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RESUMO 

Enquanto farmacêuticos, especialistas do medicamento, desempenhamos um papel 

considerado vital na saúde da população, garantindo o bem estar e o cuidado dos utentes.  

Ao longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas são adquiridos 

conhecimentos essenciais para o exercício da profissão, que são consolidados e colocados em 

prática durante o período de estágio. O estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia 

Monteiro, sob orientação do Dr. António Marques, durante cerca de quatro meses e meio.  

O presente relatório encontra-se dividido essencialmente em duas partes. A primeira parte 

é composta por uma breve descrição da farmácia, a sua organização, o seu funcionamento e o 

relato de experiências, de tarefas desempenhadas e de algumas situações que surgiram. Na 

segunda parte, estão descritos os projetos desenvolvidos: o primeiro projeto consistiu numa 

formação interna sobre duas doenças de elevada prevalência, sendo elas a Osteoporose e a 

Osteoartrose; o segundo projeto - “10 minutos Sobre Doença Venosa Crónica” - baseou-se na 

entrega de um panfleto informativo e na realização de um questionário com duas vertentes, uma 

para avaliação de fatores de risco e outra para verificar os conhecimentos dos utentes relativamente 

a este tema; por fim, o terceiro projeto assentou na implementação de um serviço farmacêutico, a 

Revisão da Medicação. 

Em conclusão, foi um período de grande aprendizagem e durante o qual tive a oportunidade 

de me envolver na maioria das atividades desempenhas pela equipa, que contribuíram muito para 

o meu desenvolvimento profissional. Adicionalmente, os projetos realizados permitiram a aquisição 

de vários conhecimentos e o relembrar de informações úteis e importantes para transmitir aos 

utentes.  
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INTRODUÇÃO 

 Os farmacêuticos comunitários, por serem os profissionais de saúde mais próximos da 

população, desempenham um papel de extrema importância na promoção da saúde e do bem estar. 

É esta proximidade, disponibilidade e confiança que faz com que seja, na maioria das vezes, a 

farmácia comunitária o primeiro local ao qual os doentes recorrem relativamente a problemas de 

saúde ou dúvidas acerca da medicação ou doença. Isto porque, ao longo do tempo, houve uma 

enorme evolução da profissão cuja função vai muito além da dispensa de medicamentos, e que se 

foca cada vez mais no utente para promover uma melhoria da sua qualidade de vida. Engloba a 

prestação de vários serviços, nomeadamente a educação e a promoção da literacia em saúde, a 

prevenção e gestão de doenças, a monitorização e incentivo à adesão da terapêutica e o 

aconselhamento e acompanhamento do utente.  

 Perante o referido e por ser a face mais visível da profissão, o estágio em farmácia 

comunitária é essencial na formação e no desenvolvimento profissional. Ao longo do presente 

relatório, descrevo a minha experiência na Farmácia Monteiro, bem como as atividades que realizei 

e os projetos que nela desenvolvi (tabela 1).  

 Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia Monteiro. 

 Mês Março Abril Maio Junho Julho 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
s

e
n

v
o

lv
id

a
s

 

Receção e conferência de encomendas x x x x x 

Armazenamento de medicamentos e 

produtos de saúde 
x x x x x 

Controlo de validades e stock  x x x x 

Devoluções e regularização de notas de 

crédito 
 x x x x 

Observação de organização e de 

conferência de receituário 
  x x x 

Determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos 
x     

Atendimento ao público x x x x x 

Desenvolvimento de projetos  x x x x 
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PARTE I: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA MONTEIRO 

1. Farmácia Monteiro 

1.1. Localização geográfica, horário de funcionamento e recursos humanos 

 A Farmácia Monteiro (FM) encontra-se numa localização privilegiada, no centro de 

Esposende, na rua 1ª de Dezembro nº64. O horário de funcionamento difere consoante a semana, 

encontrando-se de serviço permanente de 15 em 15 dias, alternando com a outra farmácia da 

cidade. Nos restantes dias em que não se encontra disponível 24h por dia, o horário de 

funcionamento é das 9.00h-19.30h, com interrupção para o almoço das 13.00h às 14.30h, à exceção 

dos sábados cujo horário é das 9.00h às 13.00h e estando encerrada ao domingo.  

 A FM é provida de uma equipa com bastante competência e profissionalismo para fornecer 

a todos um serviço de qualidade e excelência, sendo constituída pelo diretor técnico (DT) Dr. António 

Brás Marques, pelo farmacêutico adjunto Dr. Pedro Brás Marques, pelo farmacêutico Dr. Fernando 

Costa e pelos técnicos de farmácia Sr.ª Maria Antónia Laranjeira, Sr. José Machado e Sr. Óscar 

Santos. 

1.2. Instalações / espaço físico 

1.2.1. Espaço exterior 

 A FM encontra-se devidamente identificada, com uma cruz verde luminosa na parte exterior 

e uma placa com o nome da farmácia e do DT. A farmácia é provida de cinco portas, sendo duas 

delas utilizadas para a entrada e saída de pessoas, e está equipada com uma rampa metálica para 

acautelar o fácil acesso a todos os utentes, incluindo aqueles que possuem dificuldades motoras. 

As restantes são abertas para a exibição de montras com a divulgação de produtos e serviços e são 

alteradas consoante as campanhas e promoções em vigor, o que é um ponto muito favorável, pois 

possibilita uma maior visibilidade e ênfase aos vários produtos de saúde. 

1.2.2. Espaço interior 

 A FM apresenta cinco zonas distintas. Em primeiro, a zona de atendimento ao público, uma 

zona bastante luminosa e ampla composta por cinco balcões separados entre si por lineares, 

facilitando o atendimento individualizado e criando uma sensação de maior privacidade e segurança 

para o utente. Nos lineares colocados entre cada balcão são expostos, como estratégia de 

marketing, vários produtos que variam consoante a sazonalidade, nomeadamente suplementos 

para reforçar o sistema imunitário, venotrópicos e até aqueles que geralmente são comprados por 

impulso. Ao redor desta zona, existem outros lineares com produtos de dermocosmética, cuidados 

de higiene corporal e de higiene oral, cuidados capilares e produtos de puericultura. Por trás dos 

balcões de atendimento, estão os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Em 

seguida, na zona de armazenamento, estão guardados os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) em gavetas deslizantes, dispostos de forma a tornar o atendimento mais rápido e eficaz. 

Os comprimidos/cápsulas estão separados em medicamentos de marca e genéricos, organizados 

por ordem alfabética; os restantes estão divididos consoante o seu uso ou forma farmacêutica 

(colírios, descongestionantes nasais, auditivos, pomadas, supositórios, emplastros, ampolas, pós e 

granulados, soluções orais, xaropes). Os MSRM e MNSRM que estão em excesso são colocados 
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em armários disponíveis, numa segunda zona de armazenamento. Nesta mesma zona, encontram-

se num armário específico os medicamentos de uso veterinário, e no frigorífico os produtos que 

necessitam de temperatura controlada. A farmácia é provida de uma zona de atendimento privado, 

usada para a medição de parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol e triglicerídeos) e fisiológicos; 

para consultas de nutrição, audição e rastreios; ou até para situações em que o utente se sinta 

desconfortável e necessite de maior privacidade para expor um problema. A zona de back office é 

onde se procede à receção e envio de encomendas, conferência de produtos, marcação de preços, 

e ainda à conferência do receituário. Por último, o escritório do DT é a zona destinada aos assuntos 

burocráticos. 

1.3. Perfil dos utentes 

 A FM, dada a sua localização, tem uma grande afluência de utentes de várias faixas etárias 

e com necessidades bastante distintas. O perfil de familiaridade é uma caraterística proeminente da 

FM, pelo que vários utentes estão fidelizados, confiam nos profissionais e procuram o 

aconselhamento farmacêutico. A grande maioria são idosos polimedicados crónicos, com prescrição 

de estatinas, antidiabéticos, anti hipertensores e protetores do estômago, sendo bastante relevante 

a confiança e a ligação com os elementos da equipa para uma melhor comunicação e transmissão 

de informação. No Verão, Esposende é um local bastante atrativo e turístico, recebendo pessoas 

de diferentes nacionalidades que procuram sobretudo produtos de dermocosmética e de venda livre. 

O facto de ter estagiado num ano em que predominou uma pandemia por um novo coronavírus, não 

permitiu a grande afluência de turistas e caminheiros como era habitual. 

1.4. A Farmácia Monteiro e o Coronavírus (Covid-19) 

 O ano de 2019 terminou com o surgimento de um novo coronavírus Covid-19 (SARS-COV2) 

em Wuhan, na China, que rapidamente se espalhou por todos os países do mundo, com aumento 

do número de casos e mortes de dia para dia, e Portugal não foi exceção. As caraterísticas clínicas 

resultantes da infeção pelo novo coronavírus variam desde doença respiratória leve a aguda, com 

sintomas como febre alta e tosse. Com o aparecimento de casos de Covid-19 em Portugal, em 

conjunto com outra colega, elaborei um panfleto com as informações mais importantes para distribuir 

aos utentes (anexo 1) e alertei para a necessidade de cuidados. Perante o decreto de estado de 

emergência nacional, foi necessário tomar medidas e, a meados de março, começou-se a realizar 

o atendimento à porta fechada com recurso ao uso de máscara e de luvas e constante desinfeção 

das superfícies e mãos. As montras das portas de vidro foram retiradas e, com esta estrutura, 

conseguiu-se o atendimento de vários utentes em simultâneo nas diferentes portas, com um 

distanciamento suficiente entre eles. Muitos, sobretudo os mais idosos, questionavam-nos sobre 

quando é que tudo isto acabava e quando é que podiam voltar a entrar. Notei, em muitos deles, um 

desconsolo e tristeza enormes pelo facto de não poderem estar com os que lhes eram queridos e 

por não poderem conversar connosco como gostariam. Durante este período, a farmácia recebeu 

muitos pedidos de medicação por correio eletrónico, para diminuir o tempo de espera e para evitar 

a acumulação de pessoas. Assim, foi necessário prestar atenção ao email da farmácia e, várias 

vezes, preparei os pedidos que por aí foram requeridos, de modo que, quando o utente chegasse 

fosse só efetuar o pagamento e levar consigo a medicação. Surgiram também contactos por via 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 
 

4 

 

FARMÁCIA  

Monteiro  

telefónica, inclusive de utentes infetados pelo Covid-19 e, nestes casos, preparou-se a medicação 

e entregou-se em casa da pessoa em questão, sendo o pagamento feito preferencialmente por 

transferência bancária, sempre que possível. Após este período, a farmácia voltou a abrir as portas 

aos seus utentes e, para isso, foram adotados todos os cuidados, como a colocação de um acrílico 

para separar fisicamente o profissional de saúde do utente. Duas portas, devidamente identificadas, 

foram utilizadas para a entrada e duas para a saída, de modo a garantir a circulação das pessoas 

com o menor contacto possível entre elas. A 5ª porta foi utilizada para expor uma montra com todas 

as informações relativas ao seu funcionamento e às medidas a ter em conta no interior da farmácia, 

como o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos à entrada e à saída e o distanciamento 

social. Percebeu-se, desde logo, a alegria das pessoas quando voltaram a ver as portas abertas. 

Talvez o entendessem como uma esperança, uma melhoria da situação, um “vai ficar tudo bem”.  

2. Gestão da Farmácia Monteiro 

2.1. Sistema informático 

 O sistema informático (SI) instalado na FM é o Sifarma 2000  ®, desenvolvido pela Glintt®, 

essencial na gestão de stocks, aprovação e receção de encomendas, análise de vendas, controlo 

de prazos de validade (PV) e no atendimento. É um sistema bastante completo, que confere 

segurança durante o atendimento e permite ao farmacêutico transmitir informação credível ao 

utente, uma vez que é provido de informação científica relativa aos diferentes medicamentos, as 

suas indicações terapêuticas, bem como a sua posologia, contraindicações e possíveis interações. 

Para além disso, permite a criação de uma ficha de cliente, onde é possível inserir informação 

variada relativa ao mesmo e consultar o seu histórico terapêutico, facilitando assim o seu 

acompanhamento. O SI ajudou-me bastante no início do estágio, para consultar informação relativa 

a medicamentos que não conhecia e para aconselhar devidamente o utente. Tem particular utilidade 

para verificar os laboratórios dos medicamentos genéricos usados por cada utente, porque pela 

minha experiência a maioria não os sabe identificar. Relativamente aos pontos negativos, a meu 

ver, é um sistema pouco intuitivo e com algumas limitações que requerem, em alguns momentos, a 

saída do sistema e o recomeço da venda. 

2.2. Gestão de stock 

 Para um bom funcionamento da farmácia é necessária uma boa gestão de stocks, de modo 

a rentabilizar os recursos e a permitir uma maior estabilidade financeira. É crucial manter um 

equilíbrio para, por um lado, evitar as ruturas de stock de medicamentos e, por outro, minimizar o 

volume de stock parado. Esta gestão deve ser feita tendo em consideração a rotação diária de 

produtos, ou seja, as necessidades dos utentes, a sazonalidade e a entrada de medicamentos 

genéricos (MG) no mercado. A gestão de stocks é feita através do SI, que permite a criação de 

stocks mínimos e máximos, sendo que, quando se atinge o stock mínimo é gerada automaticamente 

uma encomenda, que posteriormente é aprovada pelo DT ou pelo farmacêutico adjunto após ser 

feita uma avaliação da necessidade dos mesmos e do fornecedor com a oferta mais vantajosa.  Esta 

gestão é bastante importante no ato da venda, pois permite verificar a existência ou não de 

determinado produto. Durante o estágio, pude assistir várias vezes à gestão dos stocks. Verifiquei 

que, em alguns momentos, o stock informático não correspondia ao físico, ou por falhas durante a 
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dispensa ou durante a receção de encomendas, o que tornava o atendimento menos eficiente e 

com gastos de tempo. Quando me deparei com estas situações, anotei o produto que estava errado, 

para posteriormente proceder à sua correção aquando da receção de encomendas.  

2.3. Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

 A aquisição de produtos farmacêuticos deve ser efetuada por um profissional experiente, 

com conhecimento do perfil de utentes da farmácia, dos custos e da variação de vendas. O principal 

fornecedor da FM é a Alliance Healthcare®, devido aos preços competitivos que oferece; quando 

este fornecedor não possui algum produto, ou quando não apresenta vantagem económica, os 

produtos são solicitados à OCP Portugal®. As encomendas são feitas através do SI: encomenda 

diária - quando se atinge o stock mínimo é gerada uma encomenda automática, que é 

posteriormente aprovada; encomenda instantânea - quando existem pedidos pontuais como 

determinados genéricos ou produtos de saúde que habitualmente a farmácia não dispõe, ou que 

por terem sido vendidos recentemente ainda não estão repostos no stock; encomenda via verde - 

quando se pretende a aquisição de produtos que nem sempre estão disponíveis, sendo, neste caso, 

necessário o preenchimento do número da receita para o seu pedido. Outra forma de realizar 

encomendas é por via telefónica, essencialmente no caso dos medicamentos que são rateados e, 

como não são criadas no SI, são designadas por encomendas manuais. Pode também ser feita a 

aquisição de produtos ou por contacto com o delegado comercial ou diretamente aos laboratórios 

de MG, como por exemplo a Rathiopharm®, de dermocosmética como a ISDIN®, que geralmente 

são de elevado número e mais vantajosas, porque oferecem maior margem de lucro à farmácia. 

Durante o estágio, realizei quer encomendas por via verde, quer encomendas instantâneas, sendo 

estas últimas mais frequentes, pois os utentes por vezes procuravam laboratórios com os quais a 

farmácia não trabalhava e produtos dermocosméticos que não estavam disponíveis de momento. 

Tive também a necessidade de contactar por via telefónica os fornecedores para encomendar 

produtos que não conhecia a referência ou que não encontrava no sistema, e que portanto não 

sabia se estavam disponíveis.  

2.4. Receção de Encomendas  

 A receção de encomendas é uma etapa de relevância para evitar falhas de stock e para 

uma correta etiquetagem e marcação de preços. As encomendas chegam à farmácia em 

contentores selados, estando estes devidamente identificados com o nome do fornecedor e com as 

respetivas faturas ou guias de remessa. Os contentores que contêm medicamentos que necessitam 

de refrigeração apresentam cor distinta, para que possam ser rapidamente identificados e 

armazenados no frio, procedendo-se depois à sua entrada pelo código nacional do produto (CNP). 

Efetua-se então a receção de encomendas, dando entrada dos medicamentos e produtos de saúde 

no SI, sendo importante confirmar o valor da fatura e se o número de embalagens recebidas 

corresponde ao faturado. Durante este processo, é de extrema importância verificar a integridade 

das embalagens e o PV, devendo este ser alterado quando é inferior ao que está no SI ou quando 

o stock está a zero e é necessário atualizar a data. Em relação aos MSRM, é importante confirmar 

se o preço de venda ao público (PVP) referido no SI é igual ao preço inscrito na cartonagem (PIC). 

Já no caso dos medicamentos de venda livre e outros produtos, são estabelecidas margens que 
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variam consoante o IVA dos mesmos, etiquetando-se posteriormente. A receção e conferência de 

encomendas foram as primeiras tarefas que realizei na FM e, desde então, dei entrada de 

encomendas praticamente todos os dias. Inicialmente, no final deste procedimento, um dos 

elementos da equipa conferia o meu trabalho, principalmente no caso dos produtos de venda livre, 

para estabelecer as margens de lucro da farmácia. Entretanto, tornei-me autónoma para realizar a 

receção de encomendas sem necessidade de supervisão. Este é um procedimento que exige 

concentração, sendo que houve uma situação em que me deparei com medicamentos que vinham 

nos contentores e não estavam faturados, e outra em que estava faturado um produto e veio outro 

por engano, pelo que, nestes casos, tive de contactar diretamente com os fornecedores para 

esclarecer e corrigir a situação. Estas tarefas foram bastante educativas, porque permitiram 

familiarizar-me com os vários medicamentos existentes e associar os nomes comerciais às 

substâncias ativas correspondentes.   

2.5. Armazenamento 

 Após a receção de encomendas procede-se ao seu armazenamento, sendo que o seu 

correto armazenamento é essencial para um atendimento rápido e eficiente ao utente, pois o 

armazenamento de um produto no local errado pode condicionar a sua venda. Estes são arrumados 

de acordo com a forma farmacêutica, ordem alfabética, dosagem e PV, ou seja, os de PV mais curto 

são colocados de modo a serem os primeiros a sair – metodologia FEFO (First Expire, First Out). 

Os produtos que necessitam de temperaturas entre 2 a 8ºC são armazenados no frigorífico; os 

restantes devem ser mantidos a uma temperatura que não exceda os 25ºC. Durante todo o período 

de estágio, realizei o armazenamento dos vários produtos e auxiliei no reajuste dos espaços 

disponíveis, sempre que necessário. Percebi, desde logo, a importância de um armazenamento 

correto e racional, sobretudo ao nível do atendimento, não só para reduzir o tempo e tornar mais 

fácil a procura dos produtos, como também para evitar erros relacionados com as dosagens. 

2.6. Devoluções 

 A devolução de produtos aos fornecedores pode acontecer quando ocorrem 

inconformidades, tais como: produtos faturados que não foram pedidos, engano no pedido, troca de 

produto, embalagens danificadas, produtos com PV curto ou a expirar, ou quando o INFARMED ou 

o laboratório emitem circulares informativas com a sua retirada do mercado. O processo de 

devolução é feito através do SI e são necessárias as identificações do distribuidor, da fatura de 

origem, dos produtos a devolver, a sua quantidade e o motivo da sua devolução. São emitidas três 

vias da nota de devolução que são assinadas, carimbadas e enviadas juntamente com os produtos. 

A devolução pode ser aceite e, nesse caso, a regularização é feita sob a forma de nota de crédito 

ou envio de outro produto para substituir o anterior; ou pode ser rejeitada, sendo o produto reenviado 

para a farmácia com a respetiva justificação. Durante o estágio, tive a oportunidade de observar 

várias devoluções devido a danos na embalagem, prazos de validade a terminar, ou produtos de 

baixa rotatividade cujos utentes já não estavam interessados. Pude também fazer a regularização 

desses mesmos produtos que eram, na sua maioria, através de notas de crédito 
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2.7. Controlo de prazos de validade 

 O controlo de prazos de validade é fundamental para que a segurança e a qualidade dos 

produtos dispensados possam ser asseguradas e para que haja uma boa gestão de stock. O 

controlo é feito, primeiramente, no momento da receção das encomendas, onde é verificado o PV 

de cada produto e atualizado no SI, caso se justifique. Mensalmente, é emitida uma lista com os 

produtos cujo PV expira em dois ou três meses, e é através desta que é feito o controlo. Os produtos 

que constam na lista são verificados um a um; se se confirmar a data indicada, são separados para 

que possa haver o seu escoamento, ou são depois devolvidos ao fornecedor antes do seu PV 

terminar; caso o PV não se confirme, este é atualizado no SI. Durante o estágio, pude realizar esta 

gestão, tanto diariamente durante receção das encomendas, como mensalmente. Na receção, 

sempre que o stock de algum produto estava a zero ou quando o PV era inferior ao que estava 

registado informaticamente, procedia à sua atualização. A cada mês pude verificar se os PV dos 

produtos estavam de acordo com os que constavam na lista emitida e, se assim fosse, separava-os 

e colocava uma etiqueta de alerta a indicar o PV. Se o PV fosse de apenas um mês, recolhia todos 

os produtos para um contentor para fazer a devolução ao fornecedor.  

3. Dispensa de medicamentos 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Os MSRM são aqueles que, tal como o nome indica, necessitam de receita médica para 

que possam ser dispensados na farmácia. Assim, e de acordo com a  legislação, são todos aqueles 

que: “possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir 

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

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

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

aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica”.1 

3.1.1. Prescrição médica 

 As receitas médicas funcionam como um canal de comunicação entre o médico e o 

farmacêutico e são maioritariamente prescritas pela Denominação Comum Internacional (DCI), 

seguida da dosagem, a forma farmacêutica, a apresentação e a posologia. Existem essencialmente 

dois tipos de prescrição médica: as prescrições eletrónicas e as prescrições manuais, sendo estas 

últimas pouco comuns e apenas em situações específicas obrigatoriamente justificadas pelo 

médico, nomeadamente falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao 

domicílio, e outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. As prescrições manuais 

requerem maior cuidado, necessitando de estar preenchidos os campos relativos à data da 

prescrição, nome do utente, o cartão de beneficiário, a vinheta do médico, a justificação para ser 

receita manual e, por fim, a assinatura do prescritor. As receitas manuais apresentam vários 

inconvenientes: apenas podem ser prescritas até quatro linhas de medicamentos e produtos de 

saúde e, no máximo, cada linha com duas embalagens e um total de quatro embalagens; a validade 

é de apenas 30 dias; e a medicação tem de ser toda levantada de uma vez, ou seja, a receita não 

pode ser reutilizada. No final da dispensa, o utente tem de assinar um documento que é impresso 
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no verso da sua receita, que reconhece que este levou os medicamentos e exerceu o direito de 

opção. Relativamente às receitas eletrónicas, estas dividem-se em eletrónicas materializadas (em 

papel) e eletrónicas desmaterializadas (sem papel) e, nestas últimas, o Ministério da Saúde envia 

por mensagem o número da receita, o código de dispensa e o código direto de opção, para que seja 

possível a dispensa dos medicamentos. Estas têm validade que varia entre 30 dias e 6 meses, se 

forem prescritos tratamentos de longa duração. As receitas eletrónicas são mais vantajosas: 

permitem a aquisição parcial dos medicamentos, não têm limites de linhas por receita, e diminuem 

a possibilidade de erros associados à dispensa. No decorrer do estágio pude contactar com os três 

tipos de prescrição e, apesar de menos frequentes, tive oportunidade de proceder à dispensa de 

algumas receitas manuais que, pela possibilidade de erros e pela necessidade de estarem 

corretamente prescritas para que a farmácia receba a comparticipação das mesmas, requereram 

cuidado e rigor acrescidos. A dispensa de prescrições eletrónicas torna-se mais segura, pois é 

suportada totalmente pelo SI que permite, no final, confirmar a medicação dispensada. Cada vez 

mais, os utentes apresentam receitas desmaterializadas; sobretudo os idosos, mostraram-se 

bastante relutantes face a este novo método pela dificuldade em manusear o telemóvel e pelo facto 

de não saberem a medicação prescrita ou que ainda tinham disponível para levantar, de maneira 

que, nestas situações, imprimi um talão com a prescrição para que possam ter conhecimento da 

mesma.  

3.1.2. Sistemas de preços de referência e regimes de comparticipação 

 Os regimes de comparticipação de medicamentos têm como objetivo a equidade de acesso 

aos diferentes medicamentos, conforme as necessidades dos utentes. Durante a dispensa, é 

exercida uma compartição pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) baseada no regime do utente, 

geral ou especial, e no escalão em que está contemplado o medicamento, pagando o utente apenas 

uma parte do PVP do medicamento.2 O regime geral é baseado no pagamento pelo Estado de uma 

percentagem do PVP, tendo em conta quatro escalões que variam consoante a classe 

farmacoterapêutica do medicamento: escalão A com comparticipação de 90%; escalão B de 69%; 

escalão C de 37%; escalão D de 15%.2 Em relação ao regime especial, a comparticipação pode ser 

feita de acordo com o benificiário ou com a patologia, ou seja, pensionistas ou utentes com 

determinadas doenças como Diabetes beneficiam de regime especial. Para além do SNS e dos 

seus subsistemas, existem outras entidades de comparticipação. Durante o estágio, tive a 

oportunidade de contactar com os diferentes regimes de comparticipação, nomeadamente os 

sistemas de saúde privados como o SAMS - Sindicato de Bancários do Norte, SaVida, Fidelidade 

Seguros, entre outros. 

3.1.3. Conferência do receituário e faturação 

 A conferência do receituário consiste na verificação do cumprimento de vários requisitos 

necessários para a sua validação. Durante a conferência, o farmacêutico verifica se está tudo 

conforme, assina e carimba a receita. Aquando da dispensa de receitas manuais com medicamentos 

que são comparticipados pelas entidades, é necessária a seleção do plano de comparticipação e a 

impressão do documento de faturação no verso, ao qual é atribuído um lote e um número de ordem. 

As receitas manuais são organizadas de acordo com o subsistema de saúde comparticipante, pelo 
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número de ordem, e compiladas em lotes com trinta unidades. No último dia de cada mês, ocorre a 

emissão do “Verbete de Identificação de Lote” com várias informações, como a identificação da 

farmácia, a data, o plano e entidade responsável pela comparticipação, os números de lote, o PVP, 

o valor da comparticipação e o valor pago pelo utente; e o fecho de lotes com a emissão da “Relação 

de Resumo de Lotes” e das respetivas faturas em quadruplicado. Posteriormente, são enviadas as 

relações de resumo de lotes, os verbetes de identificação de lotes e as receitas e documentos de 

faturação para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), à exceção das receitas comparticipadas 

pelo SNS, em que os documentos são transportados para o Centro de Conferência de Faturação 

do SNS. Após a avaliação dos documentos enviados, se tudo estiver conforme, há o reembolso do 

valor das comparticipações à farmácia. Na FM tive a oportunidade de assistir à organização e 

conferência do receituário, e pude ainda presenciar o fecho de lotes no final do mês de abril. 

3.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os psicotrópicos e estupefacientes atuam no sistema nervoso central desempenhando uma 

ação depressora ou estimulante, apresentando assim várias aplicações terapêuticas. A principal 

problemática é relativa à dependência psicológica e, por isso, é necessário um controlo regulado e 

apertado. Para a sua dispensa, é indispensável uma prescrição médica e o levantamento destes 

medicamentos pode ser feito pelo próprio ou por outra pessoa, pelo que é obrigatório a apresentação 

de um documento de identificação e a morada, para que possam ser registados estes dados no SI. 

No final da venda, é impresso um talão, em duplicado, que é depois guardado por ordem da data 

de dispensa. Todos os meses, é enviado o registo de entradas e saídas destes medicamentos para 

o INFARMED. Durante o estágio, pude perceber os procedimentos que dizem respeito a este grupo, 

nomeadamente no ato da dispensa, que requerem o preenchimento de um conjunto de informações. 

No início dos meses de abril, maio e junho, tive oportunidade de listar as saídas dos estupefacientes 

e psicotrópicos do mês anterior e comparei a lista emitida com os impressos de venda. Na falta de 

algum, procedi novamente à sua impressão para depois arquivar toda a documentação.  

3.3. Medicamentos genéricos 

 Um medicamento genérico (MG) é um “medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dose ou concentração, e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

inovador, de marca, que lhe serviu de referência, tendo demonstrado que atua no organismo 

humano da mesma forma que o medicamento de referência”.3 Estes são identificados pela presença 

de MG na embalagem secundária e têm a grande vantagem de serem, na sua maioria, bastante 

mais baratos do que os medicamentos de marca. A promoção da utilização de MG é atualmente 

cofinanciada pelo SNS, o que é importante para o incentivo à adesão da terapêutica, sobretudo 

quando a não adesão está relacionada com questões económicas. As farmácias devem possuir pelo 

menos três MG que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Na 

FM, há uma pequena percentagem de utentes que prefere os medicamentos de marca, mas a 

maioria opta por MG por efetivamente serem mais baratos. No entanto, por apresentarem um preço 

inferior, muitos utentes ainda questionam se “faz o mesmo” ou se “é a mesma coisa”. Durante a 

dispensa de medicamentos, questionei sempre o utente relativamente à sua preferência e tentei 

sempre esclarecer esta situação, para que este se sinta seguro e garantindo a sua adesão à 
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terapêutica, referindo que a substância ativa, a dosagem e a indicação são as mesmas e que ambos 

têm qualidade, segurança e eficácia semelhantes e devidamente comprovadas. 

3.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

 Os MNSRM são aqueles que não obedecem aos requisitos designados para os MSRM.1 

Estes são dispensados com vista ao tratamento de problemas de saúde menores, que não 

necessitam de visão médica, e devem ser usados por curtos períodos. Os MNSRM podem ser 

dispensados em casos de automedicação ou de indicação farmacêutica, desempenhando o 

farmacêutico um papel crucial durante o aconselhamento. Nestas situações, o uso responsável do 

medicamento deve ser ressalvado, devendo ser fornecidas todas as informações necessárias sobre 

a posologia, modo de administração, duração do tratamento e precauções. Durante o estágio, 

percebi que os utentes, na sua maioria, procuravam a farmácia como primeiro auxílio, evitando a 

ida ao médico. Várias vezes foi me solicitada indicação farmacêutica, o que foi bastante desafiador 

devido à infinidade de situações que podem surgir e à grande variedade de produtos existentes. 

Nessas situações, tentei colocar todas as questões pertinentes para indicar o MNSRM que melhor 

se adequava ao caso, como a duração dos sintomas, presença de outras patologias, medicação 

habitual, de modo a também detetar situações mais graves e que requerem referenciação médica. 

Nos casos de automedicação, tentei perceber o motivo pelo qual o utente pretendia o produto e se 

já era habitual a sua toma; nos casos em que verifiquei que o medicamento requerido não era o 

adequado, tentei expor as opções não farmacológicas ou outras alternativas farmacológicas para o 

problema. Os problemas de saúde mais frequentes foram constipações, rinites alérgicas, tosse, 

obstipação, diarreia e dores de cabeça. Surgiram algumas situações mais graves, como por 

exemplo um utente que trabalhava numa indústria química e sofreu um acidente em que lhe entrou 

ácido para o olho; já tinha o olho muito vermelho e inchado, pelo que, dada a seriedade da situação, 

o aconselhamento partiu para o encaminhamento médico.  

3.5. Outros medicamentos e produtos de saúde 

3.5.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são essenciais na prevenção da transmissão 

de doenças entre os animais e os humanos, e encontram-se definidos como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.4 Na FM deparei-

me com várias dispensas de MUV, essencialmente antiparasitários para cães e gatos, tanto 

externos (coleiras, pipetas e comprimidos) como internos (comprimidos), sendo necessário ter 

sempre em conta o peso de animal para fazer um aconselhamento adequado relativamente à 

posologia. Para além disso, dispensei também anticoncecionais e antibióticos, perante a 

apresentação de receita veterinária. Em particular, durante um atendimento, uma utente referiu que 

tinha um cãozinho em casa com cerca de 6 quilos, que andava triste, não brincava e estava com 

dores abdominais. Perante esta situação, questionei-a quanto à frequência de desparasitação do 

animal, ao que me respondeu que não era habitual e que só o tinha feito uma vez. Neste caso, 
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recomendei um antiparasitário interno, referi o número de comprimidos adequado para o peso e 

aconselhei a sua toma de três em três meses. 

3.5.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são definidos como “qualquer 

substância ou mistura, destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e 

as mucosas bucais tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los ou perfumá-los, modificar-

lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais”.5 Este grupo 

abrange um grande número de produtos: os produtos de higiene corporal, que incluem os geles de 

banho, sabonetes, champôs, pastas dentífricas ou desodorizantes; e os produtos de beleza como 

maquilhagem, vernizes ou tintas capilares. O farmacêutico exibe um papel significativo na área da 

cosmética e dermocosmética, sobretudo na escolha do produto mais adequado, com base nas 

queixas apresentadas. Durante o meu estágio, os produtos mais procurados foram essencialmente 

protetores solares, em que tentei sempre selecionar o mais indicado de acordo com tipologia 

cutânea (para pele oleosa um produto não comedogénico e oil free, e para pele seca um com 

propriedades também hidratantes). Aconselhei vários cremes hidratantes, cremes antirrugas (com 

antioxidantes e ácido hialurónico) e produtos para a acne (gel de limpeza específico para pele 

oleosa, seguida da aplicação de um creme não comedogénico adequado para o controlo do brilho 

e da oleosidade). Os produtos de higiene oral, como as pastas dentífricas, os colutórios e as escovas 

de dentes, e os produtos de higiene íntima são também bastante procurados. Nesta área do 

aconselhamento de produtos cosméticos, senti-me confiante, sobretudo devido à frequência das 

unidades curriculares de Dermofarmácia e Cosmética e de Cosmetologia, que se revelaram uma 

mais valia por me transmitirem bases para a seleção do produto mais adequado a cada caso.  

3.5.3. Produtos de puericultura 

 A puericultura é a área da saúde que se dedica ao acompanhamento e aos cuidados no 

desenvolvimento, desde o nascimento até aos primeiros anos de vida. Na FM existe uma zona 

dedicada aos bebés e às mães, de fácil acesso aos utentes e onde se podem encontrar produtos 

como biberões, tetinas, chupetas, toalhetes; PCHC infantil, como geles de banho, cremes e 

champôs; e os produtos de alimentação como leites, papas, boiões. Para as mães, também existem 

variados produtos, como extratores de leite materno e produtos para auxílio da amamentação, cintas 

pós parto, entre outros. Durante o estágio, foram me solicitadas com mais frequência as fórmulas 

de alimentação infantil, que são adaptadas às necessidades dos bebés nas diferentes fases do seu 

desenvolvimento, existindo algumas para situações específicas, como leites para obstipação, 

cólicas, ou sem lactose ou glúten.   

3.5.4. Suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos e géneros 

alimentícios para alimentação especial  

 Os suplementos alimentares (SA) 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 (…), que se 

destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade  reduzida”.6 Os SA destinam-se a 
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complementar uma alimentação variada quando surgem necessidades acrescidas de alguns 

componentes, pois possuem na sua composição vários nutrientes, como vitaminas e minerais 

(vitamina A e D, cálcio, magnésio), ácidos gordos essenciais (ácido docosahexanóico (DHA), ácido 

eicosapentanóico (EPA)), fibras, probióticos (Lactobacillus acidophilus), aminoácidos e enzimas 

(coenzima Q10), extratos de plantas (Ginkgo biloba), entre outros. Estes, apesar de apresentarem 

efeitos benéficos, não podem conter mencionadas propriedades profiláticas, de tratamento ou de 

cura de sintomas ou doenças. A sua colocação no mercado é precedida de uma notificação sem 

necessidade de estudos científicos à autoridade reguladora, a Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), o que não acontece nos MSRM, MNSRM e dispositivos médicos (DM), cuja 

competência é do INFARMED. Durante o meu estágio na FM, foram bastante frequentes os pedidos 

de SA, pelo que senti alguma dificuldade no aconselhamento devido à ampla gama de produtos 

disponíveis. Procurei sempre referir que são apenas suplementos e, como tal, não são substitutos 

de uma dieta variada; que os resultados podem não ser imediatos, e demorar algum tempo; e que 

podem exercer interações com medicamentos, de modo que, é importante o seu uso responsável. 

Verifiquei a grande procura por estes produtos, sobretudo multivitamínicos, suplementos para 

melhorar a função cerebral, para reduzir o cansaço e a fadiga, para a higiene do sono e para reforço 

e alívio das dores nas articulações. A venda de SA varia muito com a sazonalidade: nos primeiros 

meses de estágio, dispensei vários produtos para reforço do sistema imunitário com vitamina C, 

zinco e equinácea – devido a gripes e constipações e também, em parte, devido à pandemia por 

Covid19; nos últimos meses, com o verão mais próximo, notei uma maior procura por suplementos 

para perda de peso ou eliminação de gorduras localizadas.  

 Os géneros alimentícios designados para uma alimentação especial destinam-se a suprir 

as necessidades nutricionais específicas de certos grupos, como pessoas com perturbações ao 

nível do trato gastrointestinal ou do metabolismo, doentes com condições fisiológicas especiais e 

lactentes ou crianças de tenra idade com bom estado de saúde.7 Na FM, como a procura é pouca, 

estes produtos são escassos, sendo normalmente feita encomenda para cada caso que surge. 

 A fitoterapia é a ciência que pressupõe o uso de medicamentos à base de plantas e dos 

seus extratos para o tratamento de vários problemas de saúde. O farmacêutico desempenha um 

papel importante no sentido de alertar o utente para o facto de, apesar de serem produtos naturais 

e à base de plantas, poderem exercer efeitos negativos e interações com os medicamentos. Na FM 

existem vários produtos fitoterapêuticos, nomeadamente produtos utilizados para a higiene do sono, 

contendo extrato de Valeriana officinalis, e para problemas gastrointestinais como a obstipação, com 

sene na sua composição. Fui me apercebendo que muitos utentes consideram estes produtos 

inócuos por serem à base de plantas, tendo nestas situações alertado para os possíveis efeitos ou 

interações caso se justificasse. 

3.5.5. Dispositivos médicos 

 Os DM são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, para fins de diagnóstico, terapêuticos, 

ou controlo da conceção, entre outros, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”.8 Ao longo do meu estágio na 
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FM foram vários os utentes que procuraram DM, entre os quais material de penso, como 

compressas de gaze esterilizadas e ligaduras; seringas; material ortopédico como meias de 

compressão, muletas, pulsos e joelheiras elásticas, sendo necessárias as medidas do utente para 

que possa ser selecionado o tamanho adequado; fraldas e pensos de incontinência; frascos para o 

colheita de urina; preservativos, dispositivos intrauterinos e testes de gravidez; emplastros 

medicamentosos; produtos para o tratamento da pediculose; lancetas, aparelhos  de medição da 

glicemia e, sobretudo, tiras para a determinação da glicemia. Devido à pandemia gerada, foram 

também inúmeros os DM, nomeadamente máscaras (cirúrgicas, FFP1, FFP2 e FFP3), luvas e 

termómetros (digitais e infravermelhos).  

4. Serviços 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 A monitorização dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos é fundamental para a verificação 

do estado saudável ou não do indivíduo. Na FM são realizadas medições dos diversos parâmetros 

bioquímicos, como a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, bem como a medição da pressão 

arterial, num gabinete próprio, para garantir um maior conforto e privacidade ao utente. Juntamente 

com a medição destes parâmetros, é realizado sempre um aconselhamento de acordo com os 

resultados, com vista a melhorar ou a manter os valores em função da situação, sendo indicadas 

medidas que dizem respeito a um estilo de vida saudável. Em casos de utentes com diabetes, 

dislipidemias ou hipertensão arterial, o regular acompanhamento é de extrema importância para que 

haja um controlo adequado e para que possam ser evitadas complicações que advêm destas 

patologias. É também possível a medição do peso, altura e do índice de massa corporal, numa 

balança que se encontra na zona de atendimento. Durante o período de estágio, apenas tive a 

oportunidade de participar neste serviço nas primeiras semanas de março, porque entretanto, 

perante a situação que se instalou, a farmácia realizou o atendimento à porta fechada durante 

bastante tempo e mesmo depois de se terem aberto as portas, por falta de segurança, optou-se por 

não se realizar a medição destes parâmetros. Nas medições que ainda consegui realizar, procurei 

sempre entender o estilo de vida do doente, a adesão à terapêutica, e focar as medidas não 

farmacológicas úteis para o controlo da patologia em causa. Houve um caso de uma senhora, já 

com alguma idade, que me pediu ajuda para medir a pressão arterial que já não media há muito 

tempo. Deixei-a descansar um pouquinho e após esta pausa, passei à medição. Os valores estavam 

bastante altos (99/172) e a senhora ficou bastante espantada e disse-me que “não se andava a 

sentir mal”. Foi aí que tive de a esclarecer e referir que a hipertensão arterial é uma doença 

silenciosa e, como tal, o controlo destes valores é fundamental para prevenir o aparecimento de 

doenças cardiovasculares. Questionei-a relativamente à medicação que tomava e passei a explicar-

lhe as várias medidas não farmacológicas que eram importantes, como a prática regular de exercício 

físico, a alimentação saudável e redução do consumo de sal, e aconselhei-a a marcar uma consulta 

com o médico. Um outro caso que me surgiu foi de uma senhora que referiu que ultimamente não 

se andava a sentir bem e cujos olhos estavam cobertos de sangue. Face a esta situação, sugeri-lhe 

a medição da pressão arterial e verifiquei que os valores se encontravam igualmente altos (92/167), 

pelo que o aconselhamento partiu para o encaminhamento médico.   
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4.2. Preparação individualizada da medicação 

 A promoção da adesão do doente à terapêutica, bem como o uso correto e seguro dos 

medicamentos são funções atribuídas ao farmacêutico, salientando-se o facto de que há vários 

doentes com tratamentos crónicos que não tomam a medicação de forma devida. As causas da não 

adesão à terapêutica podem ser variadas, e estas podem ser intencionais ou não intencionais. Estas 

últimas incluem a falta de compreensão do esquema terapêutico ou o esquecimento, e podem ser 

diminuídas através da Preparação Individualizada da Medicação (PIM). A PIM é um serviço em que 

o farmacêutico organiza a medicação do utente em dispensadores, de acordo com o plano 

terapêutico prescrito pelo médico. Este é um serviço bastante útil para auxiliar o utente na 

administração e gestão da sua medicação e na melhor adesão à terapêutica. O serviço apenas 

surgiu na FM este ano, no mês de abril. Ainda é um serviço pouco conhecido pelos utentes da 

farmácia, mas tive a oportunidade de proceder à preparação de um dispensador. Tratava-se de uma 

senhora que veio à farmácia procurar ajuda para a mãe, porque não tinha disponibilidade para a 

acompanhar diariamente. A mãe era idosa e polimedicada, já com algumas dificuldades cognitivas, 

e necessitava de ajuda para tomar todos os medicamentos necessários e seguir a posologia 

prescrita. Assim, decidiu recorrer a este serviço e considerou uma ótima ajuda e uma mais valia 

para os utentes que possuem dificuldades na organização e na compreensão dos medicamentos e 

no seguimento do plano farmacoterapêutico.   

4.3. Outros serviços 

 A FM disponibiliza outros serviços aos seus utentes como consultas de podologia, 

aconselhamento dermocosmético, consultas de nutrição e consultas de audiologia, com 

profissionais qualificados. Não tive oportunidade de verificar nenhum destes serviços devido, mais 

uma vez, à situação que se instalou e que não permitiu a sua execução.  

4.4. Valormed 

 A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos e, face à consciencialização do 

medicamento enquanto resíduo para o ambiente, a sua missão consiste na gestão das embalagens 

vazias e de medicamentos fora de uso, de modo a evitar a contaminação ambiental. As embalagens 

de medicamentos são colocadas num contentor de recolha cedido pela Valormed® e, após este ficar 

cheio, é selado e recolhido pelos distribuidores grossistas para ser posteriormente processado. 

Como resultado de várias campanhas de sensibilização para a preservação do ambiente e 

contribuição para a saúde pública, cada vez mais as pessoas aderem à Valormed®. Ao longo do 

estágio, vários utentes perguntaram-me se ficávamos com as embalagens de medicamentos que já 

não utilizavam ou que estavam fora do prazo de validade, e reforcei a necessidade de colocação 

dos medicamentos nos contentores da Valormed®. Por outro lado, já muitos tinham conhecimento 

deste projeto e iam até à farmácia entregar os medicamentos fora de uso.  

4.5. Formações 

 A constante atualização e formação dos profissionais de saúde, nomeadamente os 

farmacêuticos, é essencial o desenvolvimento e prestação de um serviço de qualidade, sendo 

imperativo o investimento na sua educação e formação. Durante o período de estágio, apenas tive 

oportunidade de assistir a uma formação, nomeadamente sobre o Canesten®.
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PARTE II: PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA MONTEIRO 

1. Formação interna - A Osteoporose e a Osteoartrose 

1.1. A Osteoporose 

1.1.1. Enquadramento teórico: A Osteoporose 

 A osteoporose (OP) é uma doença do esqueleto que se carateriza pela deterioração da 

microarquitetura do osso e pela diminuição da densidade mineral óssea (DMO), resultante de um 

desequilíbrio entre a formação e a reabsorção do tecido ósseo, tendo como consequências um 

aumento da fragilidade dos ossos e uma maior suscetibilidade a fraturas.9,10 A OP pode ser 

classificada como primária, a forma mais comum, e está associada ao envelhecimento e a 

alterações hormonais resultantes da menopausa.11 Por outro lado, a OP secundária pode ser 

consequência de intervenções farmacológicas, de doenças associadas a distúrbios endócrinos, 

doenças do tecido conjuntivo, entre outras.11 

 O progressivo envelhecimento populacional é notável, pelo que a OP tornou-se uma doença 

comum em todo o mundo, constituindo por isso um problema de saúde pública.12 Esta manifesta-se 

através da ocorrência de fraturas por fragilidade e resulta num aumento da mortalidade e morbidade, 

bem como num aumento dos custos económicos para os sistemas de saúde.12,13 As fraturas por 

fragilidade estão associadas a baixa DMO e são definidas como fraturas de baixo trauma, ocorrendo 

as mais comuns no punho, coluna vertebral, quadril, úmero, pelve e costelas.10,13 Em todo o mundo, 

está estimado que ocorram quase 9 milhões de fraturas osteoporóticas, sendo que a partir dos 50 

anos um em cada cinco homens e uma em cada duas mulheres estão em risco de sofrerem uma 

fratura por fragilidade.13,14 A maior prevalência em mulheres a partir dos 50 anos é justificada pela 

súbita queda de estrogénio que ocorre na menopausa, o que conduz à perda de DMO e à 

deterioração do osso, daí apresentarem um risco particularmente elevado.13 Na Europa, a cada ano, 

são observadas mais de 3,5 milhões de fraturas por fragilidade, o correspondente a cerca de 37 

bilhões de euros em custos associados.13 A taxa de incidência de fraturas é bastante distinta entre 

países, o que se deve possivelmente ao estatuto socioeconómico, ao estilo de vida, à idade da 

população, entre outros.12 Estima-se que, anualmente, ocorram cerca de 40.000 fraturas 

osteoporóticas em Portugal, entre as quais 10.000 são fraturas da anca, que estão associadas a dor 

e incapacidade de suportar peso, perda de funcionalidade e de qualidade de vida e a um aumento 

dos custos médicos e do risco de mortalidade.10,12 A baixa adesão à terapêutica, possivelmente face 

à complexidade do esquema terapêutico, a possíveis efeitos secundários associados e aos custos 

do tratamento, é uma realidade em todo o mundo, pelo que é notada uma grande diferença entre a 

proporção de indivíduos tratados com a de indivíduos elegíveis para tratamento.13 

1.1.2. Fisiopatologia da doença 

 O tecido ósseo encontra-se em constante remodelação, de modo a preservar a integridade 

do osso e a homeostase mineral do cálcio e do fosfato. O ciclo de remodelação óssea é um processo 

altamente regulado, onde há a substituição do tecido ósseo antigo e danificado pelo novo.11 Neste 

processo intervêm os osteoclastos, que após sofrerem ativação e diferenciação digerem a matriz 

óssea, sendo esta fase terminada pela morte celular programada dos mesmos, para garantir que o 
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excesso de reabsorção não ocorre. A fase que diz respeito à formação óssea é da responsabilidade 

dos osteoblastos, que após sofrerem diferenciação sintetizam e secretam o osteóide rico em 

colagénio tipo I. Posteriormente, desempenham um papel na regulação da mineralização do 

osteóide, onde os cristais de hidroxiapatite (complexos de cálcio e fosfato) são depositados entre 

as fibras de colagénio.9,11 Este ciclo é rigorosamente controlado para que o equilíbrio entre a 

reabsorção osteoclástica e a formação osteoblástica seja mantido. As principais vias de sinalização 

envolvidas são o Recetor de Ativação do Fator Nuclear Kappa B (RANK)/Ligante RANK (RANKL)/ 

Osteoprotegerina (OPG) e a sinalização Wnt. A remodelação é ainda controlada por inúmeras 

citocinas, fatores de crescimento, prostaglandinas, reguladores endócrinos – hormona da 

paratiroide (PTH), calcitonina, vitamina D e estrogénio.11 Alterações nestes fatores traduzem-se num 

desequilíbrio entre a reabsorção e a formação, com consequente diminuição da massa óssea e 

surgimento de doenças, sendo a OP a mais comum.9 

1.1.3. Fatores de risco 

 Os fatores de risco para a OP, ou seja aqueles que contribuem para um aumento da perda 

de massa óssea, dividem-se em fatores de risco major e minor, e estes devem ser avaliados e se 

possível corrigidos ao longo do tempo.9 Os fatores de risco major para a OP incluem a idade 

(superior a 65 anos), o historial de fratura na anca num dos progenitores, a ocorrência de uma fratura 

vertebral prévia ou de uma fratura de fragilidade após os 40 anos, menopausa precoce, terapêutica 

com corticoides por mais de três meses, tendência aumentada para quedas e a presença de outras 

doenças, nomeadamente o hipogonadismo e hiperparatiroidismo primário.15 Os fatores de risco 

minor englobam o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cafeína, a imobilização 

prolongada, o baixo índice de massa corporal, o baixo aporte de cálcio na dieta, a terapêutica crónica 

com antiepiléticos e heparina e doenças como artrite reumatoide e hipertiroidismo.15 

1.1.4. Sinais e sintomas 

 A OP é uma doença crónica silenciosa, uma vez que os ossos quando estão frágeis não 

são dolorosos, a menos que ocorra uma fratura decorrente de um traumatismo mínimo ou até 

ausência do mesmo, sendo este muitas vezes o primeiro sinal.9,16 As fraturas, nomeadamente da 

anca, do pulso e das vértebras são as principais consequências da OP.17 O seu decurso conduz a 

uma diminuição da estatura corporal e aumento da curvatura das costas – cifose; dor prolongada e 

limitante, sobretudo na região lombar; e, em alguns casos, diminuição da capacidade respiratória 

causada pelas múltiplas fraturas torácicas.17,18 Esta doença do esqueleto desempenha ainda um 

papel negativo na qualidade de vida do indivíduo, pois leva a uma perda de independência e a uma 

maior dificuldade na realização das atividades diárias.17 

1.1.5. Diagnóstico 

 Na maioria dos casos, o primeiro passo na avaliação e diagnóstico de OP é um histórico 

detalhado e um exame físico, para determinar a presença de algum fator com risco acrescido para 

o desenvolvimento desta doença. São recolhidas informações relativas a quedas e fraturas 

anteriores, histórico familiar, uso de medicamentos, consumo de álcool, procedimentos cirúrgicos e 

presença de doenças crónicas incluindo hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipogonadismo, 

diabetes mellitus e doença hepática. O exame físico inclui a medição do peso e altura, bem como a 
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avaliação da coluna vertebral quanto à presença de cifose.14 Assim, a avaliação clínica permite 

identificar os indivíduos com fatores de risco, predispostos para o desenvolvimento da doença e 

com maior probabilidade de fraturas.12 O diagnóstico é baseado na quantificação da DMO, avaliada 

por absorsiometria radiológica de dupla energia (DEXA - Dual Energy X-ray Absorptiometry), a nível 

do colo do fémur ou da coluna lombar.12,15,19 O objetivo, além de medir a DMO, é compará-la com 

os valores de referência de um jovem adulto, do mesmo sexo, saudável, no pico da sua massa 

óssea, sendo este referencial denominado de índice T.14,15,19 A DEXA não é realizada em todos os 

indivíduos, mas apenas naqueles que apresentam fatores de risco (anexo 2), e permite classificar 

quatro categorias distintas de acordo com o valor do índice T (anexo 3).12,14,15  Assim, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), a OP é definida por um índice T abaixo de -2.5 em 

mulheres caucasianas pós-menopáusicas e homens com idade superior a 50 anos.12,15 Para além 

da seu uso no diagnóstico, a DEXA fornece outra informação interessante inerente à probabilidade 

de futuras fraturas, visto que o risco aumenta com a diminuição da DMO.14 Como alternativa, a 

Tomografia Computorizada Quantitativa (QTC) de alta resolução é uma tecnologia emergente, cuja 

aplicabilidade à prática clínica continua em estudo, capaz de analisar a microarquitetura óssea, 

avaliando os locais esqueléticos distais e fornecendo detalhes como a DMO do osso cortical e 

trabecular.14 Adicionalmente, algoritmos que integram os vários fatores de risco foram desenvolvidos 

para estimar o risco de fratura e a necessidade de tratamento farmacológico, no entanto, é de 

salientar que a OMS não apoia a utilização de nenhum instrumento específico.10,16 Destes, destaca-

se a Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®), que inclui a maioria dos fatores de risco referidos 

(anexo 4) e é uma ferramenta utilizada para prever o risco de fraturas osteoporóticas em dez 

anos.10,16 

1.1.6. Tratamento da Osteoporose 

1.1.6.1. Tratamento farmacológico 

As fraturas osteoporóticas representam um problema de saúde pública grave, pois 

apresentam uma prevalência elevada, acarretam encargos médicos acrescidos e custos 

económicos individuais e sociais. Atualmente, existe uma grande variedade de opções terapêuticas 

que efetivamente reduzem o risco de fratura, sendo que o tipo de tratamento prescrito depende do 

risco individual, de uma análise custo-efetividade, da existência de outras condições médicas e da 

toma de outra medicação.10,12 Essencialmente, existem dois principais tipos de tratamento: os 

fármacos antireabsortivos, que reduzem a destruição óssea, e os fármacos anabólicos, estimulantes 

da formação óssea.10 Para além destes, existe ainda um fármaco que apresenta um mecanismo de 

ação misto.   

Os fármacos antireabsortivos (bifosfonatos, terapia hormonal de substituição, modificadores 

seletivos dos recetores de estrogénio) inibem o recrutamento e a atividade dos osteoclastos, inibindo 

a reabsorção óssea.10 Os bifosfonatos – ácido ibandrónico (oral), ácido alendrónico (oral), ácido 

zolendrónico (intravenoso), ácido risedrónico (oral) – são os fármacos mais utilizados deste grupo, 

têm a capacidade de reduzir o risco de fraturas vertebrais, não vertebrais e do quadril, e constituem 

a primeira linha para o tratamento da OP.10 Os bifosfonatos orais devem ser tomados com água em 

abundância e o estômago vazio para maximizar a sua absorção e, para além disso, acarretam 
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problemas músculo-esqueléticos e efeitos ao nível do trato gastrointestinal, com agressão da 

mucosa esofágica, pelo que, após a sua administração, o indivíduo deve manter-se em posição 

ortostática por um período de 30 minutos.10,14 Estes não estão recomendados em doentes com 

anomalias esofágicas nem em doentes com insuficiência renal grave, de modo que é recomendada 

a avaliação da função renal antes do início do tratamento.14,16 Já pela via intravenosa, o principal 

efeito adverso é o aparecimento de sintomas semelhantes aos da gripe, que ocorrem em cerca de 

um terço dos pacientes.10,16 A terapia hormonal de substituição (estrogénios) – estradiol, estradiol + 

progestagénio, tibolona - impede a degradação óssea, uma vez que a causa mais comum de OP 

nas mulheres é a falta de estrogénio decorrente das alterações hormonais na menopausa.10 Esta 

terapia não é recomendada devido à probabilidade de comprometer a segurança cardiovascular e 

aumentar o risco de cancro da mama, sendo que, na maioria das mulheres, os efeitos 

moderadamente benéficos na redução do risco de fraturas não superam os danos.16 Os 

modeladores seletivos dos recetores de estrogénio, como o raloxifeno, são fármacos 

antireabsortivos que reduzem o risco de fraturas vertebrais em mulheres pós-menopáusicas mas, 

em contrapartida, não têm qualquer efeito no risco de fraturas não vertebrais.16 Estes ligam-se aos 

recetores de estrogénio e têm atividade agonista no osso, diminuído a reabsorção óssea e 

aumentando a DMO, e ação antagonista no tecido mamário e uterino, diminuindo o risco da cancro 

da mama e do trato genital; no entanto, aumentam a  probabilidade de eventos tromboembólicos.10,12 

Ainda no grupo dos fármacos antireabsortivos, pode incluir-se o denosumab (subcutâneo), um 

anticorpo monoclonal anti-RANKL que neutraliza o ativador dos recetores do ligante NF-kB 

necessário para a diferenciação e sobrevivência dos osteoclastos.12,14 Ao contrário dos bifosfonatos, 

a insuficiência renal não é uma contraindicação, apresentando como potenciais efeitos adversos a 

hipocalcemia e queixas musculoesqueléticas.14 

 Os fármacos anabólicos – teriparatida, abaloparatida – são agonistas do recetor da hormona 

da paratiroide (PTH), que estimulam o desenvolvimento e a atividade dos osteoblastos e, por 

conseguinte, a formação óssea.12,14 Ambos requerem injeção subcutânea diária e o seu uso é 

limitado a 18-24 meses, face a preocupações com a segurança por poderem levar ao 

desenvolvimento de osteossarcomas.10,14,16 

 O ranelato de estrôncio apresenta um mecanismo de ação misto no metabolismo ósseo: 

promoção da formação óssea, estimulando a diferenciação dos osteoblastos; e bloqueio da 

reabsorção óssea, inibindo a diferenciação dos osteoclastos.20,21 O tratamento com este fármaco 

pode conduzir a um aumento do risco tromboembólico, e por isso o seu uso é restrito.20 

 Vários são os fármacos com propriedades antireabsortivas que continuam em estudo. Entre 

eles, destaca-se o romosozumab, um anticorpo monoclonal humanizado que inibe a esclerostina, 

uma proteína secretada pelos osteoclastos para reduzir a formação óssea, interferindo na 

proliferação e na função dos osteoblastos.14,22 Outro fármaco em estudo é o odanacatib, um inibidor 

seletivo da catepsina K, uma protease libertada pelos osteoclastos para promover a degradação do 

colagénio nos ossos.22 
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1.1.6.2. Tratamento não farmacológico 

 As medidas não farmacológicas têm como principal objetivo fortalecer o esqueleto para 

prevenir fraturas e quedas, e devem ser implementadas de modo a corrigir os fatores de risco 

clínicos modificáveis e relevantes.10,12 Estas medidas englobam uma mudança do estilo de vida, que 

requer uma boa alimentação, exposição solar adequada, a prática regular de exercício físico, a 

limitação do consumo de álcool e a cessação tabágica.10,16 

 A alimentação adequada é um fator crucial para a prevenção de OP, pelo que deve fornecer 

quantidades adequadas de cálcio, vitamina D, proteínas e outros elementos que contribuem para a 

saúde óssea, nomeadamente zinco, manganês, vitamina C, potássio.16 O aporte de cálcio 

recomendado é de 1000 mg/dia  para homens de 50 a 70 anos e mulheres até aos 50 anos, e 1200 

mg/dia para mulheres e homens com idade superior a 51 e 71 anos, respetivamente.16 O cálcio deve 

ser preferencialmente obtido através da dieta, pela ingestão de produtos lácteos, legumes verdes e 

cereais, e se não se conseguir atingir os níveis recomendados deve ser feita a suplementação.16 É 

necessário ter em conta que a ingestão exagerada através de suplementos pode aumentar a 

possibilidade de aparecimento de pedras nos rins, e por isso a ingestão não deve exceder os 2500 

mg/dia.10,16 A vitamina D é fundamental para a saúde óssea, pois contribui para a absorção de cálcio 

e intervém no ciclo de remodelação do osso.23 Como as fontes dietéticas não são muitas (gema de 

ovo, peixe, óleo de fígado de bacalhau) e fornecem poucas quantidades, esta vitamina é obtida 

particularmente pela síntese cutânea decorrente da exposição solar.10,23 O aporte diário 

recomendado é de 700-800 UI/dia, devendo ser considerada a suplementação em situações 

especiais, como no caso dos indivíduos que estão em tratamento farmacológico para a OP e em 

maiores de 65 anos.12,16,23 

 A prática regular de exercício físico por cerca de 30 minutos, tanto o  exercício com carga 

como o de resistência, é altamente recomendada para melhorar a saúde esquelética, melhorar a 

coordenação, a força muscular, a postura e o equilíbrio, com o intuito de retardar a perda de massa 

óssea e a ocorrência de fraturas.12,16 

 A prevenção de quedas é um dos objetivos do tratamento não farmacológico, pois vários 

fatores estão associados ao aumento do risco, nomeadamente défices relacionados com a idade a 

nível visual e vestibular, diminuição do desempenho motor, e ainda outras condições médicas e 

toma de medicamentos.16 O programa de prevenção inclui exercícios de fortalecimento muscular, 

treino de equilíbrio, avaliação da segurança doméstica e correção da deficiência visual caso se 

justifique, de modo a reduzir a frequência de quedas.10,16 

1.2. A Osteoartrose 

1.2.1. Enquadramento teórico: A Osteoartrose 

 A osteoartrose (OA) é uma doença articular degenerativa que se carateriza pela progressiva 

deterioração e perda de cartilagem das articulações, com consequentes alterações quer a nível 

estrutural, quer funcional.24 A patogénese da OA é bastante complexa, envolvendo fatores de 

natureza inflamatória, mecânica e metabólica, que culminam na destruição estrutural e na falha da 

articulação sinovial.25 
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 A OA é uma condição comum e debilitante, que pode envolver uma ou várias articulações, 

sendo as mais frequentemente afetadas as pequenas articulações das mãos e as articulações que 

suportam o peso corporal como as dos joelhos, coluna vertebral, ancas e pés.26,27  É a forma mais 

prevalente de doença articular, pelo que, globalmente, 18% das mulheres e 9,6% dos homens com 

mais de 60 anos têm OA sintomática, com um quarto desses indivíduos considerados incapazes de 

realizar atividades diárias de rotina.28 Esta condição é pouco comum antes dos 40 anos e torna-se 

mais frequente com o aumento da idade.27–29 A OA do joelho é a mais predominante, representando 

85% em todo o mundo.25 Face ao continuo envelhecimento da população e ao aumento da 

incidência de fatores de risco que contribuem para a fraqueza muscular e lesões nas articulações, 

a OA torna-se cada vez mais prevalente, estando estimado que cerca de 240 milhões de pessoas 

tenham OA.25,29,30 Os custos diretos com os cuidados de saúde, tal como os custos indiretos 

relacionados com a perda de trabalho e a necessidade de aposentação prematura são 

substanciais.25 Em termos de carga de incapacidade, a OA é uma das doenças responsáveis, a 

nível global, pelo aumento do número de anos vividos com incapacidade.25,29 

1.2.2. Fisiopatologia da doença 

 A OA envolve um conjunto de modificações, sobretudo na cartilagem articular hialina, mas 

também nos ligamentos periarticulares, sinóvia, cápsula articular e osso subcondral.24,25 

Geralmente, as primeiras alterações ocorrem ao nível da cartilagem articular, uma fina camada de 

tecido conjuntivo com propriedades viscoelásticas e cuja sua principal função é fornecer uma 

superfície lisa e lubrificada com um coeficiente de atrito extremamente baixo, para facilitar os 

movimentos articulares.26,31 Esta notável função é atribuída à sua estrutura e composição, sendo 

constituída por uma matriz extracelular que engloba essencialmente água, fibras de colagénio, 

proteoglicanos e células, os condrócitos.32,33 Durante o decorrer desta doença articular, a 

composição da cartilagem sofre mudanças significativas que alteram as suas propriedades, bem 

como aumentam a sua suscetibilidade para a rutura.25 Assim, inicialmente ocorre a deterioração da 

cartilagem originando dano na matriz com perda de colagénio e proteoglicanos e causando a 

proliferação de condrócitos, de modo a sintetizar quantidades aumentadas destes constituintes.26 À 

medida que a doença vai progredindo, os condrócitos vão sofrendo apoptose, ocorre espessamento 

do osso que se situa por baixo da cartilagem, o chamado osso subcondral, e vão se formando 

saliências ósseas - os osteófitos, também conhecidos como “bicos de papagaio”.25,26,33,34 Além do 

dano mecânico, há também um incremento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias na articulação, 

como TNF-α, IL-6 e IL-1β, que podem levar a um aumento da atividade das proteases e, em 

consequência, levar à degradação de vários constituintes da matriz extracelular.31 

1.2.3. Fatores de risco 

 A OA possui etiologia multifatorial, destacando-se os fatores como a idade, o sexo, a 

predisposição genética, lesão articular prévia, obesidade, sendo alguns modificáveis enquanto 

outros não.24,30 A principal condicionante para o desenvolvimento de OA é a idade, uma vez que 

com o aumento da idade há uma crescente exposição a diferentes fatores de risco e, com o passar 

dos anos, vão ocorrendo alterações biológicas nas estruturas articulares, nomeadamente na 

elasticidade da cartilagem.25,35 Em relação ao género, o sexo feminino parece mais predisposto ao 
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desenvolvimento de OA, e a predisposição genética parece também ser um fator com um contributo 

para o desenvolvimento desta doença articular.2,12 A atividade ocupacional, particularmente o 

trabalho na construção civil e na agricultura, e os desportos de alto impacto, como futebol, andebol, 

hóquei, parecem estar associados a um risco aumentado para o seu desenvolvimento.25 A dieta e 

o estilo de vida desequilibrados trazem também consequências, sendo a obesidade  um  problema: 

um índice de massa corporal elevado acarreta uma sobrecarga para os ossos e articulações, com 

consequente desgaste e danos; o excesso de peso está associado a uma secreção aumentada de  

adipocinas e citocinas pró-inflamatórias que, por sua vez, conduzem a um grau de inflamação que 

contribui para a degeneração articular.25,30,35 

1.2.4. Sinais e sintomas 

 Os sintomas desenvolvem-se de forma lenta e gradual, de modo que, à medida que a 

doença avança tornam-se cada vez mais dolorosos. O sintoma mais incapacitante da OA é a dor na 

articulação, que se carateriza por ser tipicamente uma dor intermitente, ou seja, que se agrava com 

o esforço e o movimento e melhora em repouso (dor mecânica).25 Outros sintomas são a rigidez 

articular matinal por cerca de 30 minutos, a amplitude de movimentos reduzida, a instabilidade 

articular, a fraqueza muscular, o inchaço e a fadiga.25  

1.2.5. Diagnóstico 

 O diagnóstico clínico é feito com base nos sintomas descritos (dor, rigidez matinal), no 

exame físico e na análise de outros meios complementares, imagiológicos e laboratoriais.25 A 

avaliação inicial deve incluir um historial completo e um exame físico, identificando o efeito da OA 

na função da articulação e o seu impacto na qualidade de vida do doente e no seu relacionamento 

social.25 O historial clínico deve ser detalhado para verificar a presença de outras doenças, a prática 

de atividades físicas e a ocorrência de traumatismos anteriores.27 O exame físico assenta na 

avaliação da mobilidade e sensibilidade articular, dor e limitação do movimento, presença de 

deformidades palpáveis ou visíveis, crepitação, e até observação de um aumento do volume da 

articulação.25 Os exames imagiológicos, nomeadamente a radiografia, contribuem para o 

diagnóstico e para a monitorização da evolução da doença, uma vez que permitem a visualização 

de alterações a nível articular que são caraterísticas desta doença, como a presença de osteófitos, 

estreitamento do espaço articular e esclerose subcondral, no entanto estes podem não estar 

presentes nas fases iniciais.26,27 Por outro lado, a ressonância magnética não é indicada para a 

análise, mas pode detetar a OA em estágios mais precoces.26 Relativamente aos exames 

laboratoriais, estes auxiliam no diagnóstico diferencial de outras patologias, pelo que os valores do 

hemograma, a velocidade de hemossedimentação (VHS), o fator reumatoide (FR) e o fator 

antinuclear (FAN) geralmente são normais, embora possam ser solicitados para descartar a 

possibilidade de outra doença como a artrite reumatoide.26,27 

1.2.6. Tratamento da doença 

1.2.6.1. Tratamento não farmacológico 

 As medidas não farmacológicas como a educação, o exercício e a perda de peso são 

amplamente recomendadas e vistas como tratamento de primeira linha.25 A educação é um aspeto 

essencial, sendo que a transmissão de informações relativas à doença e às diferentes abordagens 
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de tratamento é de extrema importância.25 Quando a OA é tratada de forma inadequada, as 

atividades físicas como caminhar exacerbam a dor e portanto tendem a ser evitadas, o que é 

problemático, pois o exercício físico é bastante recomendado e apresenta eficácia no tratamento, 

por reduzir a dor, melhorar a função da articulação e ainda impedir o desenvolvimento de limitações 

de mobilidade.29 A terapia com exercícios aeróbicos e de resistência contribui para o aumento da 

força muscular, a diminuição da dor e a melhora do movimento articular, sendo vista como uma das 

peças chave no tratamento da OA.25,26,29 A atividade física associada a uma dieta equilibrada 

contribui também para a perda de peso, que é essencial nos indivíduos com índice de massa 

corporal acima do recomendado, no sentido de diminuir a carga nas articulações, particularmente 

no joelho, diminuir a rigidez articular, bem como melhorar a autoestima e o humor.25,26,29  

1.2.6.2. Tratamento farmacológico 

 A OA é uma das principais causas de incapacidade nos adultos, não havendo cura nem 

tratamento capaz de impedir a sua progressão.28 Os tratamentos farmacológicos atuais baseiam-se 

no uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e analgésicos como o paracetamol, para aliviar 

o desconforto e a dor e melhorar a função da articulação, não interferindo com a evolução da 

doença.26,28 A farmacoterapia envolve opções orais, tópicas e/ou intra-articulares e, geralmente, são 

os AINES a escolha inicial do tratamento.26 Os  AINES orais são eficazes na melhoria da dor e da 

função, no entanto, há problemas relacionados com a segurança, nomeadamente a nível 

gastrointestinal, renal e cardiovascular, sendo importante considerar a menor dose necessária e o 

seu uso a curto prazo, com a devida monitorização quando usados por um período maior.25,26 Os 

AINES tópicos são menos eficazes, mas apresentam-se mais vantajosos no sentido em que 

apresentam menos efeitos adversos gastrointestinais e a nível renal, podendo causar irritação no 

local.25,26 As injeções intra-articulares de glucocorticoides e de ácido hialurónico, responsável pelas 

propriedades viscoelásticas do líquido sinovial, podem ser uma opção em casos de dor aguda, 

apresentando alguma controvérsia relativa à sua eficácia.25,26 A duloxetina, um inibidor da 

recaptação de serotonina e noradrenalina com atividade antidepressiva,  parece também 

desempenhar um papel no alívio dos sintomas.25,26 Os opióides podem igualmente ser usados 

quando não há resposta ao tratamento.25,26 Os indivíduos com esta doença têm diferentes respostas 

à farmacoterapia, sendo muitas vezes a seleção do medicamento mais eficaz por tentativa e erro. 

Naqueles em que quer o tratamento não farmacológico quer o farmacológico não conduzem a 

melhorias, a cirurgia é a opção que se segue e pode proporcionar alívio da dor e melhoria da 

funcionalidade da articulação envolvida.26 Vários novos tratamentos para a OA estão em 

desenvolvimento, entre os quais anticorpos monoclonais humanizados contra o fator de crescimento 

nervoso (NGF), como o tanezumab, e têm-se revelado promissores em relação à redução da dor 

em pacientes com OA do quadril e joelho.25,31 

1.2.7. Prevenção 

 Alguns dos fatores de risco para a OA não são modificáveis e tornam o indivíduo mais 

predisposto para o desenvolvimento da doença; no entanto, há outros que podem ser evitados ou 

até modificados e que contribuem para a prevenção desta condição.25 Dois dos fatores que se 

tornam de alto risco para o aparecimento da doença e para os quais existem evidências 
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esmagadoras são a obesidade e a existência de lesões prévias.25 Como já referido, vivemos num 

mundo em que grande parte da população é sedentária e encontra-se com um peso excessivo, o 

que culmina, a longo prazo, numa carga crescente de condições que trazem grandes encargos para 

os sistemas de saúde.24 A obesidade, a falta de atividade física, o número de horas sentados ou 

deitados (sedentarismo) são fatores de risco bem conhecidos para o surgimento de muitas doenças 

crónicas.24 Por isso, é importante desenvolver estratégias no sentido de incentivar a saúde e o bem 

estar da população, tornando-as mais ativas.24 Assim, o aumento da prática de exercício físico tal 

como a redução do número de horas sedentárias contribuem muito para preservar a saúde física e 

mental e impedir o aparecimento de patologias cuja etiologia inclui um estilo de vida inadequado.24 

Os exercícios de intensidade moderada como caminhadas, natação, ciclismo são realmente 

recomendados para pacientes com OA; em contrapartida, algumas atividades vigorosas, como 

desportos de colisão ou de contacto, o futebol, râguebi, ténis, entre outros, podem resultar em danos 

nas articulações, lesões e OA.24 

1.2.8. A alimentação e a suplementação na Osteoartrose    

 A OA não é apenas uma doença degenerativa resultante do processo de desgaste das 

articulações, envolve também um grau de inflamação que está associado ao aumento da gravidade 

dos sintomas articulares, à perda de cartilagem e à mobilidade reduzida.30 As estratégias de 

tratamento incluem terapias não farmacológicas e farmacológicas, sendo que esta última não 

proporciona modificação da doença e está associada a efeitos adversos ao nível  do sistema 

gastrointestinal e/ou cardiovascular.25 Por esse motivo, a busca reside num tratamento com 

capacidade de melhorar os sintomas clínicos com melhor perfil de tolerabilidade e de segurança.25 

Os alimentos e os suplementos que proporcionam benefícios à saúde, incluindo a prevenção e o 

tratamento de doenças, podem exercer efeitos desejáveis no metabolismo da cartilagem e no curso 

da doença, podendo representar uma alternativa coadjuvante a longo prazo.28 

 Os padrões alimentares dos países mediterrâneos estão associados à melhoria da saúde, 

aumento da longevidade e redução do risco de eventos cardiovasculares e de outras doenças.30 A 

dieta mediterrânica inclui um consumo elevado de frutas, legumes, nozes, sementes, cereais, peixe 

e frutos do mar, ingestão frequente de vinho tinto e azeite de oliva, e consumo moderado de 

laticínios, ovos e aves.30  Vários estudos demonstraram um efeito protetor desta dieta na OA, devido 

às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e ainda a reversão do síndrome metabólico 

e obesidade.30 É uma dieta rica em polifenóis, capazes de impedir a inflamação e a destruição da 

cartilagem; elevado teor em ácidos gordos ómega 3, que diminuem a expressão de citocinas 

inflamatórias e as lesões na cartilagem; e baixo teor em ácido gordos ómega 6, responsáveis por 

induzir processos inflamatórios e aumento do dano na cartilagem.30 As evidências sugerem que a 

dieta mediterrânica pode reduzir a prevalência de OA, diminuir a progressão da degeneração da 

cartilagem, atenuar a  dor e melhorar a qualidade de vida dos doentes.28,30 Em contraste, a dieta do 

tipo ocidental, rica em carne vermelha, laticínios, com alto teor de gordura e grãos refinados, tem 

sido associada a níveis mais altos de proteína C reativa e IL-6 (dieta pró-inflamatória).28  Já vários 

estudos foram realizados no sentido de avaliar os efeitos protetores dos nutrientes, quer no 

metabolismo da cartilagem quer no desenvolvimento da OA, como antioxidantes (epicatequina, 
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resveratrol), vitaminas (C, D e E), ácidos gordos ómega 3, curcumina, extrato de romã e goiaba; no 

entanto, como a sua qualidade é pouca regulada, os mecanismos de ação e toxicidade ainda são 

desconhecidos.28 

 Relativamente à suplementação, a glucosamina e a condroitina são constituintes estruturais 

da cartilagem, produzidos de forma natural pelo corpo e que estão também disponíveis na forma de 

suplementos alimentares. São comumente usados por doentes com OA, pelos supostos efeitos 

condroprotetores e analgésicos e benefícios para a saúde das articulações no tratamento ou 

prevenção de lesões.34,36 Pressupõem-se que estes componentes exibam uma ação 

condroprotetora: são absorvidos e conseguem alcançar as articulações, proporcionando uma 

atenuação da dor e diminuição da destruição articular e da perda de cartilagem, funcionado como 

modificadores da doença a longo prazo.28,36 Vários são os estudos que relatam a eficácia da 

condroitina e da glucosamina na melhoria da função da articulação e no alívio da dor, no entanto 

ainda há controvérsias relativas à sua recomendação.28,36 Estas substâncias oferecem a 

possibilidade de reduzir as doses de anti-inflamatórios e analgésicos e as reações adversas 

associadas ao uso destes medicamentos.36 Existem várias formulações que contêm glucosamina e 

condroitina, sendo que em alguns países a sua venda requer prescrição médica.28 

1.3. Enquadramento prático, objetivos e métodos 

 Devido à alta prevalência de OP em Portugal e a nível mundial e pelo facto de ter atendido 

na FM um número bastante significativo de utentes que se queixavam de problemas ósseos ou que 

já tomavam medicação para o tratamento da OP, decidi realizar uma formação interna na farmácia, 

para dar à equipa uma visão global da doença. Após uma conversa com o DT, foi me referido que 

era um tema importante e que, conjuntamente, poderia também falar sobre problemas articulares e 

incluir alguns dos suplementos disponíveis na farmácia. Considerei uma ótima ideia, visto que ao 

longo do estágio na FM surgiram-me alguns utentes que procuravam aconselhamento relativamente 

a queixas nas articulações, como dificuldade na realização de movimentos e dor intensa, o que me 

deixou bastante desconfortável e sem grande conhecimento para os poder aconselhar devidamente.  

 O objetivo deste projeto foi reaver a informação atualizada sobre as duas doenças, a 

Osteoporose e a Osteoartrose, de modo a instruir toda a equipa para facilitar o esclarecimento das 

dúvidas dos utentes e a transmissão de toda a informação relevante, como os fatores de risco e as 

medidas não farmacológicas a ter em conta no dia a dia. Para além disto, a compilação da 

informação sobre alguns dos suplementos existentes na farmácia para o tratamento da OA teve 

como finalidade ter conhecimento da composição dos mesmos e da sua função no alívio desta 

patologia, para uma melhor indicação farmacêutica aquando do surgimento destes casos.  

 Para a realização deste projeto, elaborei um documento em PowerPoint, por considerar uma 

ferramenta fácil de trabalhar e que permite a exibição da informação escrita e gráfica de forma não 

monótona. No documento compilei toda a informação necessária e pertinente relativamente às duas 

temáticas: fisiopatologia, epidemiologia, fatores de risco, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento 

farmacológico e não farmacológico (anexo 5). Posteriormente, procedi à sua apresentação e, para 

isso, a equipa constituída por seis elementos e mais uma estagiária foi dividida em três grupos, para 

que o normal funcionamento da farmácia não fosse perturbado. Para a avaliação da atividade, 
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realizei um inquérito rápido sobre a pertinência dos conteúdos, a aplicabilidade da informação e a 

classificação da apresentação (anexo 6). 

1.4. Resultados e Conclusão 

 A apresentação teve uma duração de cerca de 20/30 minutos e, no final, foram partilhadas 

algumas experiências. Um dos farmacêuticos expôs uma situação em que recomendou um dos 

suplementos abordados para um animal, o que achei bastante interessante e eventualmente útil 

para o futuro. O feedback e a avaliação dados pela equipa foram bastante positivos, sendo referido 

que foi possível a revisão de vários conceitos, sobretudo ao nível do tratamento e da prevenção, 

que podem ser indicados ao balcão da farmácia durante um atendimento.  

 Em conclusão, considerei esta atividade com muita utilidade, não só para mim porque li e 

aprendi muito sobre estas patologias, principalmente sobre a OA e a suplementação que era uma 

vertente em que não me sentia à vontade, mas também para toda a equipa, com a passagem de 

várias informações essenciais para que possa ser prestado um serviço de excelência aos utentes 

da farmácia.   

 

2. “10 minutos Sobre Doença Venosa Crónica” 

2.1. Doença Venosa Crónica 

2.1.1. Enquadramento teórico: Doença Venosa Crónica 

 A doença venosa crónica (DVC) é uma patologia comum do sistema circulatório, que 

compreende uma cascata de consequências fisiopatológicas resultantes da hipertensão venosa nas 

extremidades inferiores, conduzindo à acumulação de sangue nas veias, hipoxia e inflamação.37 A 

DVC abrange alterações no sistema venoso, morfológicas ou funcionais, e cursa com um conjunto 

de apresentações clínicas que variam de telangiectasias a úlceras venosas.38 

 A prevalência de DVC em adultos está estimada numa percentagem que varia, dependendo 

da população, entre 5% e 65%, e tende a ser maior nos países ocidentais comparativamente com 

os países em desenvolvimento, e mais comum em mulheres.37 Assim, é uma patologia prevalente, 

com repercussões na qualidade de vida dos doentes, tendo em conta as complicações que podem 

advir e que podem-se tornar incapacitantes.38 Como a idade avançada é um fator de risco crítico e 

a esperança média de vida continua a aumentar, espera-se que a prevalência de DCV e os encargos 

socioeconómicos associados aumentem nos próximos anos.37,39,40  

2.1.2. Fisiopatologia da doença 

 A circulação venosa tem como principal função a devolução do sangue ao coração – retorno 

venoso – sendo para isso necessárias estruturas que garantam o fluxo venoso no sentido contrário 

à gravidade.41–43 Assim, o funcionamento do sistema venoso depende da plenitude das válvulas 

responsáveis pelo movimento unidirecional do sangue, que abrem durante a sístole e fecham 

durante a diástole, e do correto funcionamento dos músculos propulsores que comprimem as veias 

e impulsionam o sangue de volta para o coração.37,38,41,42 Embora também possa resultar de 

obstrução venosa prévia, na maioria dos casos a DVC está associada a um mau funcionamento das 

válvulas venosas, com consequente refluxo venoso.37 Assim, o sangue venoso não retorna ao 

coração, pelo que acumula-se nas veias causando hipertensão nas extremidades inferiores.38,41 Este 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

26 

 

FARMÁCIA  

Monteiro  

estado de hipertensão é responsável por despoletar um ambiente biomecânico anómalo nas veias, 

nas paredes das veias e nas válvulas, e por induzir a disfunção do endotélio com libertação e 

ativação de enzimas que degradam a matriz extracelular e que, por sua vez, desencadeiam a 

infiltração de leucócitos e uma cascata de inflamação.37,44,45 

2.1.3. Fatores de risco 

 Os fatores de risco que orientam o desenvolvimento e progressão de DVC são muito 

variados, e tendem a estar relacionados com situações que favorecem a dilatação venosa ou que 

conduzem a perturbações na estrutura da veia.39,41  Nestes, estão incluídos a idade avançada, o 

sexo feminino, o histórico familiar de DVC ou varizes, a obesidade, a gravidez, o sedentarismo, as 

atividades ocupacionais em pé ou sentadas durante longos períodos, e comorbidades associadas 

como trombose venosa profunda.41,42,46 Devido a questões hormonais, o sexo feminino está 

associado a um risco acrescido, pois a secreção de estrogénios e progesterona pode exercer um 

efeito no aumento da permeabilidade venosa e na vasodilatação.38 A gravidez conduz a numerosas 

adaptações no sistema circulatório, nomeadamente o aumento da distensibilidade das veias por 

intermédio de mediadores hormonais e o aumento da pressão venosa nos membros inferiores 

decursivo da compressão das veias ilíacas e da veia cava inferior pelo útero.47 A obesidade é um 

fator de risco para o desenvolvimento de DVC, possivelmente devido a vários mecanismos que 

conduzem a perturbações na circulação dos membros inferiores, tais como: alterações 

hemodinâmicas resultantes do aumento da massa de tecido adiposo e da pressão intra-abdominal; 

disfunção do tecido adiposo e aumento dos níveis de adipocinas, que se traduzem no aumento do 

grau de inflamação sistémica e induzem disfunção endotelial.48,49  A inatividade física é igualmente 

um fator de risco, porque a função dos músculos da perna para bombear o sangue de novo para o 

coração fica reduzida, originando distúrbios no fluxo sanguíneo.48,49 O tabagismo parece também 

exercer um efeito nocivo ao nível do sistema venoso, pelo facto de ser um fator importante na 

hipoxia, stress oxidativo e dano endotelial, no entanto os mecanismos responsáveis por esta ação 

ainda não são compreendidos.49 Alguns dos fatores podem ser mitigados através de mudanças no 

estilo de vida, que incluem o aumento da atividade física, a redução do peso corporal e a cessação 

tabágica.  

2.1.4. Sinais e sintomas 

 A DVC está associada a um amplo espectro clínico, variando desde problemas 

assintomáticos porém cosméticos, até sintomas graves.42 A pressão venosa elevada pode resultar 

em sintomas que incluem dor, desconforto nas pernas, sensação de pernas pesadas, prurido, 

inchaço nos pés e tornozelos, cansaço muscular e dormência nas  pernas.40,41,44,46 Os sintomas são 

agravados pelo calor e melhoram com a diminuição da pressão venosa, ou seja, com o descanso/ 

elevação das pernas e o uso de meias de compressão.42,46 Os sinais clínicos caraterísticos desta 

patologia englobam a presença de telangiectasias, veias reticulares, varizes, edema, alterações na 

pele como a pigmentação, lipodermatosclerose e, em casos graves, ulceração venosa resultante do 

enfraquecimento dérmico e da perturbação da circulação.40–42,44,46 

 A severidade da DVC é geralmente avaliada pelo sistema de classificação CEAP (Clinical 

Etiological Anatomical Pathophysiological Classification), aceite internacionalmente e baseado 
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particularmente nos elementos clínicos. De acordo com esta classificação, distinguem-se sete 

estágios: o C0 que se carateriza pela ausência de sinais visíveis ou palpáveis; o C1 pela presença 

de telangiectasias ou veias reticulares; o C2 por varizes; o C3 pelo aparecimento de edema; o C4 

por alterações cutâneas como pigmentação, eczema, lipodermatosclerose ou atrofia branca; o C5 

pela úlcera venosa cicatrizada; e, por fim, o C6 pela presença de úlcera venosa ativa.37,40,41  

2.1.5. Diagnóstico 

 O diagnóstico envolve um historial completo e um exame físico. A avaliação pode ser 

complementada com outros métodos de diagnóstico, como a ultrassonografia de Doppler e 

procedimentos de imagem minuciosos como a flebografia, caso se justifique para um melhor 

entendimento da doença.41,42,50   

2.1.6. Tratamento 

 O tratamento é essencialmente procurado para uma variedade de sintomas e sinais que 

exercem um impacto negativo substancial na qualidade de vida dos doentes.40 O tratamento da DVC 

deve contemplar uma visão holística, não limitada a intervenções farmacológicas ou cirúrgicas, mas 

incluindo quaisquer formas de intervenção capazes de melhorar o retorno venoso.51 

2.1.6.1. Tratamento não farmacológico 

 O cumprimento de várias medidas e recomendações pode atrasar o aparecimento da 

doença e as suas complicações e aliviar significativamente os seus sintomas.39 Os indivíduos com 

fatores de risco devem ser monitorizados quanto ao aparecimento de sinais e sintomas da doença 

num estágio inicial e tratados atempadamente para gerir a progressão da doença.39 O fornecimento 

de informações relativas à doença é importante na educação do doente, que deve ser incentivado 

na medida do possível para a mudança no estilo de vida e para a redução do risco.39 A exposição 

solar prolongada e em ambientes quentes, como saunas e banhos termais, deve ser evitada por 

contribuir para a dilatação das veias, de modo que é recomendada a permanência em lugares 

frescos e o banho com água fria nas pernas para aliviar os sintomas.38,51,52   Os doentes devem evitar 

permanecer muito tempo sentados ou em pé, sobretudo de pernas cruzadas, para não potenciar o 

desenvolvimento de doença venosa, sendo bastante importante exercitar as pernas e caminhar com 

frequência.38,51,52   O uso de roupa e sapatos confortáveis favorece a circulação, pelo que é indicado. 

O exercício físico, como a prática de natação, ciclismo, ginástica, é essencial para fortalecer os 

músculos inferiores e aprimorar a sua função no retorno venoso.38,43,47,52 A perda de peso e o 

seguimento de uma dieta pobre em gorduras saturadas e rica em fibras para combater a obstipação 

são medidas aconselhadas. Por fim, é altamente recomendado descansar com as pernas elevadas 

a cerca de 10/15cm da cama e massajar as pernas de baixo para cima, para estimular o regresso 

do sangue ao coração.47,51,52  

2.1.6.2. Tratamento farmacológico e procedimentos invasivos 

 Os objetivos do tratamento são, conforme a natureza e a gravidade da doença, a redução 

do desconforto e do edema, a estabilização da aparência da pele, a remoção de varizes que possam 

ser dolorosas e a cura de úlceras.46 O tratamento inicial recomendado para a maioria dos doentes 

consiste na terapia de compressão, cujas evidências indicam que alivia a dor e o edema e 

proporciona uma melhor qualidade de vida.53,54  Os dispositivos de compressão melhoram a função 
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muscular e reduzem o diâmetro das veias, diminuindo o volume de sangue e facilitando o retorno 

venoso.42,46,53,54 As meias de compressão elástica graduada adaptadas a cada doente exibem um 

gradiente de pressão, que diminui no sentido ascendente.42,53,54  Apesar da sua eficácia, existem 

algumas limitações, tais como: dificuldade de aplicação, sobretudo em idosos que requerem a ajuda 

de terceiros; podem causar algum desconforto e sensação de calor; e a coexistência de outras 

patologias como doença arterial periférica e neuropatia periférica contraindicam o seu uso.42,54 As 

meias de compressão exercem um alívio sintomático notável, no entanto a adesão dos doentes 

pode ser baixa, pelo que, nesses casos, estes devem ser acompanhados para averiguar se são 

necessárias medidas alternativas.39 O tratamento farmacológico pode aliviar os sintomas 

apresentados, utilizando-se medicamentos venoativos/venotrópicos, que têm como função melhorar 

o tônus venoso.40,42,54 Na sua maioria são substâncias derivadas de plantas e já várias foram 

testadas, com taxas de sucesso variáveis, revelando-se algumas promissoras no alívio dos sintomas 

e desempenhando uma ação no tratamento da doença, nomeadamente: flavonoides como 

rutosídeos, a diosmina e a hisperidina; a pentoxifilina; a escina (extrato de semente do castanheiro 

da Índia); e o dobesilato de cálcio (fármaco de síntese).40,42,54 Dentro desta classe, destaca-se a 

fração flavonóica purificada micronizada constituída por diosmina e hisperidina, Daflon®, com 

indicação para o tratamento da insuficiência venosa por revelar evidências científicas da sua eficácia 

na redução da dor, edema, peso nas pernas e cãibras noturnas.41–43  Nos últimos anos, surgiram 

outras opções de tratamento que incluem, para além da terapia medicamentosa venoativa, técnicas 

que se destinam a suprimir veias ou segmentos de veias e que facilitam, desta forma, uma melhoria 

da função do sistema venoso.40,41,54  Estas técnicas incluem a cirurgia que permite a remoção de 

segmentos venosos e veias; a escleroterapia, baseada na injeção de agentes esclerosantes que 

são capazes de originar uma reação inflamatória no endotélio, com fibrose e oclusão da veia; e a 

ablação a laser e a radiofrequência, que são técnicas que usam energia térmica para danificar e 

contrair a parede da veia. 41,42,54 

2.2.  Enquadramento prático, objetivos e métodos 

 A procura de produtos para melhorar a circulação sanguínea é bastante recorrente na FM. 

Durante o meu período de estágio, surgiram vários utentes a requererem medicamentos como o 

Daflon® e o Cyclo3® para aliviar a dor e a sensação de pernas cansadas. Principalmente a partir do 

mês de maio, notei um aumento da procura de produtos para melhorar esta sintomatologia, pelo 

que achei um tema pertinente e interessante para abordar na farmácia com os utentes.  

 Perante o referido, decidi desenvolver um projeto ao qual denominei por “10 minutos Sobre 

Doença Venosa Crónica”. Idealizei um questionário com duas partes, Parte I – Avaliação de fatores 

de risco e Parte II – Teste de conhecimentos, utilizando para isso o Google Forms (anexo 7). Na 

primeira parte, coloquei questões relativamente a alguns fatores como o sexo, a idade, o estilo de 

vida, excesso de peso, o número de horas sentados ou em pé, o histórico familiar de DVC ou varizes, 

a presença de sintomas e se estes se agravam com o calor. A segunda parte foi constituída por 

perguntas de verdadeiro e falso, para avaliar o conhecimento dos utentes sobre esta patologia, 

nomeadamente: Sabe o que é a DVC? A alimentação influencia o aparecimento de DVC? É 

aconselhado o banho com água quente? Estar em pé ou sentado por longos períodos favorece o 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

29 

 

FARMÁCIA  

Monteiro  

aparecimento de DVC? Elevar as pernas antes de dormir é uma medida recomendada para a 

melhoria dos sintomas? Adicionalmente, elaborei um panfleto no Word com a compilação das 

informações principais sobre a doença, os sinais e os sintomas, os fatores de risco, bem como as 

medidas não farmacológicas e o tratamento farmacológico (anexo 8).  

 O projeto decorreu durante uma semana e, para isso, procedi à impressão dos panfletos e 

acedi ao questionário através de um dos computadores da farmácia, uma vez que este estava 

disponível online no Google Forms. Em relação à escolha de participantes, não houve nenhum 

critério; ao longo da semana fui abordando algumas pessoas que demonstravam ter tempo ou que 

durante o atendimento solicitavam medicamentos para o tratamento desta doença quanto à sua 

disponibilidade para responder a um breve questionário sobre DVC, tentando incluir todas as faixas 

etárias. Fui fazendo as várias questões e, sobretudo na parte II, fui explicando a doença e o motivo 

pelo qual a pergunta era verdadeira ou falsa. Após o questionário, entreguei o panfleto informativo 

e questionei o utente sobre a existência de alguma dúvida. Decidi optar por este método, porque, 

perante a atual situação de pandemia que veio impor regras e cuidados, considerei a melhor forma 

de abordar os utentes e transmitir-lhes as informações essenciais, pois não só respondiam a 

perguntas como também aprendiam. 

 Os objetivos pretendidos foram alertar os utentes para esta problemática, verificar a 

presença de fatores e risco e abordar ao longo do questionário a importância de os diminuir, e por 

fim perceber o grau de instrução dos utentes relativamente a esta patologia e transmitir 

conhecimentos sobre a mesma.  

2.3. Resultados e conclusões 

 Os resultados decorrentes do projeto encontram-se apresentados nos gráficos seguintes, 

tendo por base as respostas dadas pelos vários participantes (anexo 9). O projeto contou com a 

participação de 37 utentes, 24 do sexo feminino (64.9%) e 13 do sexo masculino (35.1%), que 

disponibilizaram 10 minutos do seu dia para responderem ao questionário e aprenderem um pouco 

mais sobre esta doença. Durante a Parte I, fui avaliando a presença dos vários fatores de risco, 

estando demonstrados os resultados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nestas questões alertei para o facto de, devido a fatores hormonais, o género condicionar 

o aparecimento da doença, bem como o aumento da idade levar a um aumento do risco. 

Figura 2. Distribuição dos participantes por 

faixa etária 

<14 anos 

14-29 anos 

30-44 anos 

45-59 anos 

>60 anos 

Feminino 

Masculino 

Figura 1. Distribuição dos participantes por  

género. 
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 A maioria dos participantes apresenta um estilo de vida inadequado, com ausência de 

exercício físico (62.2%) e excesso de peso (45.9%), tendo alguns me referido que a pandemia por 

Covid-19 contribui para este último aspeto. Salientei a importância de uma rotina diária saudável, 

com prática de exercício físico e manutenção de um peso corporal adequado, não só para evitar o 

aparecimento desta doença como de muitas outras.  

  

 Relativamente a outros fatores, notei que uma parte considerável dos intervenientes passa 

demasiado tempo na mesma posição (81.1% >4 horas), sobretudo os mais idosos. Também devido 

ao estado de emergência decretado, muitos referiram que deixaram de trabalhar e, como tal, ficaram 

muito mais tempo em casa sentados. Reforcei a importância de, sempre que possível, exercitar as 

pernas para favorecer a circulação, dando uma caminhada por exemplo. Adicionalmente, uma boa 

percentagem de participantes revelou ter familiares próximos com DVC e varizes (48.6%), o que é 

igualmente um fator de risco para o seu desenvolvimento, pelo que devem estar atentos ao 

surgimento de sinais e sintomas caraterísticos.  

   

 

 

 

 

 

 

Sim 

Não  

Não sei 

Figura 3. Estilo de vida dos participantes. 

Sedentário 

Exercício físico 1/2x p/semana 

Exercício físico 3/4x p/ semana 

Sim  

Não 

Figura 4. Prevalência de obesidade entre 

os participantes. 

< 4 horas 

4-8 horas 

> 8 horas 

Figura 5. Número de horas consecutivas 

sentadas ou em pé durante o dia. 

Sim 

Não 

Não sei 

Figura 6. Presença de historial familiar de 

DVC ou varizes.  

Sim 

Não  

Não sei 

Figura 7. Presença de sintomas 

caraterísticos da doença. 

Figura 8. Agravamento dos sintomas com 

o tempo quente. 
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 Dos 37 utentes, 22 (59.5%) revelaram apresentar sintomas típicos de DVC como 

desconforto nas pernas, sensação de peso nas pernas, cãibras e até inchaço principalmente na 

zona do tornozelo, tendo 19 (86%) mencionado que se agravavam com o calor. Das 22 respostas 

positivas, 19 foram de participantes do género feminino e 3 do género masculino, devido ao referido 

anteriormente: uma maior predisposição das mulheres para o desenvolvimento da doença. 

 Seguem-se os resultados relativos à Parte II do questionário:  

 

 

 

 

 

 

 A informação e o conhecimento são pontos essenciais tanto na prevenção como no controlo 

das doenças. Na primeira questão da Parte II, uma pequena percentagem dos participantes revelou-

se informada relativamente a esta temática. Em contrapartida, uma grande maioria (70.3%) não 

sabia em quê que consistia, apesar de conhecer familiares com o problema ou inclusive ter a 

patologia. Alguns refeririam que tinha a ver com o sangue; outros já diagnosticados apenas sabiam 

que a medicação era para as pernas. Após a questão, expliquei que nesta doença o sangue venoso 

não consegue regressar ao coração como deveria e, como tal, acumula-se nos membros inferiores, 

causando dor, inchaço e sensação de pernas cansadas. 

 

 

 

 

 

Sim 

Não 

 

Figura 10. Resultados questão 1: Sabe o que é a DVC? 

Figura 11. Resultados questão 2: A 

alimentação influencia o aparecimento de 

DVC? 

Verdadeiro 

Falso Verdadeiro 

Falso 

Figura 12. Resultados questão 3: É 

aconselhado o banho com água quente? 
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Sim 

Não  

Figura 9. Distribuição da presença de sintomas por género. 
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 A alimentação é um fator condicionante para o aparecimento de várias patologias e esta 

não é exceção, na medida em que uma dieta equilibrada contribui para a manutenção de um peso 

corporal adequado, o que é essencial, pois a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento 

da doença. Nesta questão, uma maior percentagem de utentes (67.6%) respondeu que sim, que a 

alimentação influencia o aparecimento de DVC. Em relação à questão 3, foi a mais dúbia, já que 

56.8% das pessoas referiram que o banho com água quente era aconselhado. Nesta situação 

intercedi, explicando que o calor e os ambientes quentes devem ser evitados, pois causam 

vasodilatação e, por outro lado, é aconselhado o banho com água fria para estimular a circulação.  

 Relativamente às duas últimas questões, a resposta foi unânime. Os participantes tinham 

consciência de que estar em pé ou sentados durante várias horas seguidas favorecia o 

aparecimento de DVC. Tinham igualmente conhecimento, ou porque possuíam a patologia e o 

médico já os tinha informado, ou porque já tinham ouvido falar de que a elevação das pernas é uma 

medida recomendada para o alívio dos sintomas, uma vez que contribui para o favorecimento da 

circulação sanguínea contra a gravidade. 

  De um total de 45 panfletos impressos, 42 foram distribuídos – 37 aos intervenientes do 

projeto e os restantes foram entregues por outros colegas aos utentes que pela primeira vez iriam 

tomar medicação para o tratamento da doença venosa, para estes ficarem informados relativamente 

a algumas medidas importantes no seu dia a dia. 

 Considero que o projeto teve algumas limitações, nomeadamente o facto de não haver 

grande privacidade, pois a atividade foi desenvolvida ao balcão e com o distanciamento necessário 

por questões de segurança. Talvez se ocorresse noutra ocasião, optaria por realizá-la no gabinete 

da farmácia, utilizando um tablet ou outro dispositivo com imagens e vídeos para haver maior 

interatividade. Para ficar com uma ideia relativa ao número de utentes tratados e diagnosticados 

comparativamente com aqueles que referiram apresentar os sintomas caraterísticos, poderia 

também ter colocado outras questões no inquérito como: Já foi diagnosticado com DVC? Toma 

alguma medicação para o tratamento de DVC?  

 Em suma, o projeto correu bastante bem e foi uma mais valia para mim, porque me permitiu 

adquirir conhecimentos e informações relevantes para transmitir aos utentes com esta patologia, 

sobretudo ao nível das medidas não farmacológicas. Destaco um caso que me apareceu durante a 

Verdadeiro 

Falso 

Figura 13. Resultados questão 4: Estar em 

pé ou sentado durante longos períodos 

favorece o aparecimento de DVC? 

Verdadeiro 

Falso 

Figura 14. Resultados questão 5: Elevar as 

pernas antes de dormir é uma medida 

recomendada para a melhoria dos 

sintomas? 
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semana de realização deste projeto, um senhor de 70 anos cujas pernas estavam extremamente 

inchadas e que se queixava de dores que o incapacitavam. O estudo desenvolvido conferiu-me 

segurança e capacidade para atender a esta situação e para o aconselhar da melhor forma possível. 

 

3. Revisão da Medicação 

3.1. Enquadramento teórico: Revisão da Medicação 

 O aumento da esperança média de vida associado ao declínio da taxa de natalidade 

conduziu a um progressivo envelhecimento da população, bem como a um aumento da prevalência 

de doenças crónicas.55-57 Portugal é um dos países da Europa com um elevado número de pessoas 

idosas (idade igual ou superior a 65 anos) com várias comorbilidades e, consequentemente, com 

um consumo substancial de medicamentos, o que se traduz em riscos e em encargos acrescidos 

para o sistema de saúde.55-57 A polimedicação em idosos (uso de 5 ou mais medicamentos) é um 

problema crescente, uma vez que resulta num aumento do risco de erros associados aos 

medicamentos e, deste modo, de doenças iatrogénicas.56,58 Para além disto, esta faixa etária merece 

particular atenção também devido às alterações fisiológicas que resultam da idade e que conduzem 

a complicações mais graves. Perante o exposto, é útil pensar no papel do farmacêutico na 

atenuação deste problema de saúde pública, na otimização do uso dos medicamentos e numa 

melhoria da qualidade de vida dos utentes.55 

 A revisão da medicação (RM) é um serviço farmacêutico diferenciado que consiste na 

avaliação estruturada dos medicamentos dos doentes, com o objetivo de otimizar o seu uso e 

melhorar os resultados em saúde.58 Esta intervenção é crucial em doentes polimedicados, doentes 

de risco, e ainda naqueles que tomam medicamentos com potenciais efeitos adversos graves.59 A 

RM foca-se na procura de fatores reveladores de uma utilização não adequada do medicamento, 

permitindo identificar duplicações de medicação, interações medicamentosas, efeitos adversos, 

posologias inadequadas, problemas de saúde não tratados, uso de medicamentos sem indicação 

terapêutica, efetividade e cumprimento do tratamento.58  O envolvimento dos pacientes na tomada 

de decisões e o apoio na toma dos seus medicamentos traduz-se numa melhor segurança para o 

doente, melhores resultados e maior satisfação com o atendimento.58 A RM é cada vez mais 

reconhecida como sendo uma chave importante na gestão de medicamentos, prevenindo doenças 

e problemas a eles associados, desempenhando  o farmacêutico uma função essencial como 

interveniente no processo de uso dos medicamentos, para ajudar a melhorar adesão, a eficácia e a 

segurança.55,58,59 

 A RM pode ser efetuada a partir de uma conversa com o doente, para avaliar cada 

medicamento individualmente e a sua adequação às respetivas circunstâncias. Nesse sentido, é 

importante a recolha de informação sobre todos os MSRM, MNSRM e SA usados, as patologias já 

diagnosticadas e outros dados como a idade, parâmetros bioquímicos e alergias. O farmacêutico 

deve ainda avaliar aspetos como o cumprimento da posologia, o conhecimento dos medicamentos, 

a sua perceção da eficácia, a existência de dúvidas relativamente à patologia ou medicação e a 

adesão à terapêutica. Os objetivos consistem em orientar o doente ou o seu cuidador, ampliar a 

informação sobre os medicamentos, discutir dificuldades com a sua toma e potenciais problemas 
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associados, com o intuito de reduzir a gravidade ou evitar o aparecimento de problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM) e diminuir resultados negativos associados à medicação 

(RNM).55,60 

3.1.1. Problemas Relacionados com os Medicamentos e Resultados 

Negativos associados à Medicação 

 Os PRM dizem respeito a situações que, no processo de uso do medicamento, causam ou 

podem causar o surgimento de um resultado negativo em saúde.60 Portanto, podem ser 

consideradas situações de PRM as seguintes: a administração errada do medicamento, 

conservação inadequada, contraindicações, interações, duplicação de medicação, incumprimento 

da toma, administração errada, esquema terapêutico e posologia não adequados.60 A deteção de 

PRM pode acontecer a partir do momento em que se dispõe de toda a informação terapêutica, sendo 

necessário um procedimento que permita avaliar quatro parâmetros farmacoterapêuticos:61,62  

1. Necessidade do medicamento: compreender se existe algum problema de saúde que 

justifique o uso do medicamento e se o medicamento tem indicação para esse 

problema.62 

2. Medicamento adequado: verificar se existem incompatibilidades ou problemas de 

segurança, nomeadamente interações, contraindicações, reações adversas e 

alergias.62 

3. Posologia adequada: averiguar o cumprimento da posologia ou seja, se é usado na 

dose, frequência e duração corretas, pois uma posologia errada pode não fazer efeito 

ou, por outro lado, causar toxicidade.62  

4. Condições doente/sistema: capacidade do doente e/ou cuidador perceber a utilização 

do medicamento e conseguir administrá-lo de forma correta e autónoma. Este 

parâmetro engloba ainda problemas relativos aos recursos financeiros, ao 

incumprimento do regime farmacológico e ao facto de o medicamento não estar 

disponível no mercado.62 

 Para a sua deteção, o farmacêutico efetua de modo sequencial quatro perguntas 

destacadas no fluxograma em anexo (anexo 10); quando a resposta é não, está identificado um 

PRM.  

Tabela 2. Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com Medicamentos  

(Adaptado de: Iglésias-Ferreira, P., Santos, H.J. Dispensação Clínica de Medicamentos. Bol. do Cim, Revista 

Ordem dos Farmacêuticos, 2009). 

PRM 1 Medicamento não necessário 

PRM 2 Medicamento não adequado 

PRM 3 Posologia não adequada 

PRM 4 Falta de condições do doente/sistema 

 O PRM encontrado pode conduzir a uma intervenção farmacêutica, que pode ser realizada 

diretamente com o doente ou, em casos mais graves, com o médico através da redação de uma 

carta a expor o problema e a solicitar a análise da situação.60 
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 O correto processo de uso dos medicamentos aumenta a probabilidade de sucesso nos 

resultados, no entanto não assegura que se  atinjam resultados positivos.60  Os RNM são problemas 

de saúde, alterações não adequadas ao objetivo farmacoterapêutico e relacionadas com a falha no 

uso dos medicamentos.60 Para medi-los é essencial avaliar variáveis como os sinais e sintomas, 

eventos clínicos, medições fisiológicas e de parâmetros bioquímicos, no sentido de averiguar se a 

farmacoterapia é necessária, efetiva e segura.60 A classificação dos RNM baseia-se em três 

premissas que devem ser cumpridas pelos medicamentos usados pelo doente: necessidade 

(existência de um problema de saúde que fundamente o seu uso); efetividade (alcance dos objetivos 

terapêuticos estabelecidos); seguridade (não agravar nem conduzir a outros problemas de saúde).60 

Tabela 3. Classificação de Resultados Negativos associados à Medicação  

(Adaptado de: Hernández, D. S., Dáder, M. J. F. & Castro, M. M. S. Método Dáder. Manual de Seguimento 

Farmacoterapêutico, 2009).  

N
e
c
e

s
s
id

a
d

e
 • Problema de saúde não tratado 

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com o facto de não receber a 

medicação que necessitava. 

• Efeito de medicamento não necessário  

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com o facto de utilizar um 

medicamento que não necessitava. 

E
fe

ti
v
id

a
d

e
 • Inefetividade não quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com uma inefetividade não 

quantitativa da medicação. 

• Inefetividade quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com uma inefetividade quantitativa 

da medicação. 

S
e
g

u
ri

d
a
d

e
 • Inseguridade não quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com uma inseguridade não 

quantitativa de um medicamento. 

• Inseguridade quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde relacionado com uma inseguridade quantitativa 

de um medicamento. 

 
 A prevenção, a deteção e a resolução de RNM orienta para uma avaliação e monitorização 

contínuas das necessidades e queixas do doente, onde são detetadas alterações resultantes do uso 

da medicação, com o intuito de preservar ou melhorar o seu estado de saúde.60  

3.2. Enquadramento prático, objetivos e métodos 

 O caminho da profissão farmacêutica passa pela oferta de serviços de saúde que promovam 

o uso racional do medicamento, de modo a que este seja utilizado de forma segura e efetiva, para 

que se consigam alcançar resultados clínicos positivos. A RM é um serviço farmacêutico muito 

importante, sobretudo para os idosos polimedicados que têm dificuldades com a toma dos seus 

medicamentos. Por este motivo, para ajudar os doentes na compreensão do seu regime 

farmacoterapêutico e para melhorar os seus resultados em saúde decidi, juntamente com outra 

colega estagiária da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, implementar este serviço.  

 A ideia do projeto surgiu face ao número de utentes que durante o atendimento revelavam 

dúvidas sobre a sua medicação. Muitos desconheciam os seus medicamentos, não sabiam para 
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que patologia estavam indicados nem os sabiam tomar corretamente tendo, em alguns casos, 

verificado uma duplicação da medicação.  

 Para a implementação deste serviço, elaborei uma ficha (anexo 11) com um conjunto de 

questões pertinentes para apurar com o doente, no sentido de verificar toda a medicação e a 

presença ou não de problemas relacionados com a sua toma, nomeadamente: Quais os problemas 

de saúde que apresenta? Qual a medicação que toma? Cumpre a posologia prescrita? Sente 

alguma dificuldade na toma dos seus medicamentos ou tem algum problema com a sua toma? 

Considera que as suas patologias estão controladas? Após a recolha de toda a informação foi feita 

uma análise para averiguar a necessidade, a efetividade e a segurança de cada um dos 

medicamentos. Posteriormente, foi entregue ao utente uma folha de intervenção farmacêutica 

(anexo 12), onde constavam os medicamentos que deveria tomar, para que patologia estavam 

indicados e a sua posologia, bem como as medidas não farmacológicas a adotar e outras 

observações que pudessem ser relevantes. 

3.3. Descrição de um caso clínico 

 Durante um atendimento, uma senhora de 72 anos chamou-me particularmente a atenção, 

porque notei desde logo que não estava a tomar a medicação devidamente. A senhora tinha 

prescrição de uma estatina (sinvastatina 40mg), de uma benzodiazepina (alprazolam 1mg), de um 

antidepressivo tricíclico (clomipramina 10mg), de antidiabéticos (gliclazida 30mg; metformina+ 

sitagliptina 850/50mg) e de um protetor gástrico (pantoprazol 40mg). Na prescrição, reparei que o 

médico referia a suspensão da toma da gliclazida 30mg e da metformina 500mg, e início da toma 

de metformina+sitagliptina 850/50mg. Portanto, perante esta situação, referi à senhora que iria 

iniciar um novo medicamento para os diabetes e que deveria parar com a toma dos anteriores. Com 

isto, ela referiu-me que não queria levar o novo e que pretendia apenas levar a gliclazida 30mg. 

Estranhei o sucedido e questionei o motivo, pelo que me disse que a metformina 500mg causou-lhe 

problemas e por isso só tomava aquele para os diabetes. Percebi que não estava a ser cumprido o 

regime farmacoterapêutico e, uma vez que já tinha a ficha com as questões impressas, decidi efetuar 

a RM durante o atendimento (anexo 13). Comecei por interrogá-la sobre os seus problemas de 

saúde; mencionou que tinha colesterol, diabetes e ansiedade. Em seguida, perguntei-lhe pela 

medicação, se era apenas a que estava na prescrição ou se tomava outros medicamentos, inclusive 

outras formas farmacêuticas, que pudessem exercer interações; referiu-me que apenas tomava o 

que estava prescrito, no entanto para os diabetes só a gliclazida 30mg. Relativamente ao 

cumprimento da posologia, confirmei que sabia tomar todos os medicamentos, excetuando a 

metformina 500mg que não tomava. Seguidamente questionei-a sobre a existência de alguma 

dificuldade com a toma dos medicamentos ou de algum problema associado, nomeadamente 

dificuldade em mastigar e efeitos secundários; o único problema referido foi o facto da metformina 

500mg lhe ter causado diarreia, o que fez com que deixasse de a tomar, porque “não podia sair de 

casa assim”. Por fim, na última questão relativa ao controlo das patologias, mencionou que o 

colesterol andava bem, mas os valores da glicemia continuavam altos, tendo a última medição 

registado um valor acima de 140mg/dl em jejum, o que justifica a troca da medicação pelo médico. 
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 Perante a situação, detetei um problema relacionado com a metformina+sitagliptina, um 

PRM 4, uma vez que a senhora não estava disposta a iniciar este novo medicamento. Assim, 

incentivei à adesão da terapêutica, salientando que a diarreia é um efeito secundário muito comum 

com a toma de metformina, mas que geralmente é transitório, sendo importante continuar a tomar 

conforme o prescrito. Referi-lhe também que se a toma do novo medicamento afetasse muito a sua 

qualidade de vida deveria consultar o médico, que eventualmente poderia sugerir um probiótico para 

melhorar a flora intestinal, mas o mais importante era não deixar de tomar o medicamento sem o 

seu consentimento.  

 Posteriormente, analisei o caso e procedi ao preenchimento da folha de intervenção 

farmacêutica, confirmando se cada um dos medicamentos era necessário, efetivo e seguro. Notei 

que a medicação anterior para os diabetes conduziu a RNM, nomeadamente: inseguridade não 

quantitativa (a metformina causou um problema de saúde) e inefetividade quantitativa (a senhora 

não estava a seguir o plano farmacoterapêutico e a patologia não estava controlada). Relativamente 

aos restantes medicamentos habituais, não verifiquei a existência de RNM, no entanto saliento o 

facto de poder existir interação entre o alprazolam e a clomipramina, com consequente aumento 

dos efeitos adversos como tonturas e sonolência.63 Do mesmo modo, o pantoprazol pode aumentar 

os níveis sanguíneos da sinvastatina, podendo surgir rabdomiólise, sendo importante estar atenta a 

dores musculares e, caso surjam, deve referenciar ao médico.63  

 Mais tarde, a senhora voltou à farmácia e levou consigo a folha de intervenção farmacêutica 

(anexo 14), com as patologias, a medicação necessária, como a deveria tomar e as medidas 

essenciais a ter em conta no dia a dia, como a adoção de um estilo de vida saudável com uma 

alimentação equilibrada e prática regular de exercício físico. Esta utente mostrou-se bastante 

satisfeita e agradeceu o serviço, porque não só foi mostrado interesse e preocupação para com ela, 

como também se evitaram resultados negativos para a saúde decorrentes de uma má adesão à 

terapêutica.  

3.4. Conclusão 

 Relativamente a este projeto, não foi desenvolvido da maneira que pretendia, pois apenas 

alcançou uma utente. Isto deveu-se sobretudo à falta de tempo para realizar o serviço, e ainda face 

à pandemia não foi possível conversar num local com a devida privacidade. De qualquer das formas, 

fica o trabalho desenvolvido que poderá vir a ser uma mais valia para a implementação deste serviço 

no futuro, que salienta a importância do papel do farmacêutico no seguimento e acompanhamento 

dos seus utentes.  

 Em conclusão, penso que a RM é bastante importante, porque há inúmeros doentes 

polimedicados que não cumprem os regimes terapêuticos prescritos. Por outo lado, é importante ter 

a perceção dos doentes relativamente à toma de medicamentos e aos problemas que daí advém, 

para os poder aconselhar devidamente. Relativamente às vantagens, este é um serviço valorizado 

pelo utente, porque proporciona-lhe a oportunidade de conversar sobre a sua saúde com o 

farmacêutico e melhora o nível de confiança e de comunicação. 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

38 

 

FARMÁCIA  

Monteiro  

CONCLUSÃO GLOBAL  

  Concluído o estágio em farmácia comunitária, o balanço final foi muito positivo. A 

oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais contribuiu imenso para a minha formação e 

transmitiu-me valores e responsabilidades. Foi uma experiência desafiadora, que me permitiu 

evoluir, aprender a nível técnico e científico, consolidar conhecimentos e desempenhar um papel 

ativo na saúde população.  

 Com o estágio, pude compreender a gestão e funcionamento da farmácia, conhecer os 

medicamentos disponíveis no mercado, ter a perceção das diferentes realidades existentes e a 

importância da criação de uma relação de confiança com os utentes. A meu ver, o principal desafio 

reside na educação da população, nomeadamente na transmissão de informação sobre as suas 

patologias e medicamentos, e na desmitificação do uso medicamentos genéricos para que se sintam 

seguros com a sua toma.  

 Relativamente aos projetos desenvolvidos na farmácia e com a comunidade, considero ter 

alcançado os objetivos pretendidos, tendo sido bastante bem aceites, quer pela equipa da FM, quer 

pelos utentes que deram o seu contributo. A formação interna contribuiu para relembrar a equipa 

dos aspetos fundamentais relativos às duas problemáticas, que têm elevada prevalência e afetam 

milhares de pessoas em Portugal, e para colmatar possíveis lapsos de informação. O projeto que 

envolveu o público superou as minhas expectativas, porque notei interesse por parte das pessoas 

e, para além disso, permitiu o meu desenvolvimento ao nível da comunicação. 

 Por fim, o farmacêutico é o profissional de saúde que pode ajudar o utente a reconhecer 

sintomas e sinais de alerta de várias doenças, informá-lo sobre as intervenções farmacológicas e 

não farmacológicas disponíveis e encaminhá-lo para os devidos cuidados médicos, se assim de 

justificar. Deste modo, o seu trabalho vai muito além da mera dispensa de medicamentos, envolve 

a prestação de cuidados, o saber ouvir e comunicar, o dedicar tempo e o estar atento às várias 

situações.  
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Anexos 

Anexo 1 – Panfleto sobre o Coronavírus (Covid-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

44 

 

FARMÁCIA  

Monteiro  

Anexo 2 - Indicações para a realização de DEXA  

(Adaptado de: Direção Geral de Saúde, Norma nº 001/2010, de 30/09/2010. Prescrição de 

osteodensitometria na osteoporose do adulto). 

Mulheres 

• Idade  65 anos 

• Pós-menopáusicas com idade < 65 anos, se apresentarem 1 fator de 

risco major ou 2 minor 

• Pré-menopáusicas, com causas conhecidas de OP secundária ou 

fatores de risco major 

Homens 

• Idade > 70 anos 

• Idade > 50 anos, se apresentarem 1 fator de risco major ou 2 minor 

• Idade < 50 anos, com causas conhecidas de OP secundária ou fatores 

de risco major 

 

 

Anexo 3 - Critérios de diagnóstico da OMS para a OP 

(Adaptado de: Direção Geral de Saúde, Norma nº 001/2010, de 30/09/2010. Prescrição de 

osteodensitometria na osteoporose do adulto).  

Critérios de diagnóstico Classificação 

T  -1 Normal 

-2.5  T  -1 Osteopenia (baixa massa óssea) 

T  -2.5 Osteoporose 

T  -2.5 + Fratura de fragilidade Osteoporose grave 

O índice T representa a expressão em desvios padrão da DMO do indivíduo em estudo, por comparação com 

a DMO de um grupo jovem do mesmo sexo, correspondente ao grupo etário no pico de massa óssea. 

 

 

Anexo 4 – FRAX: Fatores de risco  

(Adaptado de: Ensrud, K. E. & Crandall, C. J. Osteoporosis. Ann. Intern. Med., 2017) 

Idade 

Sexo 

Peso 

Altura 

Fratura anterior 

Histórico parental de fratura da anca 

Tabagismo 

Utilização de glucocorticoides 

Artrite reumatoide 

Osteoporose secundária 

Consumo de álcool 

DMO do colo do fémur 
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Anexo 5 -  Apresentação PowerPoint sobre Osteoporose e Osteoartrose 
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Anexo 6 -  Avaliação da formação interna  

 

 

 

 

 

 

 

Formação interna: A Osteoporose e a Osteoartrose 

Pertinência dos conteúdos: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Aplicabilidade da informação: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Classificação da apresentação: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Observações: 
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Anexo 7 -  Questionário: “10 minutos Sobre Doença Venosa Crónica” 
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Anexo 8 -  Panfleto sobre Doença Venosa Crónica 
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Anexo 9 – Resultados do questionário: “10 minutos Sobre Doença Venosa Crónica”  

gg 
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Anexo 10 – Fluxograma relativo à sistemática para identificar PRM   

(Adaptado de: Iglésias-Ferreira, P., Santos, H.J. Dispensação Clínica de Medicamentos. Bol. do Cim, 

Revista Ordem dos Farmacêuticos, 2009) 
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 Anexo 11 – Ficha de Revisão da Medicação 

 

REVISÃO DA MEDICAÇÃO  

   Nome:  

   Sexo:  

   Idade:  

• Quais os problemas de saúde que apresenta?  

 

 

 

 

 

 

• Qual a medicação que toma?  

 

 

 

 

 

 

• Cumpre a posologia prescrita?  

 

 

 

 

 

• Sente alguma dificuldade na toma dos seus medicamentos ou tem algum problema com a sua 

toma?  

 

 

 

 

• Considera que as suas patologias estão controladas?  
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Anexo 12 – Ficha de Intervenção Farmacêutica 
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Anexo 13 – Ficha de Revisão da Medicação: caso clínico 
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Anexo 14 – Ficha de Intervenção Farmacêutica: caso clínico 
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RESUMO 

O presente documento consiste no relatório de estágio profissionalizante, realizado no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, estágio este que decorreu no Centro 

Hospitalar Universitário do Porto, mais propriamente nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 

Santo António, sob orientação da Dr.ª Bárbara Santos. 

Para todas nós, este estágio possibilitou o primeiro contacto com a farmácia hospitalar, 

permitindo, desta forma, o desenvolvimento do conhecimento acerca desta área e das suas 

diferentes vertentes. O estágio teve a duração de sete semanas, período durante o qual nos foi dada 

a oportunidade de conhecer os Serviços Farmacêuticos deste centro hospitalar, compreender o seu 

funcionamento, acompanhar as atividades desenvolvidas nos vários setores e, deste modo, 

aprofundar as noções adquiridas previamente acerca de farmácia hospitalar. Assim, o relatório de 

estágio está estruturado segundo os diferentes setores farmacêuticos do Centro Hospitalar e 

Universitário do Porto, abordando aspetos gerais sobre o seu funcionamento e relatando a 

experiência vivida nos mesmos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 1.1. Centro hospitalar  

 O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) é um Hospital Central, que engloba o 

Hospital Geral de Santo António (HGSA), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), o Centro 

Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA), e o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães 

(CGMJM). O HGSA localiza-se junto ao Largo Professor Abel Salazar, em pleno centro do Porto, 

encontrando-se dividido em dois edifícios: o edifício Neoclássico e o edifício Dr. Luís de Carvalho.1 

Este hospital é considerado um centro de referência em patologias como a esclerose múltipla, a 

paramiloidose, entre outras, e integra nos seus serviços especialidades diferenciadas. Os Serviços 

Farmacêuticos (SF) encontram-se inseridos na ampla equipa multidisciplinar de profissionais de 

saúde que trabalha no hospital, e os seus principais encargos incluem a aquisição e gestão dos 

medicamentos, a sua preparação e distribuição pelos serviços de internamento, blocos cirúrgicos e 

consultas externas, a monitorização dos ensaios clínicos e a participação em comissão de farmácia 

e terapêutica, especialmente na avaliação da inovação terapêutica.2 

1.1.1. Serviços Farmacêuticos 

No HGSA, os SF estão localizados no edifício Neoclássico, com exceção da Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO), que se encontra junto ao hospital de dia de oncologia, no edifício Dr. 

Luís de Carvalho. Os SF funcionam 24 sob 24 horas, nos 365 dias do ano, no que diz respeito à 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); em relação aos restantes setores, cada um 

tem o seu respetivo horário de funcionamento. A equipa integra um total de 21 farmacêuticos, 

auxiliados por técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT), assistentes operacionais 

(AO) e assistentes técnicos. Todos são responsáveis por garantir o bom funcionamento do circuito 

do medicamento (CdM), estando divididos pelos diferentes setores dos SF: Distribuição, que 

engloba a DIDDU, a distribuição em Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e a distribuição 

clássica; a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); a Farmacotecnia, que inclui a produção de não-

estéreis, estéreis e nutrição parentérica; o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) e a Unidade 

de Farmácia Oncológica (UFO).  

 1.2. Organização do estágio  

O estágio realizado no CHUP teve a duração de 7 semanas, entre janeiro e fevereiro, sendo 

que, durante este período, tivemos a oportunidade de contactar com o trabalho realizado em cada 

um dos setores. A primeira semana de estágio permitiu um conhecimento geral dos SF do CHUP, 

através da apresentação de cada um dos setores e, para as restantes semanas, foi-nos atribuído 

um plano de trabalho com rotatividade (Tabela 1), o que permitiu que cada uma de nós 

acompanhasse de perto a atividade desenvolvida em cada unidade. Durante o período de estágio, 

tivemos ainda a oportunidade de participar nas sessões clínicas realizadas no serviço, referentes à 

utilização de toxina botulínica na espasticidade e o uso do ocrelizumab na terapêutica da esclerose 

múltipla. 
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Tabela 1. Organização do plano de estágio para cada estudante. 

Estudante Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

  13-20 jan 27-31  jan 2-7 fev 10-14 fev 17-21 fev 24-28 fev 

Tânia Filipa 

Domingues 

Vasco 

Apresentação UEC/APF UFA DIDDU Farmacotecnia UFO Relatório 

Mónica Faria 

Filipe 
Apresentação DIDDU UFA UEC/APF UFO Farmacotecnia Relatório 

Marta Isabel 

Araújo da 

Silva 

Apresentação Farmacotecnia UFO UFA DIDDU UEC/APF Relatório 

Andreia 

Luísa Neto 

Meireles 

Apresentação UFO Farmacotecnia UFA UEC/APF DIDDU Relatório 

2. ARMAZÉM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

O APF é o armazém central de medicamentos e outros produtos farmacêuticos do CHUP, 

cuja principal missão é assegurar a aquisição e a disponibilização dos medicamentos, em 

quantidade e qualidade adequadas, dentro do prazo solicitado, e ao menor custo possível.3 Neste 

sentido, o APF é o local onde ocorre a aquisição, a receção, o controlo de stocks e o armazenamento 

de medicamentos e produtos farmacêuticos. O farmacêutico destacado para este setor tem como 

funções: elaborar a lista comum e partilhá-la com o Serviço de Aprovisionamento (SA), controlar o 

produto disponível para a distribuição, manter atualizada a informação sobre as existências em 

stock, informar sobre as compras a efetuar, e é ainda responsável pelas devoluções aos 

fornecedores.4 

 2.1. Organização do Armazém de Produtos Farmacêuticos 

No que diz respeito à organização do APF, este encontra-se dividido por secções: material 

de penso, nutrição artificial, colírios e pomadas oftálmicas, manipulados, antídotos, contrastes de 

raio-X e produtos de ambulatório. Todas estas secções estão organizadas segundo a metodologia 

FEFO (First Expired First Out), sendo que todos os medicamentos devem ser retirados das 

prateleiras da direita para a esquerda e da frente para trás. Os medicamentos encontram-se 

dispostos por ordem alfabética, de acordo com a denominação comum internacional (DCI). Existe 

ainda uma sala com acesso restrito ao farmacêutico, onde se encontram armazenados os 

estupefacientes e psicotrópicos. Os medicamentos que necessitam de ser conservados no frio são 

guardados na câmara frigorífica, a temperaturas entre 2 e 8°C. Relativamente aos desinfetantes e 

antisséticos, estes são armazenados numa sala própria devido às suas características inflamáveis, 

havendo ainda um local para armazenamento de injetáveis de grande volume.4  
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2.2. Gestão de encomendas / stocks 

De forma a gerir o stock dos medicamentos e produtos farmacêuticos eficazmente, o CHUP 

aplica o sistema de utilização de kanbans, que correspondem a cartões que contêm as seguintes 

informações: designação do produto, ponto de encomenda, quantidade a encomendar, código de 

barras, localização e observações. Quando é atingido o quantitativo de reposição de stock, o kanban 

é retirado do local onde está o medicamento ou produto farmacêutico, e realiza-se uma nova 

encomenda. Para tal, é necessário introduzir na lista comum, a qual é partilhada com o SA, o nome 

do produto em falta e a quantidade a encomendar, o que despoleta a necessidade da sua aquisição, 

sendo emitida uma nota de encomenda aos fornecedores.5 É relevante referir que só podem ser 

encomendados produtos que estejam aprovados pelo CHUP e que estejam presentes no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), podendo também ser encomendados outros 

produtos, desde que haja aprovação prévia por parte da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

e pela direção clínica. Quando a encomenda chega à receção, o TSDT agrega o kanban ao respetivo 

medicamento ou produto farmacêutico, e verifica se estes correspondem ao pedido na quantidade 

e forma farmacêutica corretas, anotando o lote e o prazo de validade na guia de remessa/fatura. 

Posteriormente, a guia é enviada para o SA, onde ocorre a faturação e a atualização do stock 

informático no programa “Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico” (GHAF). No que diz 

respeito aos medicamentos derivados do plasma humano, é verificado, aquando da sua receção, a 

presença do certificado da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P 

(INFARMED) - o Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), o qual pode ser 

consultado através da base de dados desta entidade. Quanto às matérias-primas, estas devem ser 

acompanhadas pelo respetivo Boletim de Análise, que comprova a qualidade do lote. Por último, o 

AO procede ao armazenamento correto dos medicamentos e produtos farmacêuticos com o 

respetivo kanban, devendo ser dada prioridade aos produtos de frio. Os produtos pertencentes a 

outro armazém, como CMIN, UFA, UFO e produção, necessitam de transferência informática e são 

enviados para os respetivos serviços. Certos serviços clínicos, como o bloco operatório e os 

cuidados intensivos, possuem um armazém farmacêutico avançado com medicamentos 

específicos, designado de Pyxis MedStation® 3500 System. Neste sistema, é possível elaborar uma 

listagem dos medicamentos retirados, sendo que os farmacêuticos são responsáveis pela reposição 

de estupefacientes e psicotrópicos, enquanto que os TSDT tratam dos restantes medicamentos ou 

produtos farmacêuticos.4  

Para além dos fornecedores comuns, o CHUP pode também solicitar medicação à Farmácia 

Lemos em determinadas situações, nomeadamente quando existe medicação esporádica ou que 

esteja em falta e, ainda, no caso de alguns medicamentos manipulados, os quais devem ser pedidos 

com 24 horas de antecedência.6 Em situações de maior urgência, são solicitados empréstimos de 

medicamentos a outra entidade hospitalar, quando estes não existem nos SF.  Devem ser impressas 

duas guias, uma delas destinada à entidade à qual o empréstimo é feito, e a outra é arquivada na 

pasta que se destina aos pedidos de empréstimo do hospital, sendo feito registo do mesmo em 

impresso próprio. Do mesmo modo, o CHUP pode também efetuar a cedência de empréstimos de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos a outra entidade hospitalar.7 No que diz respeito à gestão 
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de stock, esta é feita no momento de entrada e saída dos produtos, de modo que, nenhuma saída 

deve ocorrer sem se registar e sem ter sido dada entrada desse mesmo produto no GHAF.8 Este 

sistema informático permite a elaboração de um inventário, utilizado como controlo interno para 

confirmar se o stock informático corresponde ao físico, de forma a minimizar o prejuízo e a evitar a 

rutura de produtos.9 Para além do GHAF, existem estratégias que facilitam a gestão, tais como: 

reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um sistema de caixas, trocando-se 

as caixas vazias pelas cheias; reposição de stocks nivelados, onde a reposição é realizada no 

próprio local após contagem das unidades consumidas; e reposição por kanbans.10 De uma maneira 

geral, o processo de compras e gestão do armazém assegura a aquisição e disponibilização dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo que é solicitado por 

parte dos SF, de forma a não ser interrompido o CdM e a cumprir o prazo esperado pelos utentes, 

evitando gastos desnecessários que se traduzem em prejuízo para o hospital.5 

 2.3. Atividades Desenvolvidas no Armazém de Produtos Farmacêuticos 

Nos dias em que estivemos presentes neste setor, foi-nos possível acompanhar a 

elaboração da lista comum de acordo com a gestão do stock através de kanbans, participamos no 

processo de dispensa de derivados do plasma, e acompanhamos vários processos de solicitação e 

cedência de empréstimos de medicamentos e produtos farmacêuticos a outras unidades 

hospitalares.  

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A distribuição de medicamentos nos hospitais é da responsabilidade dos SF e representa 

um processo fundamental do CdM, por permitir uma utilização racional, segura e eficaz do 

medicamento. Esta atividade tem como objetivos principais assegurar a validação da prescrição, 

diminuir os erros associados à dispensa da medicação, melhorar a adesão à terapêutica e garantir 

o cumprimento do plano terapêutico, bem como o cumprimento das normas legais.11 A distribuição 

estabelece uma estreita ligação com os serviços clínicos do hospital, englobando quer os doentes 

do internamento pela Distribuição Clássica e pela DIDDU, quer os doentes em regime de 

ambulatório, através da UFA.12     

 3.1. Distribuição Clássica 

 O sistema de distribuição clássica, realizado pelo APF, inclui a reposição de stocks, sendo 

fornecidos, em quantidades previamente estipuladas, os medicamentos e produtos farmacêuticos 

necessários ao funcionamento do serviço, de acordo com as necessidades do mesmo. Os pedidos 

de reposição podem ser feitos eletronicamente ou manualmente. Este sistema encontra-se dividido 

em três circuitos de distribuição, circuitos A, B e C, responsáveis pelo fornecimento aos vários 

serviços clínicos do hospital, blocos e consultas, CMIN e Hospital Joaquim Urbano (HJU), bem como 

ao armazém da UFA e da UFO.13 
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 3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A DIDDU surge com a finalidade de aumentar a segurança no CdM, ampliar o conhecimento 

relativo ao perfil farmacoterapêutico do doente e consequentemente diminuir o risco de interações, 

e ainda racionalizar a terapêutica de modo a evitar desperdícios.11 Assim, a DIDDU é feita para um 

período de 24 horas, à exceção dos fins de semana em que a distribuição é realizada para 48 horas. 

3.2.1. Validação e Monitorização da Prescrição Médica  

 O farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, é responsável pela monitorização 

da farmacoterapia dos doentes de internamento com DIDDU e pela validação da prescrição médica 

para, posteriormente, poderem ser preparados os medicamentos a distribuir pelos serviços clínicos. 

A validação e a monitorização da prescrição médica são cruciais na cadeia terapêutica, pois são 

realizadas sempre que se verifica uma alteração ou atualização do perfil farmacoterapêutico do 

doente, contribuindo, deste modo, para a maximização da segurança e eficácia. Esta validação 

ocorre através do GHAF, sendo necessário confirmar a identificação do doente (nome, número do 

processo, serviço, número da cama), a designação do medicamento pela DCI, a posologia, a via de 

administração e a duração do tratamento (quando aplicável), a data e hora da prescrição e a 

identificação do prescritor e do serviço clínico. Para que a validação seja o mais correta possível, é 

desejável que na prescrição médica estejam indicados outros dados sobre o doente como a idade, 

peso, altura, função renal e hepática e, ainda, o diagnóstico. Assim, é necessário ter em conta as 

caraterísticas quer do doente, quer do medicamento, avaliando a necessidade e a adequabilidade 

do medicamento e da posologia, bem como as condições do sistema doente/medicamento, com o 

intuito de evitar problemas relacionados com a medicação (PRM). Adicionalmente, as prescrições 

médicas devem ser todas validadas tendo em conta as Políticas de Utilização de Medicamentos 

(PUM) estabelecidas pelas Instituições de Saúde com base no FHNM, Adenda e nas Deliberações 

da CFT. A validação constitui uma excelente oportunidade para o farmacêutico intervir na 

farmacoterapia, uma vez que pode através do sistema informático reportar alguma inconformidade 

pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia”.12  Para além da validação no GHAF, 

onde devem ser priorizadas as prescrições urgentes, que se encontram a vermelho, existe um 

“Portal Interno” de rápida comunicação onde os enfermeiros pedem os medicamentos em falta na 

dose unitária.14 É de salientar o facto de alguns serviços clínicos apresentarem um stock de 

medicamentos, não sendo necessário o seu envio, dispensando-se apenas o material de penso, 

nutrição artificial, anti-infeciosos ou outros medicamentos que lá não existam. As insulinas, face ao 

seu uso generalizado e ao facto de sofrerem constantes alterações de dose, fazem parte desses 

stocks, não sendo também enviadas. Para além disto, determinados serviços têm acesso a um 

equipamento semiautomático de dispensa de medicação, o Pyxis Medstation®, que possibilita a 

manutenção de um stock fixo no serviço.12  

3.2.2. Preparação e dispensa da medicação 

 Após o processo de validação estar completo, compete ao farmacêutico a emissão de listas 

de preparação da medicação, que são emitidas segundo uma ordem e horário predefinido, tendo de 

ser registados a hora e o nome do farmacêutico que procedeu à sua impressão. Seguindo as listas 
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emitidas pelos farmacêuticos, os TSDT preparam a medicação em unidose, pelo que esta 

preparação pode ser feita de forma manual ou semiautomática, recorrendo-se para isso a um 

dispensador automático de medicação, o equipamento Pharmapick.  Este dispensador tem 

capacidade para armazenar vários medicamentos e permite a preparação de forma rápida e segura, 

no entanto, não consegue armazenar toda a medicação, de maneira que há uma parte que tem de 

ser preparada manualmente nas células de aviamento. Assim, de acordo com as listas emitidas, 

são preparados oito carros com destino a um conjunto de especialidades, constituídos por malas, 

uma para cada serviço, sendo cada mala constituída por gavetas que contêm a medicação para 

cada doente. Ao longo do dia, ocorrem alterações nas prescrições, de modo que a emissão das 

listas é sempre precedida pelo “Processamento das  prescrições com revertências”, caso o carro 

ainda não tenha sido levado para o respetivo serviço, ou pelo “Processamento das  prescrições sem 

revertências”, quando o carro já foi enviado, sendo neste caso necessária a impressão de etiquetas 

com a identificação da medicação, do doente e do serviço.15 Por fim, depois de preparadas, as 

malas com a medicação devidamente identificadas são transportadas pelos AO para os diferentes 

serviços clínicos.16 

3.2.3. Validação e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

especiais 

 Apesar da maioria das prescrições médicas serem recebidas informaticamente, existem 

ainda algumas exceções com impressos próprios, nomeadamente as referentes a psicotrópicos e 

estupefacientes, derivados do plasma humano, material de penso e antídotos. 

   3.2.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

 Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com propriedades que podem trazer 

inúmeros benefícios terapêuticos, pelo que apresentam elevada importância para a medicina. Em 

contrapartida, são fármacos com uma janela terapêutica estreita, de elevado risco, associados à 

prática de atos ilícitos e ao consumo de drogas e, por isso, são alvo de grande controlo por parte 

das autoridades competentes.17 Face a isto, estes encontram-se armazenados num cofre com 

acesso restrito e, de acordo com a legislação em vigor, é da inteira responsabilidade do 

farmacêutico a sua preparação e envio. A prescrição é feita num impresso próprio da Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, sendo que cada requisição se refere apenas a uma substância ativa, 

podendo incluir vários doentes, devidamente identificados com o nome e o número do processo.15  O 

farmacêutico é então responsável por verificar a conformidade da prescrição e validá-la, 

preenchendo o campo que lhe diz respeito. Seguidamente, deve debitar o medicamento no respetivo 

centro de custo no GHAF e proceder ao seu aviamento em caixas seladas e identificadas 

corretamente com o nome do serviço. 

   3.2.3.2. Hemoderivados  

 Os hemoderivados são medicamentos preparados à base de derivados de plasma humano 

e constituem, por isso, um grupo particular também associado a riscos acrescidos, face à 

possibilidade de transmissão de patologias por via sanguínea.18 Assim, estão sujeitos a um controlo 

rigoroso e a sua requisição é feita em impresso próprio, acompanhado pelas etiquetas identificativas 
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do doente (nome e número do processo), podendo ser apenas dispensados por farmacêuticos e 

para um período de 24 horas. Estes devem preencher no impresso as informações relativas ao 

hemoderivado, identificar o lote de origem e o CAUL emitido pelo INFARMED, sendo posteriormente 

debitado informaticamente. Uma das vias do impresso é armazenada nos SF por um período de 50 

anos, por motivos de segurança e rastreabilidade caso surja algum problema, e a outra via é 

direcionada para o serviço que requisitou o fármaco. 19,20 

   3.2.3.3. Material de penso  

 O material de penso é prescrito, tal como os estupefacientes e hemoderivados, em impresso 

próprio, sendo a prescrição válida por 8 dias.12 Este impresso é validado por um farmacêutico da 

DIDDU, que verifica a adequabilidade do penso ao tipo de ferida e diagnóstico indicado, 

dispensando e debitando o material no processo do doente.  

   3.2.3.4. Antídotos  

 O CHUP, pelo facto de ser um hospital central, é considerado um centro de referência de 

antídotos e a sua prescrição pode ser feita quer eletronicamente via GHAF, quer em impresso 

próprio. A prescrição médica deve conter a identificação do doente, o antídoto solicitado e a razão 

da sua administração, sendo que a sua dispensa deve ser feita o mais rapidamente possível, 

aumentando a probabilidade de sucesso terapêutico, pois o tempo decorrido até à intervenção pode 

condicionar em larga escala os resultados decorrentes da intoxicação.12 Adicionalmente, tem como 

finalidade a reposição dos stocks fixos do serviço de urgência, de modo que o antídoto esteja num 

local acessível para permitir uma rápida atuação.  

3.2.4. Atividades desenvolvidas na Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária 

 Neste setor dos SF, tivemos a oportunidade de observar a validação de inúmeras 

prescrições médicas, assim como os pedidos de medicação em falta do “Portal Interno”. Ao longo 

deste processo, foram-nos explicados todos os passos necessários para uma correta validação e 

pudemos ver, em alguns casos, incongruências de doses e a necessidade de comunicação entre 

os diferentes profissionais de saúde. Validamos ainda, sob supervisão de um farmacêutico, as 

requisições de estupefacientes, debitamos os mesmos no respetivo centro de custo no sistema 

informático e preparamo-los em caixas devidamente seladas e identificadas para os vários serviços 

clínicos. Para além disso, acompanhamos o processo de dispensa de material de penso, bem como 

de hemoderivados. 

 3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

3.3.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 A UFA visa assegurar o acesso aos medicamentos e produtos de saúde, bem como a 

prestação de cuidados farmacêuticos a doentes em regime de ambulatório. É um setor do CHUP, 

pertencente aos SF, com horário de funcionamento das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. É 

constituída por uma sala de espera, fisicamente separada da zona de atendimento, onde existe um 

sistema informatizado de senhas eletrónicas, com o intuito de melhorar a organização do serviço. 
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Aqui, o utente aguarda pela sua vez até que surja a indicação do seu número de senha num painel 

e o balcão ao qual se deve dirigir.21 Em seguida, este dirige-se a uma zona de atendimento e 

dispensa da medicação, constituída por cinco postos de atendimento devidamente numerados. Por 

último, existe a zona de armazenamento da medicação, com espaço necessário para garantir a 

eficácia no fluxo de trabalho. Os medicamentos estão guardados em gavetas e organizados por 

patologia, e dentro de cada patologia por ordem alfabética da DCI; em relação aos medicamentos 

de frio (2-8°C), estes estão armazenados em três frigoríficos. Para além disso, existe um armário 

para os antirretrovíricos (face à variabilidade de fármacos existentes), um para os produtos de 

nutrição, outro destinado aos contentores para depósitos de agulhas e malas térmicas e, ainda, uma 

estante destinada ao arquivo de toda a documentação. Face ao espaço disponível, grande parte do 

stock encontra-se no APF e o pedido de reposição de stock de cada medicamento é realizado pelo 

sistema de kanbans.  

3.3.2. Validação e Monitorização da Prescrição Médica  

 A validação e monitorização da prescrição médica é da competência do farmacêutico, sendo 

que deve ser verificado o cumprimento das condições necessárias para a sua dispensa, de acordo 

com diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da 

CE. No ato da validação, é verificada a conformidade da prescrição eletrónica com as normas 

estabelecidas e a adequação do modelo de prescrição médica para a farmácia de ambulatório. A 

prescrição deve conter os dados de identificação do utente como o nome, número do processo, 

sistema de saúde e respetivo número; a designação do medicamento pela sua DCI; a forma 

farmacêutica, dose, frequência e via de administração; a identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; a indicação da próxima consulta; a identificação e assinatura do prescritor; 

e a identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A validação da prescrição 

médica deve ocorrer até um mês após a sua emissão, mantendo-se válida até à data da próxima 

consulta. Caso se detete alguma inconformidade, não se pode dispensar a medicação até que a 

situação seja regularizada.22 Em geral, todas as prescrições são eletrónicas, excetuando as 

referentes à nutrição e aos derivados de plasma humano que são prescritas em papel em impressos 

próprios.23   

3.3.3. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório pelos SF permite um maior 

controlo da possibilidade de ocorrência de efeitos adversos graves, sendo por isso importante a 

recolha de informação relevante da prescrição médica e a deteção de possíveis interações 

medicamentosas, duplicações terapêuticas, doses, frequência e vias de administração incorretas. A 

dispensa de medicamentos pela UFA com total comparticipação ocorre nas seguintes situações: 

medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais; medicamentos cuja 

dispensa se encontra autorizada por diplomas legais mas com restrições impostas pelo CHUP; 

medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa mas com deliberações 

específicas, autorizados pelo Conselho de Administração do CHUP; medicamentos no âmbito da 

alta precoce, pelo que, neste caso, os SF informam da classificação do medicamento e do seu custo, 
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e encaminham para a Direção Clínica, só podendo ser dispensado após autorização desta; 

medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHUP que autorizem a sua 

dispensa, tendo de ser remetido o processo de autorização à CFT para decisão caso a caso 

podendo, em determinadas situações, obrigar a informação social.24 Adicionalmente, podem ainda 

ser dispensados medicamentos a clientes externos ao hospital, seguidos em clínicas ou médicos 

particulares, que apresentem diagnóstico de artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas.25  Na primeira dispensa, é 

fornecido um folheto informativo relativo ao correto uso dos medicamentos, assim como um termo 

de responsabilidade onde o utente se compromete com a conservação dos medicamentos e em que 

autoriza os seus representantes a poderem levantar a medicação que lhe diz respeito. No caso da 

prescrição de novos medicamentos, é cedida informação detalhada sobre os mesmos, tais como a 

forma de utilização e as condições de conservação, sendo esclarecidas todas e quaisquer dúvidas. 

Quando se justifica, o farmacêutico deve ainda ceder acessórios, como contentores de risco 

biológico e, no caso da medicação de frio, é fornecido um saco térmico para transporte da 

medicação que o deve acompanhar nas seguintes idas à farmácia. A medicação é dispensada, de 

preferência com acondicionamento secundário para facilitar a sua identificação, sendo que a 

quantidade a fornecer tem em conta a data da próxima consulta. Para além disto, tem-se ainda em 

conta aspetos como o custo do produto, o local de residência, a situação clínica e a gestão de stock 

para acautelar o tratamento de todos os doentes. Assim, a medicação pode ou não ser fornecida na 

íntegra, podendo obrigar a diferentes vindas ao hospital, pelo que, neste caso, é emitido um 

comprovativo sempre que alguma fica pendente. Por exemplo, no caso da esclerose múltipla, a 

medicação é dispensada para apenas um mês. O farmacêutico deve tomar uma posição crítica, 

tentando perceber a efetividade do tratamento, a existência de dúvidas e a adesão do doente à 

terapêutica, podendo comunicar, em casos de irregularidades, através do sistema informático com 

o médico, deixando como observação por exemplo “parece não cumpridor”.  

3.3.4. Devolução de medicamentos 

 Todos os medicamentos dispensados neste setor que por alguma razão (como por exemplo 

a alteração da terapêutica ou falecimento) deixaram de ser utilizados devem ser devolvidos e 

colocados num local próprio identificado como “Devolução de medicamentos”. Posteriormente, o 

farmacêutico deve analisar os medicamentos devolvidos, que podem ser aceites quando estão em 

conformidade com as normas exigidas, nomeadamente a integridade física da embalagem primária 

e secundária, prazo de validade e conservação adequados. Os medicamentos unidose devem ter 

os blisters devidamente identificados pela DCI, forma farmacêutica, dosagem, lote e prazo de 

validade, e deve ser acautelada qualquer precaução especial que possa exigir o seu 

acondicionamento. Em contrapartida, devem ser rejeitados os que não cumpram as condições 

anteriormente descritas, os medicamentos devolvidos pelos utentes de conservação no frio, uma 

vez que não é garantido o cumprimento deste critério e, ainda, no caso de medicamentos multidose, 

quando a sua integridade física tenha sido violada. Os medicamentos rejeitados são colocados em 

contentores vermelhos e eliminados de acordo com o procedimento de eliminação de resíduos 
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hospitalares, enquanto que os medicamentos conformes são reaproveitados e doados a instituições, 

como os “Médicos do Mundo”.26,27 

3.3.5. Venda de medicamentos 

 De acordo com o Decreto de Lei nº206/2000, pode ser autorizada a venda de medicamentos 

ao público em farmácias hospitalares e outros estabelecimentos de saúde, em circunstâncias 

excecionais suscetíveis de comprometer o normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o 

risco de descontinuidade nas condições de fornecimento e distribuição. A venda é feita mediante a 

apresentação da respetiva prescrição médica, que deve apresentar pelo menos três carimbos de 

farmácias comunitárias que comprovem a rutura do medicamento.28 

3.3.6. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia Ambulatório  

 A experiência na UFA foi bastante enriquecedora, pois para além de assistirmos à validação 

e dispensa da medicação, realizamos alguns atendimentos com a supervisão de um farmacêutico, 

permitindo-nos ter contacto com as prescrições eletrónicas, bem como com as prescrições em 

impressos próprios da nutrição e de hemoderivados. Aqui, tivemos a oportunidade de aprofundar 

conhecimentos acerca de medicamentos dispensados exclusivamente a nível hospitalar e as 

respetivas patologias para as quais são utilizados. Durante o período de estágio, neste setor, foi 

frequente o atendimento de utentes transplantados, com fibrose quística, paramiloidose e esclerose 

múltipla. Ainda preparamos a medicação para o Hospital de Dia de Gastroenterologia, 

particularmente os anticorpos monoclonais humanizados, sendo que fomos questionadas acerca do 

conceito de “biossimilar”.  

 

4. FARMACOTECNIA 

Farmacotecnia, isto é, “a arte do medicamento” (pharmakon: medicamento; techné: arte), 

diz respeito à formulação e preparação de medicamentos. A nível hospitalar são preparados os 

medicamentos necessários ao hospital que não estejam disponíveis no mercado, de maneira a 

compensar a falta dos mesmos medicamentos para os doentes que deles necessitam, como é o 

caso de doentes com características especiais, como as crianças e os idosos.29 Nos SF do CHUP, 

o setor da farmacotecnia inclui a preparação de medicamentos não estéreis e de medicamentos 

estéreis, a preparação de formulações para nutrição parentérica e a preparação de citotóxicos 

(CTX). A preparação de CTX, apesar de integrar a farmacotecnia, é realizada no CHUP numa 

unidade à parte, a UFO, descrita com detalhe no capítulo 5.  

 4.1. Preparação de medicamentos não estéreis 

De uma maneira geral, neste setor, são preparados medicamentos não comercializados no 

mercado, medicamentos cuja dose necessária não esteja disponível, medicamentos órfãos, e é 

realizado o fracionamento de medicamentos. A maioria das formulações aqui preparadas são 

destinadas ao uso pediátrico, devido à insuficiente disponibilidade e/ou inexistência de formulações 

pediátricas, como consequência da reduzida investigação e desenvolvimento de medicamentos 

para este grupo populacional.  
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Os pedidos de preparação de manipulados não estéreis podem surgir de dois modos: ou 

pelo GHAF, ou por pedidos de kanban, sendo estes últimos destinados à reposição de stock de 

manipulados. Antes do início da preparação do medicamento, o farmacêutico emite a ordem de 

preparação do mesmo, que inclui a ficha de preparação e o respetivo rótulo, para de seguida o 

TSDT ou farmacêutico preparar o medicamento, seguindo as operações de preparação. A ordem 

de preparação tem descrita toda a informação relativa ao medicamento preparado, nomeadamente 

a(s) substância(s) ativa(s), a forma farmacêutica, a dose, o lote do medicamento, a identificação do 

operador e do supervisor, as datas de preparação e de validade do medicamento, a quantidade a 

preparar, os materiais e equipamentos necessários para a preparação, as matérias-primas, os 

respetivos lotes e prazos de validade, as operações da preparação, os ensaios de verificação e 

também um exemplar do rótulo.30 No final da preparação, o farmacêutico faz a verificação das 

operações, rubrica e a ficha de preparação é arquivada. É necessário o cumprimento das Boas 

Práticas de Fabrico (BPF), nomeadamente no que respeita às instalações, equipamentos 

(equipamentos de proteção individual (EPIs)) e procedimentos.31 Nesta unidade de preparação de 

medicamentos não estéreis, são realizadas diferentes preparações, como pomadas, cremes, 

loções, pastas, papéis, soluções e suspensões. 32,33,34 

 4.2. Preparação de medicamentos estéreis e bolsas de nutrição parentérica 

As formulações preparadas neste setor do CHUP são destinadas ao Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (apenas a nutrição parentérica), ao CMIN (internamento de pediatria, consultas 

externas de pediatria, cuidados intensivos pediátricos, neonatologia) e à UFA. Para além disto, são 

preparadas algumas formulações para manter um stock fixo, como por exemplo as ampolas de 

morfina. 

Os medicamentos estéreis implicam o estabelecimento de condições especiais durante a 

sua produção e tratamento, nomeadamente nas instalações e equipamentos, e também nos 

equipamentos de proteção individual, de maneira a preservar a sua segurança, bem como garantir 

a qualidade dos produtos, reduzindo o risco de eventuais contaminações. A produção dos 

medicamentos estéreis e das bolsas de nutrição parentérica deve ocorrer em salas limpas ou 

brancas, que tenham antecâmaras à entrada, permitindo a separação com o exterior, a higienização 

das mãos e o fardamento do pessoal.35 A sala de preparação deste setor contém uma câmara de 

biossegurança de fluxo laminar (classe IIB2), onde são preparados os medicamentos e bolsas de 

nutrição. Adicionalmente, tem características especiais como  superfícies lisas, pressão positiva e 

classificação no mínimo de ISO7,  idealmente ISO6. O fardamento requerido para os operadores 

inclui bata, touca, máscara, luvas e protetores de calçado.36 De maneira a avaliar a qualidade 

microbiológica das condições de trabalho e dos produtos, é feito o controlo microbiológico às 

superfícies da sala branca e da câmara e às mãos dos operadores, sendo recolhidas as amostras 

com zaragatoa, as quais são enviadas para uma entidade externa. Adicionalmente, é feito, 

diariamente, o controlo microbiológico das bolsas de nutrição preparadas (à primeira de cada sessão 

de trabalho e à última da última sessão), sendo recolhida e inoculada uma alíquota, que é enviada 

para o Serviço de Microbiologia, onde será posteriormente analisada.37 As prescrições ou pedidos 

de produção de produtos estéreis ou bolsas de nutrição são feitos intranet e, após análise e 
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validação pelo farmacêutico, são impressas as respetivas ordens de preparação e rótulos.38,39 As 

bolsas de nutrição são preparadas após a manipulação dos medicamentos estéreis, em condições 

asséticas, em câmara de biossegurança de fluxo laminar. A produção, tanto das formulações dos 

produtos estéreis como das bolsas de nutrição, é realizada com o máximo de rigor, sendo que todo 

o material que é colocado na câmara de fluxo laminar é previamente desinfetado com álcool 70°, e 

todos os passos críticos são duplamente verificados de maneira a evitar possíveis erros. 

4.2.1. Preparação de medicamentos estéreis 

Neste setor são preparados vários medicamentos estéreis, nomeadamente: colírios, como 

é o caso do colírio de ceftazidima; fracionamento de soluções injetáveis, como por exemplo a 

solução de aflibercept para injeção intravítrea; diluição e fracionamento, como por exemplo da 

solução injetável de morfina. Os medicamentos são preparados seguindo a técnica de produção 

descrita na ordem de preparação e, no final, são realizados ensaios de verificação e os produtos 

são devidamente embalados e rotulados. 

4.2.2. Preparação das bolsas de nutrição parentérica 

As bolsas de nutrição parentérica preparadas neste setor são bolsas personalizadas, que 

se destinam essencialmente a crianças com necessidades especiais, com seguimento médico nos 

estabelecimentos de saúde referidos anteriormente. A preparação das bolsas faz-se segundo 

prescrições, e após a receção e validação das mesmas são emitidas as ordens de preparação e os 

respetivos rótulos. Para cada preparação, a ordem divide-se em duas soluções: a solução I, 

constituída por macro e micronutrientes, e a solução II, que corresponde à fração lipídica. O 

enchimento das bolsas com macronutrientes (glucose 5%, 10% e 30% e aminoácidos 10%) é feito 

recorrendo-se a um sistema semi-automático, enquanto que os micronutrientes são adicionados 

manualmente. Em relação à emulsão lipídica (constituída por lípidos e vitaminas lipossolúveis), esta 

é preparada numa outra bolsa ou seringa, também de forma manual. No final do enchimento, o 

farmacêutico retira o ar da bolsa, esta é fechada, devidamente embalada ao abrigo da luz e rotulada. 

Adicionalmente a este processo de preparação de bolsas, neste setor é também realizada a 

aditivação de bolsas standardizadas.40 De modo a reforçar o controlo e evitar erros na preparação 

das bolsas de nutrição, estão estabelecidos ensaios de verificação do produto acabado, como a 

verificação de características organoléticas (por exemplo a cor, ou a presença de partículas 

suspensas) e o controlo gravimétrico das bolsas, cujo peso deve situar-se entre os limites 

estabelecidos.41 

 4.3. Atividades desenvolvidas na Farmacotecnia 

Durante o período de estágio na produção de medicamentos não estéreis, acompanhamos 

a preparação de diversas formulações, como por exemplo: pomada sirolímus 0,4%; solução oral de 

sacarose 24%; solução de ácido acético 2%; papéis medicamentosos de tri-hexifenidilo 0,5 mg; 

solução oral de propanolol; colutório de nistatina e lidocaína; loção de banho (alfazema); veículo de 

metilcelulose com parabenos 1%; solução oral de citrato de sódio 3%; suspensão oral de 

espironolactona 2 mg/ml; solução hidrato de cloral 100 mg/ml; suspensão oral de sildenafil 2,5 

mg/ml; substituto da saliva; pasta d’água; pasta de Lassar; entre outras.  
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Já no setor da preparação de medicamentos estéreis e bolsas de nutrição, foi-nos permitido 

acompanhar todo o processo de preparação destes produtos, desde a validação da prescrição até 

à preparação, embalamento e rotulagem, o que nos facultou o conhecimento do funcionamento do 

setor e a compreensão do trabalho aqui desenvolvido.  

 

5. UNIDADE DE FARMÁCIA ONCOLÓGICA 

A UFO encontra-se fisicamente segregada dos SF, localizando-se junto ao hospital de dia 

de Oncologia, no edifício Dr. Luís de Carvalho. O grupo de trabalho designado para este serviço 

inclui dois TSDT, dois farmacêuticos e um AO. Neste setor, para além de serem feitas as 

preparações para tratamentos cíclicos de quimioterapia, é feita a dispensa de imunoglobulinas a 

pacientes autorizados pela CFT. As instalações da UFO subdividem-se em três zonas: branca, cinza 

e negra, garantindo a segurança e as melhores condições para as preparações. Na zona negra, 

encontram-se os medicamentos armazenados por ordem alfabética de DCI, tanto nos armários 

como nos frigoríficos, sendo que junto ao local de validação situa-se um armário com os materiais 

e medicamentos que são dispensados com maior frequência. A zona cinza é o espaço onde os 

TSDT procedem à higienização das mãos e ao fardamento com o equipamento de proteção 

individual (touca, máscara PFRP3, bata reforçada de baixa permeabilidade, protetores de calçado 

e luvas de nitrilo). De forma a garantir as condições de assepsia e a segurança, a manipulação dos 

CTX ocorre na zona branca, com classificação mínima de ISO7 (classe B), equipada com uma 

câmara de fluxo laminar e filtros HEPA, e em ambiente controlado com pressão negativa para evitar 

a saída de partículas para o exterior.42  

 5.1. Circuito do medicamento na Unidade Farmácia Oncológica 

O CdM inicia-se quando é atingido o ponto de encomenda no kanban, momento em que o 

farmacêutico coloca na lista comum o medicamento e a quantidade a encomendar, de acordo com 

o definido, sendo esta lista enviada posteriormente para o SA que emite a nota de encomenda para 

o laboratório. As encomendas são rececionadas no APF e o SA dá entrada informática do 

medicamento, sendo este transportado para o armazém da UFO pelo AO, e identificado como 

“transporte de CTX” com etiqueta laranja. Por fim, o AO, supervisionado pelo TSDT ou pelo 

farmacêutico, identifica as embalagens com QR code, coloca o respetivo kanban e armazena o 

medicamento em local apropriado. 

 5.2. Circuito do doente na Unidade Farmácia Oncológica 

O circuito do doente começa pela referenciação do doente para uma consulta de oncologia 

ou hematologia, na qual o médico faz o diagnóstico e prescreve o tratamento cíclico de 

quimioterapia, segundo os protocolos da instituição, com agendamento das sessões. No dia 

agendado, o doente dirige-se aos serviços administrativos, os quais dão entrada informática, sendo 

este posteriormente recebido pela enfermeira que procede à colheita de sangue para hemograma. 

Se o estado geral do doente e o hemograma não estiverem conforme ou existir alguma queixa por 

parte do doente, é emitida luz vermelha, indicando que o tratamento não pode ser realizado. No 

caso do hemograma suscitar dúvidas, é emitida luz amarela e o processo é analisado pelo médico. 
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Se, por outro lado, o hemograma e o estado geral do doente estiverem conforme, a farmácia recebe 

luz verde e, a partir deste momento, o farmacêutico valida a prescrição (tendo em conta que no caso 

de prescrição manual é necessário proceder a dupla verificação), e prepara os tabuleiros por doente 

e medicamento. A preparação é realizada pelos TSDT em câmara de fluxo laminar, com dupla 

verificação nos passos críticos. No final, as preparações são devidamente rotuladas com o nome e 

processo do doente, tempo de perfusão e outras informações relevantes; no caso do CTX possuir 

fotossensibilidade, a preparação é envolta em papel de alumínio e rotulada novamente; 

posteriormente, a preparação é embalada em manga de plástico e colocada no transfere.  Por 

último, o farmacêutico analisa a preparação, o volume e o conetor; no caso de estar tudo conforme, 

o farmacêutico procede à libertação informática do preparado e coloca-o em caixas, de acordo com 

a localização do doente: cama ou cadeirão. A preparação é depois levada pelas auxiliares do 

hospital de dia para os respetivos doentes. 

 5.3. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia Oncológica 

Durante a realização do estágio, foi-nos dada a possibilidade de aprender a fazer a 

validação das prescrições para os tratamentos cíclicos de quimioterapia, auxiliar na preparação dos 

tabuleiros e também analisar as prescrições de imunoglobulinas. Para além disso, pudemos assistir 

à preparação dos CTX na sala branca e adquirir conhecimentos acerca das condições da sala e 

equipamento para a manipulação.  

 

6. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS 

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, um ensaio clínico ou ensaio é definido como 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, 

ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”.43 Os SF desempenham um papel 

relevante na investigação clínica, sendo a farmácia hospitalar o local que foi estabelecido por lei 

para o armazenamento, controlo e dispensa do medicamento experimental. Nos SF do CHUP, o 

local destinado aos ensaios clínicos é a UEC, constituída por duas salas contíguas: uma sala de 

armazenamento dos medicamentos experimentais, de acesso restrito, com temperatura e humidade 

adequadas, devidamente controladas e monitorizadas; e um gabinete de trabalho, onde está 

arquivada toda a documentação necessária relativa aos ensaios clínicos, em armários fechados.44 

No CHUP, foi elaborado um manual de procedimentos de ensaios clínicos, cujo principal objetivo é 

a implementação e a normalização das operações, de forma a garantir a receção, 

acondicionamento, dispensa, manipulação, segurança, informação ao doente, devolução/destruição 

e controlo de inventário dos medicamentos experimentais, em cumprimento com as Boas Práticas 

Clínicas (BPC) . Na UEC, é obrigatório o cumprimento das BPC, bem como a presença de um 

farmacêutico. Este assegura a formação em BPC dos elementos que fazem parte da unidade, 

regista as tarefas atribuídas aos profissionais que se encontram envolvidos no estudo, reúne toda a 
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documentação que é necessária à realização de um ensaio clínico, garante a disponibilidade dos 

medicamentos em estudo e apresenta as condições logísticas necessárias ao estudo.44 No decorrer 

de um ensaio clínico, encontram-se envolvidos diferentes profissionais e entidades, cada um com a 

sua importância e função definida. De forma a permitir uma melhor compreensão do processo, 

descrevemos no anexo 1 os seus intervenientes e as suas principais funções.43 

 6.1. Procedimentos  

Um processo de execução de um determinado ensaio clínico só é iniciado pelos SF, após 

ter sido realizada uma visita de pré-estudo, com objetivo de proceder a uma qualificação do centro, 

onde são avaliados os requisitos físicos e humanos necessários para a condução do ensaio. Se o 

centro for selecionado, o promotor solicita aos SF todos os documentos necessários relativamente 

ao ensaio clínico, ao medicamento experimental e ao centro participante. Após a reunião de todos 

os documentos, estes são submetidos à Comissão de Ética para a Investigação Clínica, juntamente 

com o pedido de autorização à entidade regulamentar (INFARMED), sendo este pedido também 

avaliado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, para assegurar a confidencialidade dos 

dados necessários. Após este processo, os SF são contactados pelo promotor do ensaio ou pelo 

investigador, para que seja agendada uma visita de início, conseguida através de uma reunião 

presencial ou pelo telefone, onde é explicado de forma exaustiva o protocolo de estudo, com o intuito 

de instruir toda a equipa para a execução do ensaio. No final da visita, é elaborado um procedimento 

interno da farmácia pelo farmacêutico da UEC, que contém a informação relevante e resumida 

relativa ao ensaio e ao modo de procedimento. Quando um novo estudo é aprovado, na UEC, 

procede-se à atualização de uma base de dados onde se faz o registo de todos os ensaios clínicos 

que são realizados no CHUP. Este registo torna muito mais fácil o acompanhamento e o controlo 

de todos os ensaios que estão a decorrer, pois permite saber, por exemplo, quantos doentes foram 

incluídos, quantos ensaios estão em curso, entre outras informações. No decorrer do período de 

ensaio, o monitor faz várias visitas de monitorização ao centro, de maneira a garantir que este está 

a ser realizado conforme o estipulado, verificando aspetos importantes relacionados com o ensaio, 

como o prazo de validade da medicação, as devoluções e o arquivo de toda a documentação 

relevante. Por último, ocorre ainda uma visita de encerramento que visa assegurar a finalização dos 

procedimentos do estudo de forma adequada, e onde é feita também uma verificação da 

documentação arquivada.45 Terminado o estudo, o dossier relativo ao mesmo é arquivado no CHUP 

por um período de 15 a 25 anos. É de notar que o centro pode, a qualquer momento, ser submetido 

a auditorias internas e externas, que têm como objetivos assegurar a qualidade dos dados obtidos, 

o cumprimento do protocolo e das BPC, e a proteção dos direitos dos doentes.44 

 6.2. Circuito do medicamento experimental  

O medicamento experimental é fornecido pelo promotor, no entanto, a medicação 

complementar ao ensaio pode ser dispensada pela UEC e, posteriormente, ser reembolsada por 

ele. Após o envio do medicamento experimental, este é rececionado no APF, e seguidamente é 

armazenado na UEC, sendo que, nos estudos em que o protocolo identifique a necessidade de 

registar a hora de receção, deve-se efetuar o preenchimento do impresso da receção da medicação 
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de ensaio clínico. Na UEC, após abertura da encomenda, o farmacêutico deve verificar a correta 

identificação do medicamento experimental, o número de unidades recebidas, o seu estado de 

conservação, integridade das embalagens, forma farmacêutica, o prazo de validade e o lote. Após 

ter verificado tudo o que é necessário, deve então proceder à receção da medicação experimental 

de acordo com o método pré-estabelecido, arquivar os Drug Shipment Receipts e os certificados de 

análise, e atualizar os registos de receção no Pharmacy File e/ou Fundanet. Aquando a receção, o 

medicamento deve ser acondicionado de acordo com as condições de conservação exigidas, entre 

15 e 25°C nos armários da sala dos ensaios, e entre 2 e 8°C no frigorífico dos medicamentos 

experimentais. Sempre que ocorra algum desvio de temperatura durante o período de 

armazenamento, deve notificar-se de imediato o promotor e colocar a medicação de quarentena até 

obtenção das indicações do mesmo. No caso de ser necessário reetiquetagem, esta tarefa é da 

competência do promotor do ensaio. De acordo com o respetivo protocolo e com a prescrição, feita 

em impresso próprio pelo investigador principal ou por outro médico autorizado, a dispensa é 

assegurada pelo farmacêutico, assim como os registos. A medicação de ensaio pode ser 

dispensada diretamente, sem manipulação alguma, ou em alguns casos pode necessitar de ser 

manipulada na UFO ou na unidade de produção antes de ser dispensada e administrada. A UEC 

fornece, em todos os inícios de tratamento e sempre que solicitado, toda a informação necessária, 

tanto ao doente/familiares em regime de ambulatório, como ao pessoal de enfermagem quando o 

doente se encontra internado. O promotor acordará com os SF, no início de cada estudo, o 

procedimento a seguir com as embalagens vazias e/ou não utilizadas, caducadas ou que sobram 

no final do estudo, pelo que é sempre solicitado aos doentes a devolução da medicação sobrante 

aos SF, que é posteriormente contabilizada, registada e devolvida ao promotor, após devidamente 

documentada.44 

 6.3. Atividades realizadas na Unidade de Ensaios Clínicos 

Nos dias destinados ao setor dos ensaios clínicos, foi-nos permitido assistir a visitas de 

qualificação, início, monitorização e encerramento, onde pudemos acompanhar o método de 

trabalho desenvolvido pelos monitores. Tivemos ainda a oportunidade de ler e interpretar vários 

Pharmacy Files relativos a diferentes ensaios que estavam a decorrer no CHUP, o que nos permitiu 

adquirir novos conhecimentos acerca de determinadas patologias. Assistimos também à receção, 

dispensa e devolução de medicamentos experimentais, e auxiliamos no seu acondicionamento e no 

registo dos diferentes processos.  
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7. CONCLUSÃO 

A experiência no HGSA permitiu-nos obter uma visão geral da estruturação dos serviços 

farmacêuticos num hospital central, tendo em conta que cada unidade de saúde terá as suas 

particularidades. 

Este período de estágio, ainda que curto, foi bastante importante no nosso percurso 

profissional, uma vez que nos permitiu o contacto com a farmácia hospitalar e possibilitou-nos a 

integração nas diferentes unidades dos serviços farmacêuticos e a compreensão do funcionamento 

deste meio, enriquecendo a nossa experiência na área.  

Por fim, ficamos com uma ideia relativa à posição do farmacêutico em contexto hospitalar, 

na assistência e prestação de cuidados ao doente, bem como na gestão do circuito dos 

medicamentos. Assim, consideramos essencial o estágio em farmácia hospitalar, para ficarmos com 

uma visão mais completa da profissão e para o desenvolvimento de novas competências e 

aprendizagens fundamentais para o nosso futuro enquanto profissionais de saúde. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Principais intervenientes dos Ensaios Clínicos e respetivas funções.43 

Investigador 

Profissional reconhecido para o exercício da atividade de investigação, 

que se responsabiliza pela realização do estudo clínico no centro de 

estudo e, sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa o 

estudo nesse centro, podendo, neste caso, ser designado investigador 

principal. 

Farmacêutico 

responsável pelo 

medicamento 

experimental 

Profissional dotado da necessária competência técnica e científica, 

licenciado em Ciências Farmacêuticas, que é responsável por todo o 

circuito do medicamento experimental no centro do ensaio. 

Promotor 
Pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico. 

Monitor 

Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico, e para o 

manter permanentemente informado, relatando a sua evolução e 

verificando as informações e dados coligidos. 

Auditor 

Profissional dotado da necessária competência técnica, experiência e 

independência, designado pelo promotor para conduzir auditorias a 

estudos clínicos. 

INFARMED 

Autoridade competente em matéria de ensaios clínicos, de estudos 

clínicos com intervenção de dispositivos médicos ou de produtos 

cosméticos e de higiene corporal. 

Comissão de Ética 

para a Investigação 

Clínica 

Organismo independente constituído por profissionais de saúde e 

outros, incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e 

do bem-estar dos participantes nos estudos clínicos e de garantir os 

mesmos junto da sociedade. 

Participante Pessoa que participa no estudo clínico. 
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