontecem quando a embalagem se encontra 

danificada, o produto vem com prazo de validade curto ou expirado, o INFARMED suspendeu 

a comercialização do produto ou quando houve um erro na encomenda tanto por parte da 

farmácia, como por parte do fornecedor. As devoluções são realizadas por via informática, no 

separador “Stocks – Gestão de devoluções”, sendo necessário identificar o armazenista, qual 

o produto a devolver e o motivo, e a fatura associada. É então emitida uma nota de devolução 

que é impressa em duplicado, sendo que ambas são rubricadas, datadas e carimbadas, 

e a FS fica com um duplicado na sua posse. Caso a devolução seja aceite, o fornecedor 

pode optar pela troca do produto ou por emitir uma nota de crédito.   

  De forma autónoma nunca realizei nenhuma devolução, mas observei várias, e dei indicação 

para se realizar uma devolução, cujo artigo era umas fraldas, que vieram numa encomenda de um 

fornecedor não preferencial com um PVF elevado e superior ao nosso PVP. Posto isto, procedeu-se 

à devolução e realizou-se nova encomenda para o fornecedor correto. 

10 
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3.9 – Controlo de Prazos de Validade 

Segundo o DL n.º307/2007, de 31 de Agosto,2 as farmácias não podem dispensar 

qualquer produto, seja MSRM ou MNSRM, fora do PV. Para tal não ocorrer é necessário fazer 

o controlo do PV associado à dispensa dos produtos com menor PV (método FEFO).  

  Esta medida é também relevante na gestão da farmácia, para assim evitar ao máximo 

os desperdícios. Desta forma, é realizado mensalmente um controlo dos PV, através da 

impressão de uma lista gerada no SI (Lista de Controlo de Prazos de Validade) com os 

produtos cujo PV expira dentro de 2 meses. Estes produtos são retirados para um local 

destinado exclusivamente a produtos que se encontram com a validade próxima para serem 

dispensados com prioridade ou para serem devolvidos aos respetivos fornecedores. Quando 

se tratam de produtos de dermocosmética, estes são expostos em sítios estratégicos e são feitas 

campanhas promocionais. De salientar que o cliente é informado que o produto se encontra 

com o prazo a terminar.                                                                    

  Por duas vezes, e após impressão da lista, procedi ao controlo dos PV dos produtos listados, 

separando-os para o armário correspondente, e corrigindo quando necessário, o PV na ficha do 

produto no SI. 

. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos é um dos principais atos farmacêuticos em que o 

Farmacêutico cede medicamentos ou susbstâncias medicamentosas perante prescrição médica 

e aconselhamento farmacêutico após avaliação do caso. Independentemente do tipo de 

dispensa, o Farmacêutico tem por dever informar o utente sobre a ação farmacológica e 

posologia do medicamento em causa. Em casos de se evidenciar automedicação é importar 

alertar o utente sobre o uso correto e responsável do medicamento. E no que toca à indicação 

farmacêutica, o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um medicamento não sujeito 

a receita médica ou de um eventual tratamento não farmacológico com o objetivo de aliviar 

ou resolver um problema minor de saúde do doente. 6 

4.1- Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM correspondem aos medicamentos que podem constituir um risco para a 

saúde do utente se forem utilizados sem vigilância por parte do Médico e/ou Farmacêutico, 

empregues para fins que não são considerados aqueles a que se destinam (off-label), possuam 

substâncias ativas (SA) com reações adversas (RA) evidentes ou cuja administração é via 11 
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parentérica. Os MSRM podem ainda ser classificados em medicamentos com receita médica 

não renovável, receita médica renovável, receita médica especial ou receita médica restrita. 

Os medicamentos de receita médica renovável são os que se destinam a determinadas doenças 

ou a tratamentos prolongados e possam, consoante o seu perfil de segurança, ser adquiridos 

mais que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. Os medicamentos de receita 

médica especial são aqueles que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico, ou que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes 

de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais. Os 

medicamentos de receita médica restrita são os de uso exclusivo hospitalar, aqueles que se 

destinam a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar, ou se 

destinam a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser suscetível de causar 

efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma receita médica, se necessário 

emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o período de tratamento.7 

  A dispensa de MSRM é o ato profissional em que há a cedência de medicamentos aos 

utentes mediante receita médica. Consta nas boas práticas farmacêuticas: 8                               . 

  * Receção da prescrição e validação da mesma: Identificação do utente, médico e 

sistema de saúde, verificação da autenticidade e validade;                                                                 ;  

  * Análise da farmacoterapêutica: avaliação da adequação do medicamento ao utente 

(contraindicações, alergias, etc) e verificação da posologia (dosagem, frequência de 

tratamento); 

  * Caso se verifique algum problema relacionado com o medicamento (PRM), 

identificação e resolução do mesmo;                                                                   ;  

  * Dispensa do medicamento prescrito;                                       ;   

  * Comunicação ao utente da informação relativa ao tratamento (oral e escrita);  

  * Oferta de possíveis serviços farmacêuticos.                                                         .                                                   

  

  4.1.1- Prescrição Médica 

Segundo a Portaria n.º224/2015, de 27 de julho, os modelos de materialização e pré-

impresso da receita médica resultante da prescrição por via eletrónica (havendo receitas 

eletrónicas materializadas e receitas eletrónicas desmaterializadas) e manual estão aprovados. 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica podendo, excecionalmente, ser feita 

por via manual nas seguintes situações: falência do sistema informático; inadaptação do 

prescritor, quando confirmada e validada pela ordem profissional; prescrição ao domicílio; até 

um máximo de 40 receitas por mês.9  
12 
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De acordo com o artigo 9º da Portaria nº. 224/2015, as receitas só serão válidas se 

incluírem determinados elementos, tais como: 

a) Número da receita;  

b) Local de prescrição ou respetivo código; 

c) Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se 

for o caso, a especialidade; 

d) Nome e número de utente; 

e) Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e 

sigla do país, quando aplicável; 

f) Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, 

nos termos previstos nos nºs 8 e 9 do artigo 6º. 

 No caso de receita eletrónica materializada, para além do disposto acima, a validade 

está dependente da existência dos seguintes elementos: designação comum internacional da 

substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens, data da prescrição, assinatura do médico prescritor e, se aplicável, denominação 

comercial do medicamento e Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM) ou outro código oficial identificador do produto. É importante verificar se a receita 

está dentro da data e ainda não expirou a validade, porém no caso de inconformidade, o 

sistema 4 Digital Care® interrompe dando alerta de que o prazo da receita expirou. 

No que toca às receitas manuais, estas só serão válidas se tiverem a vinheta 

identificativa do local e do médico prescritor e identificação da especialidade médica, não 

podendo conter rasuras, caligrafias diferentes ou ser escritas a lápis, sendo motivos para a sua 

não comparticipação. Estas receitas têm uma validade de apenas 30 dias.9 

Em ambas as receitas só é possível prescrever 4 embalagens de medicamentos 

diferentes ou 2 embalagens por medicamento, num total de 4 por receita. No caso de 

medicamentos unitários podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. 

Durante a dispensa de medicamentos prescritos por DCI da SA e com grupo 

homogéneo (definido como “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado”), o Farmacêutico 

confere o direito ao utente de exercer a sua escolha de entre o medicamento original ou o 

medicamento genérico. Nestes casos a farmácia deve de dispor, no mínimo, 3 medicamentos 

similares que correspondem aos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo.10 O utente 

pode então optar por qualquer similar do grupo homogéneo assumindo a diferença de preço. 13 
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No entanto, o médico prescritor pode restringir o direito de opção do utente pelas seguintes 

exceções:  

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, conforme 

informação prestada pelo INFARMED, I. P.; 

b) Suspeita reportada ao INFARMED, I. P. de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas com outra denominação comercial; 

c) Prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 11 

 .Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com os 3 tipos de receitas sendo que 

as mais comuns são as eletrónicas materializadas. Nas receitas manuais a compreensão da letra do 

Médico torna o processo mais difícil, pelo que na maioria dos casos confirmava com alguém o que 

estava escrito, para não ocorrer em erro. Verifiquei que algumas delas continham erros como sendo 

do modelo antigo, erros na dosagem, espaços a serem preenchidos e rasuras a caneta. Nestes casos, 

a receita não é admissível para dispensa nem para receber comparticipação do estado. As receitas 

desmaterializadas estão a ganhar terreno mas notei que os utentes idosos têm alguma dificuldade em 

compreender o processo destas sendo necessário imprimir um talão a designar toda a medicação a 

ser dispensada bem como preencher os espaços dos códigos de dispensa e opção. 
. 

  

 4.1.2- Regimes de Comparticipação 

  Na presença de receita médica, os MSRM apresentam comparticipação, isto é, o utente 

só paga uma parte do PVP, ficando o restante valor a encargo do Estado. Os PVP máximos 

são fixados pela Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), e é da alçada do 

INFARMED I.P. a regulação das comparticipações dos medicamentos sendo que esta 

entidade procede à reavaliação sistemática dos medicamentos comparticipados com uma 

periodicidade não superior a três anos. 12 Atualmente a comparticipação do Estado, no regime 

geral de comparticipação, dada aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos 

beneficiários de outros subsistemas públicos de saúde como a Direcção-Geral de Proteção 

Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) no preço dos 

medicamentos é fixa e baseada numa classificação farmacoterapêutica, que se encontra 

dividida em escalões: 13                                                                                                  .  

  1) O escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos;                  . 

  2) O escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos;                  . 

   3) O escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos;                  . 

  4) O escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos.                  . 
14 
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  No caso do regime especial de comparticipação, na prescrição médica é obrigatória a 

menção da sigla R (48 – utentes pensionistas) ou O (01 – utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação mencionado na receita). A comparticipação em regime especial 

é efetuada em função do beneficiário, de patologias ou grupos especiais de utentes ou cidadãos 

estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo em Portugal. No caso dos 

beneficiários, a taxa sob o PVP de MSRM é acrescida de 5% (escalão A) e 15% (escalões B, 

C, D). Se o PVP dos medicamentos é igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo 

homogéneo, a taxa aplicada é de 100% em qualquer escalão. A comparticipação de 

medicamentos utilizados em certas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida 

por um despacho do estado e graduada consoante as entidades que prescrevem ou 

dispensam.14 Relativamente aos cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito 

de asilo em Portugal, estes têm acesso gratuito ao SNS em situações de urgência, de cuidados 

de saúde primários e assistência medicamentosa na área de residência segundo a Lei n.º 

27/2008, de 30 de junho.14 Existem também outros produtos específicos que beneficiam de 

condições especiais de comparticipação, como é o exemplo dos MM que são comparticipados 

em 30%, produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus têm comparticipação de 

85% do PVP em tiras-teste e 100% do PVP em agulhas, seringas e lancetas, dispositivos 

médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com incontinência ou retenção urinária têm 

100% de comparticipação, entre outros.13                                             .  

  Existem ainda outros subsistemas privados que garantem uma comparticipação 

adicional, aquando da apresentação do cartão, tais como o SAMS – Serviço de Assistência 

Médico-Social ligado aos bancários, o SÃVIDA para trabalhadores da EDP, as Seguradoras 

Unidas, Ex-Militares, etc.   

  Tive a oportunidade de contactar com todos estes regimes de comparticipação, diariamente, 

nos atendimentos que efetuei. 

 4.1.3- Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Como são substâncias que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), os psicotrópicos 

e estupefacientes estão sujeitos a um controlo apertado e a diversas regulamentações, evitando 

o exagerado e inadequado uso destas substâncias. O INFARMED é a entidade competente 

para fiscalizar todo o circuito, desde a autorização de venda até ao controlo da dispensa.  

No Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, estão descritas em tabelas as substâncias 

identificadas como psicotrópicas ou estupefacientes, das quais fazem parte medicamentos 

antipsicóticos, antidepressivos, estabilizadores de humor e antiepiléticos.15 15 
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  Estes medicamentos só são fornecidos aos utentes mediante apresentação de receita 

médica especial com as especificidades constantes do diploma regulamentar. Apenas o 

farmacêutico poderá aviar as receitas médicas especiais, e este tipo de receitas não podem ser 

dispensadas a indivíduos que padeçam de doença mental nem a menores. No ato da dispensa, 

a farmácia procede ao registo informático da identidade do utente ou do seu representante 

(nome, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade/ carta de condução/ cartão 

de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte), identificação da prescrição (número 

de prescrição), identificação da farmácia (nome e número de conferência de faturas), 

identificação do medicamento (número de registo e a quantidade dispensada) e data de 

dispensa. Se se tratar de uma receita manual ou materializada, o utente ou o seu representante 

deve assinar o verso da receita de forma legível para comprovar a dispensa efetuada.11 Para 

controlo do receituário, o INFARMED tem acesso aos dados de prescrição e de dispensa, 

sendo que para isso a farmácia envia, mensalmente, a cópia dos respetivos documentos 

emitidos pelo sistema informático. Estes documentos são arquivados na farmácia por um 

período de três anos. 

  Durante o meu estágio dispensei, segundo a receita médica, alguns estupefacientes, 

nomeadamente Durogesic® e Palexia® utilizados no tratamento da dor, sempre com o cuidado e 

atenção de cumprir todo o procedimento obrigatório de registo de dados do utente. 
. 

 

4.2- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM correspondem aos medicamentos que não encaixam nas condições 

descritas para MSRM e na maioria dos casos não têm comparticipação. Embora o uso de 

MNSRM tenha como alvo o tratamento de problemas de saúde menores, estes não estão livres 

de contraindicações e reações adversas e, por isso, o farmacêutico tem um papel fundamental 

na dispensa devendo esta ser sempre acompanhada pelo aconselhamento adequado para o seu 

uso responsável. O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, estabelece uma lista de situações 

passíveis de automedicação, tentando evitar a utilização irracional e irresponsável do 

medicamento.16 

  Alguns MNSRM para uso humano podem ser vendidos fora das farmácias por 

autorização do INFARMED, visto trazer mais vantagens ao utente relativamente ao maior 

número de postos de venda e na competitividade de preços contudo, o DL n.º128/2013, de 5 

de setembro criou uma sub-categoria de medicamentos não sujeitos a receita médica de venda 

exclusiva em farmácia (MNSRM-EF)17 e no site do INFARMED é possível encontrar uma 

lista de DCIs que identifica quais são os MNSRM-EF.18   16 
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  Relativamente aos MNSRM, e aos produtos de venda livre que serão referidos de seguida, 

estes são muito requisitados autonomamente pelos utentes, pelo que a dispensa destes foi algo que 

realizei frequentemente. No entanto, fiz também algumas recomendações e indicações farmacêuticas 

no que toca a problemas menores, como por exemplo em casos de utentes com tosse com expetoração 

em que aconselhei o tratamento com Fluimucil® (acetilcisteína-mucolítico), tentando também quando 

possível, implementar a venda cruzada, como por exemplo em casos de gripes ou constipações, em 

que dispensava uma formulação antigripal (Antigrippine® por exemplo) alertava para a necessidade 

de fortalecimento do sistema imunitário com um complexo vitamínico como o Win-Fit imuno®.   

 

4.3- Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para a defesa 

da saúde e do bem-estar dos animais e para a protecção da saúde pública, sendo definidos 

como aqueles que contêm uma substância (ou associação de substâncias), com propriedades 

curativas e/ou preventivas das doenças em animais. 19                                                                  . 

  Na FS existe uma estante destinada a estes medicamentos, na qual podemos encontrar 

desparasitantes internos e externos (Drontal®, FrontLine®), anticoncecionais (Megecat®, 

Piludog®) e medicamentos destinados ao tratamento de patologias (Terramicina®).   

  Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes em que dispensei desparasitantes internos e 

externos, tendo tido sempre em atenção o peso do animal em questão, para que a dose de 

desparasitante fosse adequada e eficaz, e nos casos em que os utentes indicavam que os animais de 

estimação permaneciam dentro de casa, procedi também à venda cruzada aconselhando a toma de 

um anti-helmíntico por parte de todos os elementos da casa.    

 

4.4- Medicamentos Homeopáticos 

A homeopatia é uma terapia alternativa que recorre ao uso de medicamentos 

homeopáticos em doses mínimas, obtidas por diluições sucessivas, e que, em doses mais 

elevadas, eram capazes de produzir, num indivíduo saudável, os sintomas da doença que se 

pretende combater. Segundo o Infarmed, um medicamento homeopático é por definição 

obtido a partir de substâncias intituladas de stocks ou matérias-primas e de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou em alternativa numa farmacopeia 

oficial do Estado membro em questão. A obtenção de autorização para os medicamentos 

homeopáticos é regulada pelo Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto.20 

17 
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A FS trabalha essencialmente com a Boiron® tendo para dispensa medicamentos 

homeopáticos tais como Arnigel®, Cicaderma®, Oscillococcinum®, Homeovox®, 

Coryzalia®, Stodal®, Camilia® e Sedatif PC®.         

Durante o meu estágio dispensei alguns medicamentos homeopáticos, nomeadamente o 

Stodal® - utilizado no tratamento sintomático da tosse e o Arnigel® - utilizado no tratamento local 

de pequenos traumatismos benignos.    

 
                . 
 

4.5- Suplementos Alimentares 

Em circunstâncias normais, um regime alimentar adequado e variado, fornece a um 

ser humano todas as substâncias nutrientes necessárias nas quantidades estabelecidas e 

recomendadas por dados científicos ao seu bom desenvolvimento e à sua manutenção num 

bom estado de saúde. Todavia, esta situação ideal não está a ser alcançada em relação a todas 

as substâncias nutrientes nem a todos os grupos populacionais devido, designadamente, ao 

estilo de vida. Os consumidores podem, no entanto, optar por complementar as quantidades 

ingeridas de algumas substâncias nutrientes através do consumo de suplementos alimentares. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, os suplementos ali-mentares são 

“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, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, 

saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de 

líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”. 

Na rotulagem destes produtos deve ser incluída a designação “suplemento alimentar”, e esta 

não pode incluir menções que atribuam aos mesmos propriedades profiláticas, de tratamento 

ou curativas de doenças humanas, nem fazer referência a essas propriedades.21 

  A FS apresenta uma grande variedade de produtos fitoterápicos e suplementos 

alimentares, como infusões e chãs (Fitos®, Bekunis®), complexos multivitamínicos 

(Centrum®, Viterra®, Neurozan®, Absorvit®), suplementos à base de cranberry e frutos 

vermelhos para prevenção de infeções urinárias, suplementos para fortalecimento de cabelo e 

unhas, suplementos para mulheres pós-menopausa, suplementos para lactentes ou grávidas, 

suplementos para melhorar a saúde das articulações e ossos, para fortalecimento do sistema 

imunitário, para melhoria da qualidade do sono, entre outros..   

  Durante o meu estágio dispensei vários suplementos alimentares, principalmente 

multivitamínicos como Centrum® e Win-Fit®, e suplementação para grávidas como o Matervita®. 18 
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4.6- Produtos Dietéticos 

Os produtos dietéticos e destinados a uma alimentação especial são aqueles que devido 

à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros 

alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objectivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objectivo. Podem ter como 

função a alimentação exclusiva de pessoas ou então a alimentação parcial, onde funcionam 

como complemento a uma alimentação equilibrada. São assim destinados a grupos específicos 

de utentes onde se englobam aqueles que sofrem de anomalias metabólicas, aqueles que se 

encontram em condições fisiológicas especiais (diabéticos, atletas, intolerantes à lactose, 

idosos, etc) e que, por esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão controlada 

de certas substâncias contidas nos alimentos e também lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de 

idade em bom estado de saúde.22 

  Nesta área, a FS oferece um vasto leque de possibilidades aos seus utentes, desde os 

leites para lactentes das marcas Aptamil®, Novalac®, Nutribén® e NAN®, as papas das 

marcas Nestlé® e Nutribén®, e também espessantes de comida e produtos hipercalóricos ou 

hiperproteicos das marcas Fortimel® e Fresubin®.        
                                         . 
 Durante o meu estágio atendi várias vezes uma utente que vinha frequentemente à farmácia 

adquirir o suplemento hipercalórico da Fresubin®, para o pai que se encontra acamado, contactando 

assim com a importâncias destes produtos alimentares. 

 

4.7- Produtos de Dermocosmética e de Higiene Pessoal 

Segundo o DL n.º189/2008, de 24 de setembro, o produto cosmético é definido como 

qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com o corpo humano 

principalmente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, 

dentes e mucosas labiais, com o objetivo de limpar, perfumar, modificar aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir odores corporais.23 Tendo em conta que este tipo de 

produtos é cada vez mais procurado, e que existe uma grande variedade de marcas e gamas, é 

necessário o farmacêutico fazer um aconselhamento adequado e personalizado. 

  São inúmeros os produtos que a FS tem ao dispor dos seus utentes, nomeadamente 

cremes de rosto e de corpo para as várias idades e indicados a cada tipo de pele (peles normais, 

mistas, acneicas, com rosácea, etc), produtos anti-envelhecimento, protetores solares, 

produtos para cabelo (tanto diários, como de tratamento de queda ; dermatite seborreica ; caspa 

; alopécia), produtos de higiene oral como pastas de dentes, escovas de dentes, 19 
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fixadores de próteses dentárias, colutórios, fios dentários, material ortodôntico, entre outros. 

  Algumas das marcas de dermocosmética que se podem encontrar na farmácia são a 

Filorga®, Vichy®, La Roche-Posay®, SkinCeuticals®, Uriage®, Ávene®, Aderma®, 

Aveeno®, Mustela®, Bioderma®, Isdin® e CeraVe®. Quanto aos produtos de higiene oral, 

as marcas mais trabalhadas são Elgydium®, Arthrodont®, Bexident®, Corega®, Vitis®, 

Parodontax® e Gum®.   

  Relativamente a estes produtos, a minha experiência na dispensa foi essencialmente com  

cuidados de higiente oral, tendo também observado vários aconselhamentos na área da cosmética.  

   

4.8- Produtos de Puericultura 

Um produto de apresenta como principal finalidade facilitar o sono, o relaxamento, a 

higiene, a alimentação e a sucção das crianças, auxiliando no seu desenvolvimento.24 A FS 

disponibiliza uma vasta gama de produtos deste tipo, nomeadamente biberons, tetinas, 

chupetas, anéis de dentição, das marcas Chicco®, Medela®, Nuk® e Suavinéx®. Além disso, 

as marcas Mustela®, Uriage®, Aveeno®, Bioderma® disponibilizam produtos de limpeza 

(toalhetes, geles de banho, perfumes) e hidratação (cremes de corpo) adequados a crianças. 

Na área de obstetrícia, a farmácia tem disponíveis soutiens de amamentação, discos 

absorventes, bombas de extração de leite, discos de silicone, cintas de gravidez, entre outros. 

  Durante o meu estágio dispensei alguns produtos de puericultura, nomeadamente chupetas, 

cremes e loções de hidratação, fraldas, toalhitas, e também malas de maternidade.   

 

4.9- Dispositivos Médicos 

Dispositivos Médicos são produtos de saúde com uma finalidade médica, tal como 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana e que atingem os seus principais fins 

através de mecanismos mecânicos ou físicos distinguindo-se dos medicamentos por não 

atuarem no corpo humano, principalmente, através da utilização de uma substância ativa.  

  No que toca a estes dispositivos, a FS tem disponível material de penso (adesivos, 

compressas, ligaduras, pensos), seringas de alimentação, seringas com agulha, termómetros, 

meias de compressão, material para ostomizados, preservativos, dispositivos intrauterinos, e 

dispositivos de medição da tensão arterial, sendo que durante o meu estágio tive a opourtunidade 

de contactar com todos eles através da sua dispensa. . 

 

20 
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5. Medicamentos Manipulados 

A FS possui um laboratório com as condições necessárias à preparação de 

medicamentos manipulados, pelo que é habitual receber prescrições deste tipo.  

  O MM corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal que é 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um Farmacêutico, devendo este  assegurar 

que o medicamento é produzido de acordo com as BPF.26 Distingue-se fórmula magistral de 

preparado oficinal por um ser preparado consoante receita médica e o outro pelas indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou formulário. Estes só devem ser produzidos, quando não 

existe no mercado outra especialidade farmacêutica com a mesma dosagem, na forma 

farmacêutica pretendida e, apenas no caso de MM para aplicação cutânea, para a obtenção de 

uma dose para uso pediátrico, ou para doentes que apresentem as condições de administração 

ou farmacocinética alteradas. A produção destes medicamentos é feita com matérias-primas 

que constem na FP ou na Farmacopeia Europeia (FE).27 Os MM comparticipados pelo SNS 

são os que constam de lista publicada em anexo ao Despacho n.º 18694/2010, de 16 de 

dezembro, aprovada pelo Governo, e proposta pelo Conselho Diretivo do INFARMED. Para 

ser comparticipável, o MM deve ser prescrito mediante indicação, na receita médica, das 

substâncias ativas, respetivas dosagens, excipientes e forma farmacêutica.28 A 

comparticipação é de 30% do respetivo PVP cujo cálculo é efetuado conforme os critérios 

estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho: o valor dos honorários, o valor das 

matérias-primas, o valor dos materiais de embalagem e IVA a 6%.29   

  Durante o tempo de estágio realizei 3 vezes o manipulado “Vaselina Salicilada”, ainda que 

em diversas quantidades e concentrações diferentes, com respetivo preenchimento da ficha de 

preparação, produção, acondicionamento, rotulagem e cálculo de PVP. Em anexo encontra-se um 

exemplo do produto final de uma das minhas preparações (Anexo 7) assim como do 

acondicionamento e rotulagem do mesmo (Anexo 8). Também no âmbito da preparação de 

medicamentos, realizei várias vezes a reconstituição de antibióticos.  

 

6. Serviços Farmacêuticos prestados pela Farmácia Sousa 

O regime jurídico das farmácias de oficina, previsto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de agosto, consagrou a possibilidade das farmácias prestarem serviços farmacêuticos de 

promoção da saúde e do bem-estar dos utentes.2 De meros locais de venda de medicamentos, 

as farmácias transformaram-se em importantes espaços de saúde, reconhecidos pelos utentes. 

Assim a FS possui vários serviços farmacêuticos ao dispor da população:   
21 
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  1- Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos – como o colesterol total e 

os triglicerídeos usando o aparelho Reflotron Plus da Roche®, a medição da pressão arterial 

com o tensiómetro digital da Pic®, a determinação da glicemia capilar com aparelhos portáteis 

como por exemplo o FreeStyle Precision®, e ainda a determinação do peso, altura e índice de 

massa corporal (IMC) numa balança disponível na área de atendimento. Fazemos também 

testes de urina (com as tiras teste URIT 11G) para despiste de infeção, e testes de gravidez. 

2- Administração de Injetáveis – existem colaboradores da FS que apresentam as 

qualificações necessárias para a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no plano 

nacional de vacinação, como é o caso da vacina da gripe. 

3- Recolha de Medicamentos – VALORMED – em contentores apropriados a FS faz 

a recolha de medicamentos fora do PV ou medicamentos que os utentes já não usam. 

4- Recolha de Radiografias – os utentes podem também entregar na FS as suas 

radiografias antigas para serem enviadas para reciclagem. 

5- Preparação individualizada de Medicação –  sendo este um serviço recente, de 

momento realiza-se a preparação individualizada da medicação através de um Sistema 

Personalizado de Dispensação para 2 utentes da farmácia, com entregas quinzenais onde 

levam a medicação pronta para 2 semanas.  

 .Durante o meu estágio tive a oportunidade desde cedo de contactar com estes serviços. Quase 

diariamente atendi utentes que vinham fazer a medição da sua tensão arterial (aos quais 

é-lhes fornecido um desdobrável onde se anotam os valores, para se fazer um melhor 

acompanhamento da pessoa em questão), e várias vezes realizei testes de colesterol e glicemia. Assim, 

aprendi como realizar um aconselhamento o mais completo possível, tendo em conta os resultados 

obtidos e a história clínica e farmacológica do utente. Realizei também um teste de urina, onde o 

resultado foi negativo para infeção (pH normal, sem leucócitos ou sangue presentes). Relativamente 

ao VALORMED, recebi de vários utentes, medicamentos para lá colocar, e auxiliei uma colega no 

procedimento de entrega de um contentor cheio. Sobre a preparação individualizada de medicação, 

que na FS está a cargo da Dra.Teresa, questionei se poderia auxiliar, o que me foi permitido, pelo 

que realizei a preparação quinzenal da medicação de 2 utentes da farmácia (Anexo 9).  

 

7. Outros serviços disponíveis 

7.1 – Consultas de Podologia 

A FS providencia consultas e também rastreios gratuitos de podologia a todos os seus 

utentes. Estes estão a cargo da Dra.Marta França, podologista, que vem à FS realizar estes 

serviços. Estas consultas realizam-se normalmente de 15 em 15 dias, à sexta-feira da parte da 22 
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manhã, e podem ser agendados presencialmente na farmácia ou por via telefónica. Encontra-

se sempre afixada nos balcões de atendimento, a data do próximo rastreio de podologia para 

conhecimento da população. 

7.2 – Consultas de Nutrição 

 Do mesmo modo que acima referido, a FS promove rastreios gratuitos de nutrição, 

com consultas de seguimento para quem o desejar. Estes estão a cargo do Dr.António Conde, 

nutricionista, que se desloca à FS com periodicidade quinzenal, para a realização dos mesmos. 

Normalmente as consultas são à sexta-feira, sendo que está sempre afixada a data seguinte 

disponível, para que os utentes possam fazer a sua marcação. 

 

Parte II – Apresentação dos Projetos desenvolvidos ao longo do estágio 

Projeto 1: Vacinação – prevenção da gripe sazonal 

1. Enquadramento do Tema 

A gripe é uma doença contagiosa que na maioria das vezes cura espontaneamente. 

Porém, podem ocorrer complicações, particularmente em pessoas com doenças crónicas ou 

com 65 ou mais anos de idade.30 Nos anos mais recentes a maior atividade gripal tem sido 

observada entre os meses de dezembro e fevereiro, estando estes meses entre o tempo da 

realização do meu estágio.30,31 A gripe é a doença sazonal benigna mais frequente do adulto, 

mas esta pode ser prevenida pela vacinação. Uma vez que os vírus da gripe estão em constante 

alteração e a imunidade provocada pela vacina não é duradoura, as pessoas devem vacinar-se 

anualmente.  Temos também vindo a assistir a algumas correntes antivacinação, que podem 

pôr em causa anos de luta contra a irradicação de certas doenças. Apesar da gripe não ser a 

principal preocupação causada por este movimento, a vacinação contra a gripe é também 

afetada.32  

. 

2. Objetivo do Projeto 

Apesar da FS dispensar e administrar anualmente dezenas de vacinas da gripe, nunca 

é demais relembrar junto da população os benefícios da vacinação como prevenção da gripe 

e principalmente das suas complicações. Assim, o objetivo deste projeto foi promover a 
23 



     Relatório elaborado por Ana Afonso 2019/2020 

  

vacinação junto dos utentes da farmácia, instruindo-os também sobre quais os grupos de risco 

associados a esta doença e quais as medidas de prevenção que devem tomar. 

3. Fundamentos Teóricos 

. 

3.1 – A gripe 

A gripe é uma infeção respiratória aguda, auto-limitada, causada pelo vírus 

Influenza.30 Ao detetar o vírus, o sistema imunitário inicia um processo de defesa, estando 

este na origem dos sintomas da doença, que surgem entre 1 a 4 dias após a infeção viral – o 

chamado período de incubação – e a sua severidade varia de acordo com a pessoa 

infetada.33 Os sintomas mais frequentes são febre, dores musculares, dores de cabeça, dores 

de garganta, tosse, arrepios, fadiga e sensação de desconforto generalizada. Nas crianças, os 

sintomas podem também incluir diarreia e dores abdominais.31 De facto, o vírus Influenza 

pode afetar qualquer pessoa, no entanto, as pessoas com idade avançada ou doenças crónicas 

são mais vulneráveis, apresentando sintomas mais severos e maior mortalidade.33 O vírus é 

transmitido através de gotículas de saliva ou de outras secreções nasais de uma pessoa 

infetada, expelidas sobretudo através da tosse e dos espirros, mas também por contacto direto, 

por exemplo, através das mãos, superfícies ou objetos contaminados. O período de contágio 

começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e vai até 7 dias depois sendo que nas crianças 

pode ser maior.33,34  

. 
3.2 – Grupos de Risco  

 Algumas pessoas apresentam maior risco de virem a contrair o vírus ou de terem 

complicações associadas a este, daí serem considerados pertencentes a um grupo de risco. 

São então:30,36   

 * Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos   

 * Doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses de idade)   

  * Grávidas, principalmente no 2º ou 3º trimestre de gestação   

 * Pacientes com doenças que prejudicam a excreção das secreções respiratórias  

(p.ex., disfunção cognitiva, distúrbios neuromusculares, etc)   

 * Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados   

  * Bombeiros e guardas prisionais   

 Em anexo encontram-se dois quadros retirados do site da DGS, com informação mais 

detalhada acerca deste tópico. (Anexo 10) 24 
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 . 
3.3 – Medidas de Prevenção 

A prevenção da gripe pode e deve ser considerada um exercício constante e diário, 

através de boas práticas de higiene e saúde pessoal, tais como:30,31,33,34 

- Desinfetar e lavar as mãos frequentemente com sabonete e água ou desinfetante à 

base de álcool: antes e depois da preparação de alimentos, antes das refeições, antes e após o 

contacto com doentes.  

- Higienizar frequentemente objetos e superfícies que possam estar contaminados: 

maçanetas de portas, corrimãos, telefones e computadores, por exemplo. 

  - Ao espirrar e tossir, proteger a boca e o nariz com lenços descartáveis ou com a parte 

interna do antebraço. 

- Evitar a proximidade com doentes. 

- Evitar ambientes fechados e pouco arejados. 

- Ter uma dieta rica nutricionalmente e praticar exercício físico tornando o sistema 

imunitário mais forte. 

- Vacinar-se, sendo esta a forma mais eficaz de prevenir a gripe. 

 

3.4 – Vírus Influenza 

Existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Os vírus influenza humano mais 

prevalentes são o A e o B e causam epidemias sazonais da doença. As infecções por influenza 

tipo C geralmente causam doenças leves não sendo responsáveis por epidemias de gripe 

humana e os vírus da gripe D afetam principalmente o gado não sendo conhecidos por infetar 

ou causar doenças nas pessoas.30 . 

  Os vírus Influenza A são divididos em subtipos baseados em duas proteínas na 

superfície do vírus: hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). Existem 18 subtipos diferentes 

de hemaglutinina e 11 subtipos diferentes de neuraminidase (H1 a H18 e N1 a N11, 

respetivamente).30 Embora existam potencialmente 198 combinações diferentes de subtipos 

de influenza A, apenas 131 subtipos foram detetados na natureza. Os subtipos atuais de vírus 

influenza A que circulam rotineiramente na população incluem: A (H1N1) e A (H3N2).35,36  

Estes subtipos podem ainda ser subdivididos em diferentes “grupos” e “subgrupos” genéticos. 

  Já os vírus Influenza B são classificados segundo duas linhagens: B / Yamagata e B / 

Victoria, sendo que também podem ser divididos em diferentes grupos e subgrupos.30,35  

  Em anexo encontra-se um gráfico representante das diferentes linhagens de vírus 

responsáveis pela gripe sazonal e a sua respetiva classificação (Anexo 11).   25 
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3.5 – Vacinação 

A vacinação é a principal medida de prevenção contra a gripe sendo recomendada a 

todos os grupos de risco.30,31    

  De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)37 e do 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)38, as vacinas contra o vírus influenza são 

modificadas anualmente para incluir as estirpes mais prevalentes do vírus em circulação no 

final da época anterior (em geral, duas estirpes do vírus Influenza A e uma ou duas estirpes 

do vírus Influenza B) pois normalmente são as que mais semelhanças apresentam com as que 

vão circular na época para a qual a vacina é produzida.37,38 As vacinas contra gripe fazem com 

que o organismo gere anticorpos, duas semanas após a vacinação. Esses anticorpos apenas 

fornecem proteção contra a infeção pelas estirpes do vírus que estão contemplados na vacina, 

no entanto, como o vírus da gripe está em constante mudança, por um processo de mutação 

genética, é possível que a vacina não seja 100% eficaz.30 Quando a vacina contém as mesmas 

hemaglutinina e neuraminidase, dos vírus que infetam a comunidade, a vacinação diminui em 

70 a 90% as infeções em adultos saudáveis, já em pacientes idosos ou internados, as vacinas 

são menos eficazes para prevenção, mas reduzem as taxas de complicações e óbitos em 60 a 

80%.33,37,38    

  Existem 2 tipos de vacinas contra a gripe: vacina inativada contra influenza (IIV) e a 

vacina de vírus vivo atenuado contra influenza (LAIV, live-attenuated influenza vaccine).38 

A vacina inativada é preparada através da inoculação do vírus influenza em ovos de galinha, 

seguindo-se um período de incubação onde ocorre multiplicação viral, e posterior  tratamento-

inativação do vírus com um agente químico específico.40 As preparações finais podem conter 

tanto vírus inteiros (vacina inteira) como apenas a sua parte ativa (vacinas fragmentadas). Este 

tipo de vacinas são normalmente administradas por via intramuscular.38,39,40 A vacina viva 

atenuada é preparada através do cultivo dos vírus influenza a partir de uma série de culturas 

celulares ou embriões de animais.40 Com cada passagem, os vírus perdem a capacidade de se 

replicarem em células humanas sendo na mesma capazes de estimular o sistema imunológico. 

Estas são administradas como um aerossol nas narinas (via intranasal).38,39  

  Em Portugal, a época de vacinação contra a gripe 2019/2020 teve início a 14 de 

outubro de 2019 e estão disponíveis, no SNS e nas farmácias comunitárias, duas vacinas 

tetravalentes inativadas: Influvac Tetra® e Vaxigrip Tetra®, cuja constituição é:    

   - Uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a A/Brisbane/02/2018    

   - Uma estirpe viral A(H3N2) idêntica a A/Kansas/14/2017   
26 
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   - Uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/Colorado/06/2017   

   - Uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013   

seguindo assim as recomendações da Organização Mundial de Saúde.41    

  Estas vacinas são fortemente recomendadas a todos os grupos de risco sendo para estes 

gratuitas através do SNS. A restante população pode também adquiri-las nas farmácias 

comunitárias através de prescrição médica, com comparticipação de 37%.   

  Em anexo está disponível o quadro da DGS onde se encontram explícitos todos os 

grupos abrangidos pela vacinação gratuita na época 2019/2020. (Anexo 12) 

3.6 – Dados epidemiológicos da época 2019/2020 à semana 10/2020 

 Segundo o boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe, disponibilizado pelo 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a taxa de incidência gripal desta época 

2019/2020, demosntrada abaixo na figura 1, tem sido baixa (linha vermelha), 

comparativamente ao ano anterior (linha azul), sendo que o pico de atividade gripal foi 

atingido na semana 3/2020, com uma taxa de incidência de 56,24 por cada 100.000 

habitantes.42 

      
Fig.1 – Evolução da taxa de incidência semanal de síndroma gripal. Gráfico retirado do boletim de vigilância 

epidemiológica da gripe do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge disponível em: 

http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/S10_2020.pdf 

 No que toca ao diagnóstico, segundo a mesma fonte, foram analisados no Laboratório 

Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios 813 amostras de 

casos de síndrome gripal, das quais 348 são positivas para o vírus da gripe.42 Atendendo à 

figura 2, podemos verificar que as estirpes mais prevalentes no ano 2018/2019 (vírus da gripe 

A) diferem das mais prevalentes no presente ano 2019/2020 (vírus da gripe B). Assim, após 

caracterização genética dos vírus das 348 amostras, indicado na figura 3, concluiu-se que a 27 
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maioria era do tipo B e pertencia à linhagem Victoria e ao grupo que apresenta a deleção de 

três aminoácidos nas posições 162 a 164 na hemaglutinina (1ª(Δ3)B), sendo estes vírus 

semelhantes ao vírus B/Washington/02/2019, distinguindo-se do recomendado para vacina da 

presente época, não estanto por isso contemplado nesta. Um dos vírus do tipo B pertencia à 

linhagem Yamagata semelhante à estirpe B/Phuket/3073/2013 que está contemplada na vacina 

quadrivalente. Os vírus do subtipo A(H1)pdm09 (n=17) pertenciam ao subgrupo 6B.1ª5A e 

os vírus do subtipo A(H3) (n=3) pertenciam ao 3C.2ª1b. Ambos subtipos A(H1)pdm09 e 

A(H3) assemelham-se aos que circularam na época passada de 2018/2019 e por isso fazem 

parte da vacina em vigor.   

 

Fig.2 – Distribuição semanal, percentagem de casos positivos para o vírus da gripe e respetivas estirpes nas 

épocas 2018/2019 e 2019/2020. Gráfico retirado do boletim de vigilância epidemiológica da gripe do Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge disponível em: http://www.insa.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2020/03/S10_2020.pdf 

 
Fig.3 – Caracterização genética dos casos positivos para vírus da gripe detetados na época 2019/2020, por 

tipo/subtipo. Gráfico retirado do boletim de vigilância epidemiológica da gripe do Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge disponível em: http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/S10_2020.pdf 
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4. Métodos e Abordagem 

De modo a promover a vacinação junto dos utentes da farmácia elaborei um panfleto 

que foi distribuído na semana anterior ao início da época de vacinação que começou a 14 de 

outubro de 2019. Posteriormente e para verificar se houve impacto na população e se o número 

de pessoas vacinadas aumentou relativamente ao ano anterior, foram comparados os registos 

de vacinação da presente época de 2019/2020 com os do ano passado, tendo também sido feita 

uma estatística sobre qual o grupo populacional mais vacinado este ano. 

4.1 – Panfleto “Vacine-se na sua farmácia” 

 Na elaboração do panfleto, que se encontra disponível em anexo (Anexo 13) achei 

conveniente colocar uma frase motivacional apelando assim à vacinação para proteção contra 

a gripe, e também a informação acerca de quais são os grupos de risco associados e algumas 

medidas de prevenção que se devem ter em conta, para além da vacinação. No final coloquei 

ainda duas curiosidades para suscitar interesse na população.    

  Foram impressos 100 panfletos, tendo sido todos distribuídos pelos utentes da 

farmácia, aquando dos atendimentos, e colocou-se também um em tamanho A4 no vidro da 

porta de entrada, para ser visível por todos na zona exterior à farmácia.  

5. Resultados 

O registo da vacinação na FS é feito eletronicamente, numa função do SI, através do 

preenchimento dos dados do utente (nome, sexo, data de nascimento e contacto), identificação 

do tipo de vacina, lote, PV e via de administração, assim como a data de administração, a 

identificação do profissional administrador, a indicação de vacinação prévia ou primeira 

vacinação e ainda a observação da existência ou ausência de reação adversa. Em anexo 

encontra-se um exemplo do nosso registo de vacinação. (Anexo 14)    

  5.1 – Estatística da Vacinação  

Na FS, nesta época de vacinação 2019/2020 foram vacinadas contra a gripe 123 

pessoas, das quais 4 vacinaram-se pela 1ª vez, e não tendo sido identificada qualquer 

reação adversa. Destes 123 utentes, 74 são do sexo feminino e 49 do sexo masculino, pelo 

que temos aparentemente uma maior consciencialização da vacinação por parte das mulheres. 

No entanto, estes resultados devem ser interpretados cautelosamente atendendo ao número 

relativamente reduzido de utentes, constituindo por isso uma amostra de tamanho reduzido 29 
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que limita o alcance das conclusões que se podem retirar desta análise.                            

  De seguida está representado um gráfico (figura 4) que mostra o número de vacinados 

tendo em conta a sua faixa etária. Assim a faixa etária mais vacinada na FS é a dos 18 aos 

65 anos de idade, seguindo-se os idosos com mais de 65 anos e por fim as crianças e jovens 

com menos de 18 anos. Relativamente aos resultados, não correspondem totalmente ao 

esperado, visto que sendo os idosos considerados um grupo de risco, esta faixa etária deveria 

ser a mais vacinada, o que não se verificou.    

                                

         Fig.4 – Distribuiçao do número de vacinados na FS na época de 2019/2020, segundo a faixa etária. 

Além das administradas na farmácia (Influvac Tetra® e Vaxigrip Tetra®),  verifiquei 

também o número total de vacinas dispensadas em atendimento. Assim foram dispensadas 

um total de 407 vacinas nesta época 2019/2020, o que indica que 284 utentes adquiriram a 

vacina na FS mas optaram por serem vacinados no centro de saúde ou outro local.   

6. Discussão 

De modo a verificar o sucesso do impacto do panfleto no aumento do número de 

utentes vacinados, de seguida apresento uma tabela comparativa com os dados referentes à 

época de vacinação do ano passado 2018/2019 e à atual 2019/2020. 

Tabela 3. Comparação do nºde pessoas vacinadas e do nºde vacinas dispensadas na FS entre 

as épocas de vacinação 2018/2019 e 2019/2020 

 Época 2018/2019 Época 2019/2020 

Nº de pessoas vacinadas na FS 102 123 

Nº de vacinas dispensadas 400 407 
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  Assim, verificamos que houve um aumento de 20% do número de pessoas vacinadas 

na nossa farmácia comparativamente ao ano anterior verificando-se também um ligeiro 

progresso no número de vacinas dispensadas, tendo sempre em conta e salvaguardando o 

número reduzido da amostra de utentes.  

7. Conclusão 

O papel do farmacêutico no incentivo à vacinação é fundamental pois é evidente a 

proximidade que a farmácia dispõe com os seus utentes, e a confiança que estes depositam no 

seu farmacêutico comunitário.  

  Assim, concluo que o meu projeto foi bem sucedido pois o objetivo de promover a 

vacinação contra a gripe foi alcançado, contribuindo assim para que mais pessoas estivessem 

protegidas neste Inverno. Pequenos gestos, como um simples panfleto, podem mesmo fazer a 

diferença. 

  

 

Projeto 2: Rastreio: Dia mundial da Diabetes 

1. Enquadramento do Tema 

A Farmácia Sousa tem por hábito assinalar anualmente o dia mundial da diabetes a 14 

de novembro, com alguma iniciativa junto dos seus utentes. Assim, a Dra.Joana Gomes, 

farmacêutica responsável por estas atividades, pediu a minha colaboração para a organização 

deste dia. Apesar de estar ausente da farmácia em novembro, devido ao estágio hospitalar, 

aceitei o convite, pelo que organizamos tudo no mês de outubro, e apenas me desloquei à 

farmácia no próprio dia 14 de novembro para a realização do rastreio. 

2. Objetivo do Projeto 

Em Portugal 13,3% da população é diabética, 27,4% da população portuguesa com 

idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos está na fase de hiperglicemia intermédia 

(alteração da glicemia de Jejum), sendo que ainda muitos estarão por diagnosticar.43 Apesar 

dos avanços da investigação científica no diagnóstico, no tratamento, na prevenção das 

complicações e mesmo na prevenção de algumas formas de diabetes, é um problema que 

continua a crescer, sendo por isso considerada um problema “major” de Saúde Pública. Deste 
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modo, o objetivo deste projeto sendo também um dever nosso enquanto farmacêuticos, é 

alertar os utentes para a doença, que por vezes é silenciosa, rastreando possíveis casos 

subdiagnosticados, e para os diabéticos já diagnosticados, promover um melhor controlo da 

mesma.43  

 

3. Fundamentos Teóricos 

3.1- Diabetes 

A Diabetes é uma doença metabólica crónica, que pode ter várias causas e que se 

caracteriza pelo aumento dos níveis de glucose no sangue, sendo acompanhada por outras 

alterações do metabolismo. A glucose é essencial para o metabolismo celular, sendo por isso 

necessário que o pâncreas produza insulina, hormona que vai captar a glucose da corrente 

sanguínea e levá-la para as células de todo o corpo onde será utilizada como energia.44,45 

  Existem vários tipos de Diabetes:   

  * Diabetes Tipo 1 – É menos vulgar e surge geralmente, na infância e na adolescência. 

Existe um destruição das células produtoras de insulina do pâncreas pelo sistema de defesa do 

organismo, geralmente devido a uma reação auto-imune. 44,45  

  * Diabetes Tipo 2 – É a forma de diabetes mais comum (9 em cada 10 diabéticos) 

estando associada ao excesso de peso e obesidade. Nesta forma de diabetes, o pâncreas é capaz 

de produzir insulina, no entanto, hábitos alimentares e estilos de vida pouco saudáveis tornam 

o organismo resistente ao desempenho da insulina. 44,45 

  * Diabetes Gestacional – Surge durante a gravidez e normalmente desaparece após o 

parto. Acontece pois durante a gravidez as hormonas produzidas pela placenta dificultam a 

ação da insulina, e o organismo por vezes não é capaz de aumentar a produção de insulina de 

modo a manter a glucose em valores normais para a gravidez.47   

  * Outros tipos de diabetes – Diabetes Tipo LADA, Diabetes tipo MODY, Diabetes 

Secundário ao Aumento de Função das Glândulas Endócrinas, Diabetes Secundário a Doenças 

Pancreáticas, Resistência Congênita ou Adquirida à Insulina, Diabetes Associado a 

Poliendocrinopatias Auto-Imunes e Diabetes Relacionados à Anormalidade da Insulina. 46 

. 

  3.2- Sintomas associados   
. 
  Os sintomas da Diabetes são causados pelas quantidades de glucose no sangue e por 

isso existem sintomas associados ao aumento dos seus níveis (hiperglicemia) ou à diminuição 

dos mesmos (hipoglicemia). A hiperglicemia pode acontecer nos diabéticos mal controlados 32 
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ou quando existe ingestão de uma grande quantidade de glucose. Esta condição pode causar 

sintomas como visão turva, sensação de boca seca, sede, transpiração excessiva, urina 

abundante, dor de cabeça e cansaço. A hipoglicemia geralmente ocorre em diabéticos que 

utilizam fármacos para controlar a doença, sejam eles insulina ou antidiabéticos orais. Esta 

condição pode resultar da toma excessiva ou incorreta da medicação, jejum prolongado ou 

exercício físico inadequado. O cansaço inexplicável, os tremores, a palidez, palpitações, e a 

dificuldade em raciocinar são os principais sintomas da hipoglicemia.44,46 

  3.3- Diagnóstico da Diabetes  
  . 
  O diagnóstico é feito através dos sintomas que a pessoa manifesta e é confirmado pela 

determinação dos valores de glucose em jejum no sangue. Outras vezes podem não existir 

sintomas e o diagnóstico ser feito através de exames realizados por outra causa. Segundo a 

DGS e de acordo com a circular normativa nº 09/DGCG o diagnóstico da diabetes segue os 

requisitos apresentados de seguida: (Figura 7):48 

 
 

 Fig.5 – Requisitos necessários para o diagnóstico da Diabetes segundo a DGS – retirado da circular normativa 

nº09/DGCG disponível em: https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-diabetes/circulares-normas-e-

orientacoes/circular-normativa-n-09dgcg-de-04072002-pdf.aspx 

 

4. Métodos e Abordagem 

Realizou-se então um rastreio gratuito da diabetes, com determinação da glicemia 

capilar e de acordo com o valor obtido, um aconselhamento farmacêutico individualizado. 

Este rastreio foi efetuado na área de atendimento ao público, numa zona preparada para tal 

(Anexos 15 e 16) sendo que a organização entre os membros da equipa da FS foi realizada 

por turnos para que estivesse sempre um farmacêutico disponível na mesa para a realização 33 
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do mesmo. Assim os utentes aproximavam-se voluntariamente ou então eram abordados 

aquando do atendimento sobre a possibilidade de participarem no rastreio.    

  De forma a alertar os utentes sobre alguns sintomas que a doença, ou o mau controlo 

dela, pode causar, assim como a importância do exercício físico e da alimentação no controlo 

da Diabetes, elaborei também um panfleto (Anexo 17) que foi entregue a todos os 

participantes. Os panfletos que sobraram, encontram-se disponíveis no nosso gabinete de 

atendimento personalizado, onde se realizam diariamente as determinações dos parâmetros 

bioquímicos. 

 

5. Resultados 

Ao longo do dia 68 pessoas participaram no rastreio da diabetes das quais 9 eram 

diabéticos diagnosticados. Tendo em conta que nenhum dos utentes estava em jejum, 

utilizamos como valores de referência os do PTGO, que simulam um pós-pandrial (indicado 

a cima na figura 5). Assim consideramos como normal um valor de glicemia capilar a baixo 

de 140 mg/dL, como Tolerância diminuída à glucose um valor de glicemia compreendido 

entre 140 e 200 mg/dL, e valores a cima de 200 mg/dL associado a sintomas consideramos 

um pré-diagnóstico de Diabetes.48  Na figura 6, encontra-se a distribuição populacional (nº de 

utentes) pelo intervalo de valores de glicemia obtidos no rastreio efetuado ao longo do dia 14 

de novembro de 2019.   

 

                   

 

   Fig.6- Nº de determinações realizadas de glicemia capilar por intervalo de valores obtidos 
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6. Discussão 

A maioria das pessoas rastreadas (60 em 68) tinham valores normais de glicemia 

capilar sendo que as 8 exceções registadas correspondiam a utentes já diagnosticados com 

diabetes. Assim às 6 pessoas que apresentaram valores de 141, 144, 149, 152, 164 e 168 

mg/dL foi aconselhada uma revisão da alimentação, incentivo ao exercício físico e diálogo 

com o médico, e aos 2 utentes que apresentaram valores de 186 e 243 mg/dL, além dos 

conselhos a cima descritos, referenciamos para o médico para ajuste da medicação habitual, 

aparentemente insuficiente. 

7. Conclusão 

O rastreio teve uma boa adesão por parte dos utentes, tendo sido uma das iniciativas 

da farmácia com mais alcance nos últimos tempos.   

  Assim o papel do farmacêutico na prevenção e controlo de doenças crónicas tais como 

a Diabetes é fundamental, pelo que estas iniciativas são sempre bem aceites pela população 

em geral, e mostram como as farmácias podem ser importantes na promoção da saúde pública. 

 

 

Projeto 3: Projeto Piloto: Recolha de Resíduos corto-perfurantes 

produzidos em Autocuidados 

1. Enquadramento do Tema 

O diagnóstico de um familiar próximo com Diabetes do tipo 1, em março de 2019, 

motivou-me para a realização deste projeto. Após uma noite passada nas urgências, e algumas 

consultas depois, saímos do hospital com uma prescrição médica de insulina de absorção lenta 

(Lantus®), agulhas para administração de insulina, tiras de auto-controlo, lancetas, e um 

antidiabético oral (Januvia®). Logo nesse dia surgiu a questão “Onde vamos rejeitar todo este 

material?”. Ora, bem sabia, enquanto futura profissional de saúde, que estes resíduos não 

podiam ser descartados no lixo comum pois constituem um problema de Saúde Pública. Porém 

e após questionar o hospital, centro de saúde e farmácia, chegamos à conclusão de que se 

tratava de um “espaço cinzento” e que ninguém dava solução ao problema. A ausência de um 

quadro legal aplicável à gestão dos resíduos perigosos produzidos em autocuidados é uma das 
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principais causas para a inexistência de uma solução nacional global e consistente. Alguns 

meses depois, quando iniciei o meu estágio, deparei-me exatamente com o mesmo problema 

a nível da comunidade abrangida pela minha farmácia. Muitos idosos e pessoas conscientes 

da situação procuravam na farmácia uma solução para a recolha daquele material. Foi aí que 

percebi que a farmácia não tem condições para aceitar estes resíduos, pois os contentores de 

recolha que possuem são para uso interno e de tamanho insuficiente para albergar todos os 

resíduos produzidos pelos nossos utentes. Para além disso, a recolha e tratamento destes 

contentores é um serviço pago pela farmácia, pelo que esta não tem capacidade financeira para 

suportar os custos do tratamento dos resíduos produzidos pela população.  

  Para além dos doentes diabéticos, existe também uma tendência crescente para a 

realização de outros testes e tratamentos em ambiente domiciliário, com possível impacto no 

aumento das quantidades de resíduos perigosos (resultantes de terapêuticas injetáveis), como 

é o caso dos anticoagulantes (Enoxoparinas, por exemplo). Estes doentes sentem a mesma 

dificuldade, não tendo onde rejeitar as agulhas utilizadas para o efeito.  

2. Objetivo do Projeto 

O meu objetivo com a realização deste projeto foi tentar dar resposta a todos estes 

utentes, criando um ponto de recolha destes resíduos corto-perfurantes com posterior 

tratamento apropriado, diminuindo assim o impacto negativo a nível de saúde pública que 

estes resíduos podem causar, devido às suas caraterísticas de perigosidade por conterem 

amostras biológicas potencialmente contaminadas e por serem perfurantes. O projeto foi 

apresentado junto da câmara municipal de Santa Maria da Feira, para averiguar a possibilidade 

de financiamento por parte do município.   

3. Fundamentos Teóricos 

3.1- Prevalência da Diabetes em Portugal 

 Segundo o SIMSNS (Sistema de Informação e Monitorização do SNS) à data de 

dezembro de 2019 o número de cidadãos inscritos com diabetes em Portugal era de 911 313 

pessoas, sendo que 87 522 destas sofrem de diabetes tipo 1.49 Os doentes diabéticos tipo 1 

necessitam de injeções de insulina diariamente para controlar os seus níveis de glicose no 

sangue, (insulina de absorção lenta + insulina de absorção rápida às refeições) , tendo sempre 

que monitorizar os níveis através da medição da glicemia capilar (antes e após as refeições) 

sendo por isso os maiores produtores de resíduos de autocuidado dentro dos grupos de 

diabéticos,43 apesar de  alguns diabéticos tipo 2 também se encontrarem medicados com 
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insulinoterapia. Assim, à mesma data temos 205 848 pessoas  medicadas com insulina e foram 

prescritas 8 407 208 embalagens de produtos de autocontrolo da diabetes.49  

  A prevalência da Diabetes Gestacional em 2015 foi de 7,2% da população parturiente 

do SNS, verificando-se ainda que a prevalência desta aumenta com a idade das parturientes, 

atingindo os 15,9% nas mulheres com idade superior a 40 anos.43 Sendo que também as 

grávidas com diabetes gestacional, são prescritas de material de autocontrolo da diabetes, para 

monitorização domiciliária, os valores a cima referidos acabam por se superar. 

3.2- Dados de prevalência referentes a Santa Maria da Feira 

 A freguesia de Santa Maria da Feira, onde a FS está inserida, engloba duas Unidades 

de Saúde Familiar – USF Egas Moniz e USF Terras de Santa Maria. Segundo a mesma fonte 

atrás mencionada, a partir dos valores recolhidos pelo SIMSNS,50,51 (Anexos 18 e 19) num 

contexto de monitorização do número e tipo de diabéticos por USF, conseguimos verificar 

que só nesta freguesia, existe um total de 1806 diabéticos, dos quais 399 são 

insulinodependentes enquanto 690 são prescritos de produtos de autocontrolo, o que equivale 

a 10560 embalagens de tiras de teste prescritas ao longo do ano de 2019. Contabilizando o 

número de insulinas, agulhas, e lancetas prescritas, o número de material de autocontrolo da 

doença aumenta exponencialmente. 

3.3- Requisitos Legais 

 Tal como anteriormente referido, não existe legalmente uma solução global, 

coordenada e coerente para a gestão destes resíduos. No entanto, segundo o Despacho 

Ministerial Nº242/96 de 13 de agosto, “a existência de resíduos provenientes da prestação de 

cuidados médicos de saúde a seres humanos, incluindo as atividades de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e investigação, constitui um importante problema de saúde pública e 

ambiental e determina crescente atenção na salvaguarda dos efeitos negativos que podem 

afetar as populações.”52 Assim sendo, não só os resíduos hospitalares deveriam ser 

regulamentados, como também os resíduos domésticos que encaixem nestas mesmas 

condições.  

  Ora, segundo o mesmo despacho, o ponto 2.4, expecifica o Grupo IV – Resíduos 

Hospitalares Específicos de incineração obrigatória dos quais fazem parte (alínea c) 

“Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, catéteres e todo o material invasivo”, e segundo 

a Portaria nº209/2004 de 3 de Março (Port.209/2004)53 onde aprova a Lista Europeia de 

Resíduos entretanto substituída pela Decisão da Comissão 2014/955/EU de 18 de dezembro54 37 
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os resíduos hospitalares perigosos produzidos no âmbito dos autocuidados devem ser 

classificados na classe 18 com os seguintes códigos: 18 01 01 – Objetos cortantes e perfurantes 

(excepto 18 01 03) e 18 01 03 -  Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos 

específicos tendo em vista a prevenção de infecções. Assim, estando as agulhas utilizadas em 

ambiente hospitalar, inseridas nestas definições e regulamentações, também as utilizadas em 

autocuidados em ambiente doméstico deveriam ter especificação semelhante e estarem 

sujeitas a recolha e tratamento especializado – nomeadamente por incineração.  

4. Métodos e Abordagem 

Começamos por contactar a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, na pessoa do 

Senhor Presidente Dr. Emídio Sousa, expondo-lhe a situação, que por ser do seu agrado, nos 

direcionou para o departamento de saúde, agendando uma reunião com o Dr. Vitor Marques, 

vereador do Pelouro da Proteção Civil, Ambiente, Espaços Verdes, Saúde e Ação Social. 

  Nesta primeira reunião, realizada a 18 de outubro de 2019, como modo de apresentação 

do fundamento do projeto, preparei uma pequena demonstração do “dia-a-dia” de um 

diabético, no que toca aos seus métodos de autocontrolo e tratamento da diabetes, para lhe dar 

a conhecer a realidade vivida por estes, e a constante luta do acumular de resíduos. No final 

apresentei uma ideia de possível solução deste problema, como sendo a criação de um ponto 

de recolha para estes resíduos, a instalar num local de fácil acesso à população. A proposta de 

local foi a FS, devido ao horário alargado que possui, estando aberta todos os dias do ano, ao 

contrário do que acontece com a junta de freguesia que permanece fechada aos fins-de-semana 

e possui um horário mais reduzido, dificultando a deslocação de pessoas que trabalhem em 

horários semelhantes. Também foi proposta a empresa Ambimed-Stericycle® para a 

realização da recolha e tratamento dos resíduos, auxiliando na comunicação entre esta e a 

Câmara Municipal. A reação do Vereador foi positiva, tendo ficado de averiguar a situação 

financeira inerente à realização desta iniciativa a fim de decidir se seria viável ou não.    

  Entretanto foi iniciado o contacto com a Ambimed®, tendo a sua gestora comercial, 

Fátima Martins, comparecido na segunda reunião realizada no dia 8 de novembro de 2019, 

onde deu a conhecer o trabalho realizado por esta empresa, desde a recolha dos resíduos até 

ao seu tratamento e tendo apresentado uma proposta financeira para a realização do serviço. 

Em anexo (Anexo 20) encontra-se um esquema resumo da proposta de serviço a ser prestado 

pela Ambimed®, gentilmente cedido pela gestora comercial Fátima Martins. Esta proposta 

passa pela existência de um contentor BioSystem 30 L na farmácia, onde os utentes possam 

depositar os seus resíduos corto-perfurantes. Em anexo (Anexo 21) encontram-se 38 
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especificadas as características destes contentores.   

  A última reunião aconteceu no passado dia 28 de fevereiro de 2020, tendo o 

Sr.Vereador dado autorização em termos orçamentais para avançar com o projeto e tendo sido 

aceite a proposta feita pela Ambimed®. Assim foi acertado o local de recolha que será a FS, 

e as medidas a tomar para a identificação dos utentes abrangidos por esta iniciativa (a Câmara 

Municipal irá contactar as USFs da freguesia e durante as consultas de diabetologia os doentes 

serão identificados com um cartão que posteriormente servirá como dístico para permitir o 

depósito dos seus resíduos no contentor de recolha). Ficou também decidido que inicialmente 

será realizado um “Projeto Piloto” englobando apenas a freguesia de Santa Maria da Feira, 

sendo que no final do ano 2020 haverá uma reavaliação orçamental para averiguar a 

possibilidade de se alargar o projeto às restantes freguesias do Concelho. Ainda por resolver 

ficou a campanha de divulgação, em articulação com o departamento de marketing da 

Ambimed® e o da Câmara Municipal, para a realização da promoção e divulgação do projeto 

a nível municipal e das USFs, ficando também ainda por escolher um nome e logotipo para a 

identificação do projeto. 

5. Resultados 

Sucintamente, conseguimos a aprovação por parte da Câmara Municial para se dar 

início a um Projeto Piloto a realizar na freguesia de Santa Maria da Feira, com início em abril 

de 2020 e término em dezembro de 2020, com o intuito de no final averiguar o sucesso da 

iniciativa e a possibilidade de expansão para outras freguesias do Concelho. Em termos 

concretos o ponto de recolha destes resíduos será na FS, onde existirá um Contentor 

BioSystem 30L, que servirá de depósito dos respetivos resíduos, havendo uma recolha mensal 

deste contentor com depósito de um novo. Os utentes referenciados nas unidades de saúde de 

Santa Maria da Feira (USFs Terras de Santa Maria e Egas Moniz) poderão trazer os seus 

resíduos e após identificação com cartão respetivo, depositá-los no contentor respetivo 

disponível na farmácia para posterior recolha e incineração por parte da empresa Ambimed®. 

6. Conclusão 

Devido à situação atual de pandemia vivida a nível global associada ao SARS-Cov19, 

o projeto foi colocado em suspenso, esperando por uma altura mais apropriada para retoma 

dos trabalhos e início da prática do circuito. Assim, o que ficou pendente na última reunião, 

nomeadamente a escolha do nome e logotipo do projeto e a campanha de divulgação 

encontram-se ainda por acertar. Porém, assim que possível espera-se conseguir tratar de todos 39 
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pormenores para que o projeto tenha seguimento, a fim de dar resposta às necessidades dos 

inúmeros utentes da nossa freguesia, com ambição de conseguirmos abranger todo o concelho, 

contribuindo assim para a melhoria deste problema que é simultaneamente um problema de 

saúde pública e do ambiente.   

  Apesar de tudo, considero que os passos que dei com sucesso na resolução deste 

problema já foram por si só uma vitória e um grande avanço. 
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Resumo 

 

A farmácia hospitalar é uma das saídas profissionais do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, pelo que na minha opinião foi deveras importante incluir esta vertente 

farmacêutica no meu estágio curricular. Assim, optei por direcionar 2 meses do meu estágio 

a uma experiência a nível hospitalar, estagiando no Instituto Português de Oncologia do Porto 

FG, EPE, durante os meses de novembro e dezembro de 2019.  

 Os serviços farmacêuticos do IPO encontram-se divididos por setores, sendo eles  

DIDDU, Ambulatório, UCQ, UPE, UPNE e EC, e durante o meu estágio pude passar pela 

maior parte deles, observando assim as várias etapas do circuito do medicamento, e o dia-a-

dia dos serviços farmacêuticos.  

 No presente relatório está descrito o funcionamento e objetivo geral de cada um dos 

setores pelos quais passei, as tarefas do farmacêutico hospitalar em cada um deles, bem como 

uma breve descrição da minha atividade observacional e prática.  

 Considero que foi uma experiência extremamente enriquecedora que contribuiu para 

adquirir uma visão mais alargada da profissão farmacêutica, e me permitiu consolidar e 

complementar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
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1. Introdução 

 

Citando a Ordem dos Farmacêuticos, “O farmacêutico hospitalar integra uma vasta 

equipa multidisciplinar de saúde que trabalha nos hospitais, estando diretamente envolvido na 

aquisição e boa gestão dos 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.”1 

Assim a elaboração do presente relatório tem como objetivo a apresentação do 

funcionamento do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E., bem 

como a descrição das atividades realizadas por mim durante o estágio nos diferentes setores 

de atividade dos Serviços Farmacêuticos. 

Na seguinte tabela apresento a distribuição da minha atividade pelos diversos setores 

nos quais pude estar presente, ao longo dos dois meses (novembro e dezembro) em que 

decorreu o meu estágio em Farmácia Hospitalar. 

 

Tabela 1. Distribuição pelos diversos setores dos SF ao longo do tempo de estágio 

Setor dos SF Tempo de permanência 

DIDDU 4 a 15 de novembro 

UPNE 18 a 22 de novembro 

UPE 25 a 29 de novembro 

UCQ 2 a 20 de dezembro 

AMBULATÓRIO 23 a 30 de dezembro 
 

 

2. Instituto Português de Oncologia do Porto – Francisco Gentil, E.P.E. 

 

Decorria o ano de 1907 quando em Portugal se deram os primeiros passos na 

organização da luta contra o cancro. O entusiasmo com que a ideia foi recebida e acarinhada 

deveu-se, em grande medida, à dedicação, entusiasmo e clarividência do Professor Francisco 

Soares Branco Gentil.2 

Inaugurado em 1974, o Centro do Porto do Instituto Português de Oncologia era 

constituído inicialmente por uma Unidade de Rastreio e de tratamento por Radiações 

ionizantes. Ao longo dos anos foi-se transformando num Centro Compreensivo de Oncologia, 
1 
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integrando de uma forma progressiva e harmoniosa as vertentes de assistência, ensino e 

investigação oncológica. A fim de assegurar a prossecução dos seus objetivos, o Centro 

iniciou em 1986 um conjunto de obras de expansão, de acordo com um plano integrado 

previamente elaborado, dotando-o de estrutura, meios técnicos e logísticos adequados à sua 

condição de Centro Oncológico de referência e de excelência. Os diversos serviços do Centro 

desenvolvem a sua atividade em estrita colaboração, oferecendo aos seus utentes, os meios 

técnicos de diagnóstico mais modernos da ciência médica.3 

Através do Decreto-Lei nº 282/2002, de 10 de dezembro, o IPO passou a ter estatuto 

de Sociedade Anónima com capital exclusivamente público e a sua designação passou a ser 

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Oncologia do Porto, 

S.A.4 Atualmente, o IPO está sob a designação de Instituto Português de Oncologia do Porto 

Francisco Gentil, EPE por publicação em Diário da República através do Decreto-Lei 

nº233/2005 de 29 de Dezembro.5  

 

3. Serviços Farmacêuticos 

 

Segundo o regulamento interno da instituição, os SF do IPOP são considerados 

Serviços de Apoio Assistencial com autonomia técnica e científica, aos quais competem 

funções tais como: 6 

• Assegurar a distribuição de medicamentos aos diversos serviços 

• Garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos 

• Armazenar corretamente e gerir os stocks de medicamentos 

• Integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica – comissão responsável pela 

introdução de novos medicamentos e a sua aplicação terapêutica 

• Promover a investigação e o ensino 7  

 

3.1 - Localização 

 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar (MFH), a localização dos SF deve ser de 

fácil acesso interno e externo, sendo que todas as áreas devem localizar-se no mesmo piso à 

exceção do setor de distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório, que deve estar 

próximo da circulação normal de doentes.8 Assim sendo os SF do IPOP ocupam uma 

localização central no espaço físico pertencente ao hospital, na medida em que a Farmácia 
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Central localiza-se no Piso 1 do Edifício Principal, e a Farmácia de Ambulatório localiza-se 

no Piso 2 do Edifício das Medicinas. 

 

3.2 – Organização do Espaço Físico 

  

O espaço físico que compõe os SF do IPOP encontra-se dividido em três setores de 

atividade, sendo eles:  

  1. Distribuição (composto por DC, DIDDU, Ambulatório e EC)  

  2. Produção (composto pela UCQ, UPE e UPNE)  

  3. Informação do Medicamento 

Como complemento, no espaço da Farmácia Central existe também uma zona de 

receção (secretaria), vestiários femininos e masculinos, gabinetes, uma biblioteca/sala de 

reuniões, uma sala de pessoal, uma área de receção de encomendas, uma área destinada a 

armazenamento de medicamentos, e outra destinada a armazenamento de medicamentos 

sujeitos a legislação especial (estupefacientes e psicotrópicos e hemoderivados).9 

   

3.3 - Horário de Funcionamento 

  

Na tabela 2 está representado o horário de funcionamento regular dos diferentes 

setores dos SF no IPOP9, sendo que após término do horário laboral o bom funcionamento do 

hospital é assegurado pelo regime de prevenção da FH. Neste horário existe um FH que 

assegura as diferentes funções até às 24h, devendo manter-se sempre contactável por via 

telefónica. 

Tabela 2. Horário de funciomento dos diverso setores dos SF 

 

Setor dos SF 2ª a 6ª-feira Sábados 
Domingos e 

Feriados 

DIDDU 9H00 – 17H30 10H00 – 13H00  

UPE 9H30 – 16H30   

UPNE 9H30 – 16H30   

UCQ 8H30 – 21H00 8H00 – 13H00 8H00 – 13H00 

EC 9H00 – 17H00   

AMBULATÓRIO 9H00 – 17H00   
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3.4 - Recursos Humanos 

 

O IPOP tem à sua disposição uma equipa de profissionais adequada às necessidades 

dos doentes, liderada pela Diretora Técnica dos SF: Dra. Florbela Braga e contando com a 

colaboração de mais 16 FH, 18 TDT, 7 AO e 3 AA.10 

 

3.5 - Sistema Informático 

 

No IPOP é utilizado o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

(SGICM) pertencente à Glintt®. Este sistema é simples e intuitivo e garante o correto 

funcionamento dos vários serviços uma vez que engloba os vários intervenientes no 

funcionamento do hospital (médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, administrativos e 

gestores) de forma interligada na realização das diversas tarefas imprescindíveis ao ato 

farmacêutico permitindo assim um acompanhamento constante desde a prescrição e dispensa 

do medicamento até à sua administração. 

 

4. Gestão de Produtos Farmacêuticos 

 

A gestão dos produtos farmacêuticos está a cargo dos SF, havendo uma FH 

responsável pela gestão dos stocks consoante as necessidades do hospital. 

Durante o período do meu estágio a farmacêutica responsável Dra. Luísa esteve de 

baixa, pelo que não acompanhei de forma muito aprofundada esta parte dos SF, no entanto 

irei descrever sucintamente a parte da gestão. 

 

4.1 - Seleção e Aquisição 

 

 O controlo dos stocks dos medicamentos nos SF é feito com recurso ao SGICM, que 

permite a determinação do consumo médio de cada medicamento, bem como o 

estabelecimento de indicadores básicos como ponto de encomenda, stock mínimo e stock 

máximo. Assim, assegura-se o planeamento de cada aquisição, de forma evitar a rutura dos 

medicamentos e minimizar os desperdícios. Em caso de rutura de stock e da impossibilidade 

de o fornecedor satisfazer esse stock, é realizado um pedido de empréstimo a outros hospitais, 

sendo que se estabelece maior contacto com o Hospial São João, devido à proximidade dos 
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dois, facilitanto e encurtando assim o tempo necessário para satisfazer as necessidades de 

medicação.7 

 Neste âmbito, como estagiária tive a tarefa de arquivar os documentos referentes a 

estes pedidos de empréstimo de medicamentos, verificando a existência tanto de empréstimos 

obtidos, como de empréstimos cedidos e também de pagamento de empréstimos obtidos 

anteriormente. 

 

4.2 – Receção e Armazenamento 

 

A receção das encomendas é da responsabilidade dos TDT e AO, à exceção dos 

medicamentos sujeitos a controlo especial, como os psicotrópicos e estupefacientes, 

hemoderivados, eritropoietinas e medicamentos de EC, os quais são rececionados e conferidos 

por um FH. 

 É sempre necessário fazer a verificação do lote, o prazo de validade (PV) e a 

quantidade dos medicamentos encomendados e, no caso dos hemoderivados, o FH deve 

também confirmar e arquivar a documentação relativa ao Certificados de Análise de 

Introdução do Lote (CAUL). 

No que toca a armazenamento o Manual de Farmácia Hospitalar refere algumas regras, 

que são postas em prática pelo IPOP, nomeadamente, o controlo das condições de humidade 

e temperatura, a verificação dos PV, o armazenamento dos medicamentos seguindo o 

princípio FIFO (First In First Out), e a existência de um local próprio de armazenamento 

destinado aos produtos estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, citotóxicos, 

inflamáveis e para EC.7 

  

5. Distribuição e Dispensa de Medicamentos 

  

5.1 – Distribuição Clássica 

 

A Distribuição Clássica apoia os Serviços Clínicos (SC) nos quais os doentes 

permanecem durante curtos períodos de tempo (Unidade de Cuidados Intensivos, Bloco 

Operatório, Hospital de Dia, STMO), sendo de especial importância para produtos de maior 

consumo e para os produtos destinados a serem usados em situações pontuais (S.O.S.), para 

os quais a reposição é feita pelos TDT. Assim a principal responsabilidade da DC consiste na 
5 
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reposição de stock existente nos SC, com a periocidade combinada e nas quantidades definidas 

pelo diretor do serviço clínico, enfermeiro-chefe e FH responsável. Nos SC que funcionam 

com stocks nivelados, o pedido de reposição é efetuado pelo enfermeiro do serviço, validado 

pelo FH e dispensado pelo TDT. O bloco operatório, pela necessidade acrescida de stocks 

sempre atualizados, é o único serviço ao qual é possibilitada a realização de pedidos por via 

telefónica. 

O armazenamento dos medicamentos e outros produtos sujeitos à DC é feito em 

estantes e estas encontram-se ordenadas por ordem alfabética da Denominação Comum 

Internacional (DCI) e divididos por grupos terapêuticos. Os medicamentos termolábeis têm 

um local de armazenamento próprio nos frigoríficos assim como os soros e alimentação 

entérica/parentérica possuem também um espaço próprio para o seu armazenamento.11 

  

5.2 – Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

 

Segundo a gestão e o sistema de informação dos SF, deve proceder-se a um registo 

individualizado da medicação que cada doente recebe enquanto estiver internado, com o 

objetivo de monitorizar a sua terapêutica. Assim conseguimos aumentar a segurança no 

circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir 

o risco de interações, racionalizar melhor a terapêutica e atribuir mais corretamente os custos 

reduzindo assim os desperdícios. 

A DIDDU garante a dispensa de medicação a cada doente para um período de 24h (das 

17h às 17h do dia seguinte) durante a semana, e 48h ou 72h para cobrir os fins-de-semana e 

feriados. No IPOP esta distribuição é feita para 13 serviços: Pediatria, Serviço de Transplante 

de Medula Óssea (STMO), Cirurgia 6, 7, 8, 9 e 10, Medicina 3, 4 e 6, Serviço de Braquiterapia 

e Serviço de Cuidados Paliativos (SCP) 1 e 2. Caso seja necessária medicação urgente, antes 

da distribuição de carrinho, o enfermeiro do serviço faz o pedido ao farmacêutico da DIDDU, 

ao qual compete o registo da informação num documento próprio e a realização do Registo de 

Consumo ao Doente. O TDT prepara então este 

medicamento que é depois levantado nos SF por um AO do serviço requisitante.12 

No setor da DIDDU o FH tem as seguintes funções: 

• Receção da prescrição médica; 

• Validação da prescrição médica; 

• Verificação da concordância entre os medicamentos prescritos, via de administração, 

forma farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a ser dispensada; 6 
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• Verificação da existência de potenciais incompatibilidades entre fármacos; 

• Análise do histórico de prescrição; 

• Análise da duração do tratamento e sua calendarização; 

• Análise do perfil farmacoterapêutico e adequação ao doente em causa; 

• Dispensa de epoetinas prescritas para doentes internados; 

• Efetuar intervenções farmacêuticas sempre que as mesmas se justifiquem; 

• Prestar informação passiva sempre que solicitada pelos outros profissionais de saúde; 

• Dispensa de todos os medicamentos sujeitos a legislação especial, como: 

estupefacientes, hemoderivados, epoetinas e hormona do crescimento;  

• Visita Farmacêutica aleatória aos serviços clínicos; 

• Registo informático ou manual de todas as ações executadas.12 

Aquando da minha permanência na DIDDU tive oportunidade de observar 

diariamente a validação das prescrições médicas, bem como a verificação de possíveis 

interações entre fármacos. Também era comum a prestação passiva de informação, e por isso 

testemunhei várias vezes esta troca de informação entre FH e enfermeiros de serviço. No que 

toca aos pedidos urgentes, percebi que são mais abundantes de manhã por se tratarem 

maioritariamente de novos internamentos que necessitam de fármacos que não podem 

aguardar pelo horário de subida dos carrinhos de medicação, que só se realiza às 17H. 

  

5.3 – Distribuição de Medicamentos sujeitos a Legislação 

 

5.3.1- Estupefacientes e Psicotrópicos 

  

Pelos seus efeitos adversos, os estupefacientes e psicotrópicos um circuito de dispensa 

à parte dos outros medicamentos estando sujeitos também a um armazenamento especial. 

Estes encontram-se armazenados numa sala fechada protegida por uma porta de segurança 

“fichet”, à qual só os farmacêuticos têm acesso.  

Cada serviço tem um stock fixo de substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas, 

definido pela farmacêutica coordenadora da áres e o enfermeiro chefe. Assim, a dispensa 

destes fármacos é realizada por reposição de stock, seguindo um plano semanal.13 

A legislação em vigor exige o registo de administraçãoes deste tipo de medicamentos 

no impresso Anexo X (modelo 1509) da Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Cada folha é 

destinada apenas a uma especialidade farmacêutica, constando no cabeçalho da mesma o 
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medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dosagem e o código correspondente. Cada 

folha poderá conter até dez registos de administrações, onde se coloca o nome do doente, a 

dose administrada ou nºde unidades gastas, o nºda cama ou processo do doente, a data de 

administração e a assinatura do enfermeiro.14 Quando necessário, o enfermeiro chefe envia a 

requisição assinada pelo diretor do serviço, para os SF para que seja reposto o referido stock. 

Posteriormente, foi também aprovado pelo Infarmed, a substituição do registo manual 

de movimentos, pelo Modelo Informático da Glintt. Desta forma tem sido feita, de forma 

gradual, a transição do registo manual do Anexo X para um registo de administração on-line, 

com consequente pedido de reposição de stock também por via informática. 

De qualquer das formas, aquando da receção dos pedidos, o FH deverá proceder à 

verificação da sua conformidade e à sua satisfação. A medicação é preparada e colocada 

dentro de sacos selados e identificados com o respetivo serviço. No interior do cofre existem 

duas caixas cinzentas, onde se colocam os sacos preparados, uma destinada à distribuição no 

próprio dia e a outra para o dia seguinte. Por volta das 11h30 o AO desloca-se aos serviços 

para a realização da entrega. 

Para diminuir os erros associados à dispensa, todas as quartas-feiras é realizado um 

Inventário, onde se compara o stock real com o stock informático.13 

 Nas semanas da minha permanência na DIDDU, uma das minhas tarefas era a 

preparação dos sacos de medicação psicotrópica e estupefaciente para reposição de stock 

aos serviços, pelo que contactei ativamente com estes. O inventário semanal ficou também à 

minha responsabilidade, sendo que várias vezes procedi à contagem do stock real. Para além 

disso, como a medicação é dispensada à unidade e todas têm de conter legível a informação 

de lote e prazo de validade, procedi à reetiquetagem de várias caixas de Hidromorfona 

Jurnista a 4mg, 8mg, e 16mg. 

 

5.3.2- Eritropoetinas 

 

No IPOP, as eritropoietinas são distribuídas pela DC mediante requisição da 

Hemodiálise / Endocrinologia e é da responsabilidade do FH a análise da requisição, contendo 

o nome do utente e epoetina necessária para o dia seguinte e a preparação da dispensa. Quando 

o FH efetua a validação das prescrições na DIDDU, este deve também estar atento ao 

aparecimento de eritropoietinas prescritas, de forma a não serem emitidas no mapa de 

distribuição, para não haver duplicações. 8 
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 As eritropoietinas são ainda distribuídas em regime de ambulatório aos doentes com 

IRC. Estas são sempre dispensadas com uma etiqueta de frio (etiqueta fluorescente laranja- 

“Conservar no frigorífico”), por terem se der armazenadas sob refrigeração (2ºC-8ºC). 

Relativamente às Eritropoetinas, todos os dias procedia à sua preparação para 

entrega no STMO e nos pisos de internamento. Realizei também um inventário, cujo stock 

real não coincidia com o sotck informático. Derivado a isso, foi-me proposta a realização de 

um ficheiro Excel, onde criei uma página por doente, e onde coloquei (segundo os registos 

dos mapas de distribuição do ano de 2019), as epoetinas dispensadas (por tipo de epoetina e 

quantidade administrada, e por dia), a fim de comparar com os Registos de Consumo 

efetuados aos doentes, para detetar os erros, e acertar o stock informático. Este excell ficou 

depois disponível para a utilização por parte dos SF. – (Anexo 1). 

 

5.3.3- Hemoderivados 

 

Os Hemoderivados estão também sujeitos a um circuito diferente, cuja dispensa é feita 

especificamente por um farmacêutico, e devido à sua variabilidade biológica, vêm sempre 

acompanhados por um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitido 

pelo INFARMED IP, que garante que houve controlo físico-químico e microbiológico do 

produto, sendo estes documentos arquivados nos SF, num local específico para o efeito.15 

A requisição clínica, distribuição e administração de hemoderivados têm de ser 

registados na Via Farmácia e na Via Serviço do Modelo 1804 da Imprensa Nacional da Casa 

da Moeda.16  

Nos SF é também realizado um registo interno dos hemoderivados dispensados, com 

indicação do doente, serviço clínico, quantidade dispensada e data da dispensa. Os 

medicamentos não administrados terão de ser devolvidos aos SF e o stock é contabilizado e 

conferido quinzenalmente.15 

Neste circuito pude proceder ao preenchimento de registos de distribuição de 

hemoderivados, à elaboração de uma lista atualizada de todos os hemoderivados existentes 

nos SF, indicando numa tabela os seus respetivos lotes e CAULs, e à realização do inventário 

quinzenal. 
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5.3.4- Medicamentos requerentes de Autorização de Prescrição 

 

Os fármacos cuja dispensa exija uma justificação só serão fornecidos mediante a 

apresentação da mesma. Esta justificação pode ser válida para uma ou mais administrações e 

cabe ao médico decidir a duração do tratamento e justificar a opção tomada. Os casos que 

correspondam a uma continuação do tratamento já iniciado devem ser avaliados pelo FH, que 

deve consultar a respetiva justificação de forma a apurar se o doente apresenta justificação 

válida ou não. Todas as justificações de medicação recebidas deverão ser inseridas no sistema 

informático e apenas serão aceites se devidamente preenchidas e assinadas pelo médico 

proponente e o Diretor do Serviço onde é realizada a prescrição. 

Durante a minha permanência na DIDDU presenciei a receção de algumas 

justificações de medicação nomeadamente da Talidomida, que é utilizada em oncologia para 

o tratamento do mieloma múltiplo mas que dadas as suas propriedades anti-angiogénicas, 

podendo provocar malformações congénitas, é um exemplo deste grupo de fármacos. Por 

isso, nestes casos deve ser entregue o “Formulário de Autorização de Prescrição do 

Programa de Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene ®” juntamente com a 

“Justificação Clínica”.17 

 

5.4 – Distribuição em Regime de Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos, a doentes da instituição em Regime de Ambulatório, é 

o ato farmacêutico que consiste em assegurar a disponibilidade do medicamento correto, na 

dose correta e em tempo útil de acordo com a prescrição médica individualizada e 

informatizada. Daí, cabe ao Farmacêutico Hospitalar  a comunicação de informação (oral ou 

escrita) necessária à correta utilização do medicamento. 

O fornecimento de medicamentos aos doentes é efetuado mediante a apresentação do 

cartão de identificação do doente da Instituição, ou de receita médica (quando há falha do 

sistema informático). Todos os medicamentos dispensados em RA são fornecidos de forma 

gratuita, desde que constem do Formulário de Ambulatório Hospitalar da Instituição de saúde, 

e prescritos eletronicamente pelo médico autorizado. Neste formulário constam os seguintes 

grupos farmacoterapêuticos: Antineoplásicos (Hormonoterapia, Quimioterapia convencional, 

Terapêutica Alvo, Dexametasona) ; Fatores de Crescimento ; Antivíricos ; Antifúngicos ; 

Antibióticos ; Antiparasitários ; Eritropoetinas ; Tuberculostáticos ; Medicação prevista pela 
10 
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Lei para doentes insuficientes renais crónicos e para doentes acromegálicos ; Alimentação 

artificial ; Imunomodeladores e Medicamentos Manipulados.16 

 Neste setor o FH deve assegurar o uso efetivo e correto do medicamento pelo que é de 

extrema importância: 

• Avaliar a medicação prescrita de forma a garantir que esta se encontra dentro das 

normas do hospital; 

• Promover a utilização segura e correta dos medicamentos (avaliação 

farmacoterapêutica do doente e do seu histórico para deteção de eventuais alterações 

à terapêutica, erros de prescrição, monitorizando as dispensas com deteção de 

possíveis omissões ou antecipações de entregas de medicamentos); 

• Favorecer a adesão do doente à terapêutica, elucidando-o relativamente à forma 

correta de afetuar a administração (forma de administração, dose, horário, duração do 

tratamento e precauções) 

• Alertar sobre a possibilidade de ocorrência de determinados efeitos secundários ou 

interações com outros medicamentos, alimentos ou produtos; 

• Indicar as formas corretas de conservação e manuseamento; 

• Agendar a próxima consulta farmacêutica. 

• Sensibilizar o doente para a importância da devolução de medicamentos não 

utilizados. 

Cabe também ao FH a responsabilidade de assegurar a disponibilidade de todo o 

material e reposição do stock do armazém do ambulatório (o stock é verificado diariamente e 

é realizado pedido on-line ao armazém 1, entre as 9h-10h). Além disso semanalmente é 

realizado um inventário para a deteção de qualquer erro de registo informático de medicação 

fornecida ou de transferência entre armazéns.  

   É também na FA que se procede à dispensa de medicamentos a doentes participantes 

em Ensaios Clínicos a decorrer no IPOP. A prescrição médica é enviada pelo Centro de 

Investigação Interno para o setor de EC dos SF. Após validação farmacêutica a medicação 

experimental é enviada para a FA e colocada em caixa suc vermelha e identificada para o 

efeito. O FH verifica os medicamentos rececionados, de acordo com a folha resumo de EC 

que acompanha a medicação e pelo esclarecimento do utente no que diz respeito à forma de 

administração do tratamento, registos e devolução do mesmo. No final do ciclo o doente volta 

à FA e devolve toda a medicação, bem como embalagens, para levantamento de um novo 

ciclo. O FH regista em folha própria a respetiva devolução, onde consta o nome do ensaio, 

data, identificação do doente e número de caixas devolvidas. A medicação é encerrada em 11 
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saco transparente, rotulado com a data de devolução e colocada na caixa suc. Esta caixa é 

recolhida semanalmente pelo setor dos EC juntamente com a folha de devoluções.18 

  Durante a minha permanência na FA, tive a oportunidade de observar a dispensa de 

medicamentos aos doentes, bem como a deteção de alguns erros de prescrição. Era também 

minha função diariamente rececionar e confirmar as transferências de stocks do armazém 1 

para o armazém do ambulatório, e após confirmação acondicionar tudo em local apropriado 

segundo a regra FIFO. No que toca aos medicamentos de EC, procedi à receção de várias 

devoluções e consequente preenchimento das folhas de devolução de medicação. 

 

6. Farmacotecnia 

 

6.1 – Unidade de Produção de Estéreis 

 

 Na UPE são produzidos os medicamentos manipulados que necessitam de garantir 

caraterísticas como a esterilidade e a apirogenicidade, por serem de administração intravenosa. 

No IPOP, com estes requisitos estão instituídos vários protocolos de analgesia para o controlo 

da dor: como os PCEA (Patient Contolled Epidural Analgesia) contendo ropivacaína com ou 

sem sufentanilo (analgésico opióide) para o controlo da dor aguda e os DIBs (Drug Infusions 

Ballons) que são misturas de analgésicos para o controlo da dor crónica. Para além destes, a 

UPE também é responsável pela preparação de bolsas de nutrição parentérica, quando as 

bolsas que são comercializadas não se ajustam às necessidades dos doentes, o que acontece 

essencialmente na pediatria. 

 Esta unidade possui um gabinete farmacêutico, onde é feita a receção das prescrições 

médicas, validação farmacêutica, elaboração das guias de preparação e impressão dos 

respetivos rótulos. Também se encontram neste gabinete várias informações sobre 

estabilidades físico-químicas de soluções de medicamentos, prazos de validade e condições 

de conservação dos produtos farmacêuticos manipulados. 

 Além do gabinete existe a área de produção propriemente dita que é dividida em 3 

partes: Sala cinzenta, onde se retira a roupa vinda do exterior e se equipa com fato de bloco, 

touca e protetor de calçado, Antecâmara (ISO 7), onde de realiza a higienização das mãos, e 

onde existe um pequeno stock de material e medicamentos necessários à produção,  e a Sala 

Limpa (ISO 5/ISO 6), que possui ar filtrado por filtros Hepa de pressão positiva superior à 

Antecâmara, onde se realizam as preparações dos medicamentos estéreis. Nesta sala existem 12 
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duas câmaras de fluxo laminar horizontal, e um transfer que conecta com o exterior, por onde 

se enviam as preparações realizadas. 

 Periodicamente realiza-se controlo microbiológico às luvas dos operadores, onde se 

contactam as pontas dos dedos numa placa de count-tact; ao ar, colocando placas de gelose 

sangue abertas na sala e expostas durante 4 horas; e também às superfícies de contacto, usando 

placas de gelose count-tact invertidas em contacto 10 segundos diretamente a uma superfície. 

Em relação às bolsas parentéricas, procede-se diariamente ao controlo microbiológico das 

mesmas, que consiste em retirar uma alíquota após a sua preparação e enviar para o laboratório 

de microbiologia do hospital.19 

 Na UPE passei bastante tempo no gabinete farmacêutico a observar e auxiliar a 

validação das guias de preparação bem como a elaboração dos rótulos. No final da semana 

da minha permanência na UPE tive a oportunidade de entrar na sala de produção 

experienciando e dando valor a todos os passos que são necessários para que sejam reunidas 

todas as condições necessárias para trabalhar de forma segura e manter as boas práticas de 

produção. 

 

6.2 – Unidade de Produção de Não Estéreis 

 

No IPOP a atividade da UPNE está centralizada na preparação de Medicamentos 

Manipulados (MM) não estéreis com o objetivo de satisfazer necessidades específicas de 

doentes, como é o caso dos doentes pediátricos (responsáveis pela maioria da produção na 

UPNE), doentes insuficientes renais e hepáticos (que possuem alterações a nível 

farmacocinético), ou doentes que necessitem de medicamentos que não se encontrem 

disponíveis no mercado. 

Neste setor o FH é responsável por:  

- Rececionar e validar as prescrições de MM;  

- Pesquisar em bibliografia de referência elaborando assim as fichas técnicas de 

preparação dos MM;  

- Planear a produção de acordo com as boas práticas de preparação de MM;  

- Validar as fichas de preparação;  

- Supervisionar todas as operações de preparação e controlo de qualidade do MM com 

base nas boas práticas de preparação;  

- Selecionar o pessoal, avaliar a sua competência técnica e experiência e atribuir funções 

adequadas à competência e experiência demonstradas:  13 



     Relatório elaborado por Ana Afonso 2019/2020 

  

- Promover a formação dos trabalhadores que intervêm nas operações de preparação e 

controlo de qualidade dos MM:  

- Gerir stocks das matérias-primas e dos MM preparados;  

- Preencher os registos de alterações da temperatura e de calibrações dos equipamentos; 

- Supervisionar o reembalamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

Todos os MM devem no final obedecer às características organoléticas esperadas, bem 

como ao pHe volume, e devem ser corretamento identificados com um rótulo onde conste 

DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, nºlote, prazo de validade e o OBS do doente.20 

Neste setor, pude auxiliar na produção das fichas de preparação dos MM, bem como 

na elaboração dos rótulos, no planeamento das datas de elaboração de MM segundo os stocks 

existentes e a necessidade de produção para o Ambulatório, e também tive a oportunidade de 

entrar na sala de produção para observação e supervisão da produção de vários MM, tendo 

também auxiliando na elaboração de “Xarope Simples”.   

 

6.3 – Unidade Centralizada de Quimioterapia 

 

6.3.1 – Produção 

 

A UCQ está inserida nos SF do IPOP desde 2004, e tem como finalidade a preparação 

e distribuição de todos os fármacos citotóxicos injetáveis e anticorpos monoclonais (cuja via 

de administração é a endovenosa) destinados ao tratamento da doença oncológica. Neste setor 

trabalha uma equipa multidisciplinar, em que cada um executa a sua função de maneira 

responsável e coordenada de forma a dar resposta ao elevado número de requisições que são 

feitas diariamente. 

Tudo começa com a prescrição médica do protocolo de quimioterapia adequado (este 

varia de acordo com o tumor maligno em questão), e posterior validação farmacêutica onde 

também se executam os cálculos necessários à preparação. Depois, o FH emite os rótulos 

(onde consta a identificação do doente -nome e OBS-, identificação do fármaco, informações 

adicionais, e um código de barras, que permite o rastreio informático) e dá ordem de 

preparação da quimioterapia, preparando os tabuleiros com os princípios ativos e excipientes 

necessários, para entrarem nas salas de biossegurança. De seguida os TDT procedem à 

preparação da quimioterapia, e quando terminado o FH procede à rotulagem e embalamento 

das respetivas preparações. Cabe depois a outro FH realizar a dupla verificação no final para 

libertar a quimioterapia para os serviços. Aqui o AO coloca as preparações dentro das cápsulas 14 
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de transporte de citotóxicos, e envia-as para o respetivo serviço pelo sistema de transporte 

pneumático (Bzidróglio). Quando este não se encontra a funcionar, o AO leva a preparação 

pessoalmente, numa mala térmica fechada. de  O FH é também responsável por efetuar os 

respetivos registos de preparação e de consumo, e os pedidos de reposição de fármacos 

citotóxicos.  

Frequentemente são realizados controlos microbiológicos e auditorias ao serviço, de 

forma a melhorar e supervisionar continuamente as condições de preparação dos 

quimioterápicos.21 

Na UCQ do IPOP produz-se quimioterapia para os serviços de internamento, para o 

Hospital de Dia Pediatria e Hospital de Dia Adultos, para os Ensaios clínicos e também para 

o Centro Hospitalar de Médio Ave (Unidades de Famalicão e Sto. Tirso). 

A UCQ foi de facto o serviço onde mais gostei de estagiar, por se tratar do ponto 

central da produção de quimioterapia. Aqui pude acompanhar de perto a execução dos 

protocolos de quimioterapia e aprender bastante acerca dos mesmos. Em termos práticos tive 

a oportunidade de participar num pouco de todo o circuito, desde a preparação dos 

tabuleiros, à introdução dos rótulos no Sistema Informático e embalamento das preparações 

finalizadas. Pude também entrar na câmara de produção (câmara de fluxo laminar vertical) 

para observar a produção de um colírio de ciclosporina (que apesar de pertencer à UPE é 

preparado na UCQ devido ao seu caráter citotóxico potencialmente perigoso para o 

operador).  

  

6.3.2 – Hospital de Dia 

 

Sempre que possível existe também um FH a tempo inteiro no Hospital de Dia que 

realiza a validação da prescrição médica no local. As vantagens associadas a esta função 

prendem-se na maior proximidade dos utentes, enfermeiros e médicos no local (permitindo a 

resolução de problemas e o esclarecimento de dúvidas de forma mais rápida e eficiente), na 

possibilidade de fazer uma validação farmacêutica mais cuidada e ponderada (por ter acesso 

à história clínica do doente, podendo verificar todas as alterações de dose e de peso dos utentes 

e aceder aos parâmetros bioquímicos dos mesmos) e também na melhor perceção das 

prioridades, podendo essa informação ser transmitida à área de produção para uma melhor 

organização do serviço. 

 O médico prescreve então o protocolo de quimioterapia previamente estabelecido no 

15 
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hospital, dando início ao circuito. No dia de tratamento, após chegada e avaliação do utente 

pelo médico, o enfermeiro dá o OK, que indica aos SF que a produção da quimioterapia pode 

iniciar. Assim o FH valida a prescrição e ocorre a produção propriemente dita como explicado 

no ponto anterior.21 

No meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a Dra. Maria João no Hospital 

de Dia, acompanhando-a em visita às salas de tratamento onde se tem um papel ativo junto 

dos enfermeiros, e onde se pode verificar que o papel do farmacêutico é muito mais 

importante do que por vezes aparenta ser, pois o facto de estarmos lá presentes, induz a que 

os enfermeiros e até os médicos interajam mais com os farmacêuticos, em termos de partilha 

de opiniões e esclarecimentos, o que não acontece tão frequentemente quando isso tem de ser 

realizado através de contacto telefónico para a UCQ.   

 

7. Ensaios Clínicos 

 

Os SF do IPOP apresentam uma unidade de EC com uma equipa de farmacêuticos 

permanentemente destacados para o setor. As suas principais funções consistem no controlo 

e gestão dos medicamentos em investigação: receção, armazenamento, conservação e controlo 

do inventário; validação da prescrição médica (verificação das doses e dos períodos de pausa); 

preparação, dispensa e manuseamento dos medicamentos; devolução da medicação (fora de 

prazo, devolvida pelos participantes nos ensaios ou não usada) e manutenção de registos do 

movimento de medicação. Cabe também ao FH a elaboração de normas e procedimentos 

escritos e prestação de informação sobre o protocolo, à equipa investigadora e aos próprios 

doentes.22 

Durante o meu estágio infelizmente não houve tempo suficiente para passar neste 

setor, por existirem mais estagiários internacionais, o que inviabilizava a presença de todos 

no mesmo sítio, pelo que me fiquei pela leitura do manual de procedimentos dos Ensaios 

Clínicos disponível para consulta nos SF. 

  

8. Conclusão 

  

O estágio em Farmácia Hospitalar, apesar de curto torna-se bastante enriquecedor por 

dar a conhecer um novo mundo aos recém mestres em Ciências Farmacêuticas, pelo que 

aconselho vivamente todos a realizá-lo, e penso que deveria tornar-se obrigatório, em vez de 

ser opcional.  16 
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Assim, esta área da Farmácia Hospitalar que não é profundamente abordada ao longo 

do nosso curso, e o papel importantíssimo do Farmacêutico Hospitalar, que cada vez mais 

caminha para uma vertente clínica, torna-se também parte do nosso leque de conhecimentos, 

permitindo-nos ter uma mente mais aberta e um maior sentido crítico em relação aos 

medicamentos como finalidade de tratamento de uma doença.  

 Posto isto, o balanço que faço destes dois meses é deveras positivo e sinto que me 

tornou uma futura farmacêutica e acima de tudo, uma pessoa melhor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Folha Excell do Registo de Eritropoetinas 
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