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Resumo 

 
O estágio curricular em Farmácia Comunitária surge como uma oportunidade de o estudante 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas consolidar todos os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do seu percurso académico. É a etapa onde o estudante entra em contacto 

com a realidade da profissão farmacêutica e adquire os conhecimentos práticos necessários ao 

exercício da profissão.  

O presente relatório foi elaborado no âmbito do estágio curricular realizado na Farmácia 

Avenida, e encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte, é feita a apresentação da 

farmácia e são descritas as diferentes atividades envolvidas no seu funcionamento e gestão. São 

também relatadas as atividades que tive oportunidade de realizar e a importância da intervenção 

farmacêutica no contexto de farmácia comunitária. Na segunda parte, são apresentados os 

projetos que foram desenvolvidos ao longo do estágio. O primeiro projeto consistiu na realização 

de um questionário aos utentes da Farmácia Avenida acerca de condições dermatológicas 

comuns, de forma a explorar aspetos como as condições dermatológicas que mais afetavam os 

participantes, o impacto social e psicológico implicado e se houve recurso ao farmacêutico para 

aconselhamento. Neste âmbito, realizei e apresentei um guia de aconselhamento à equipa da 

farmácia, de forma a elucidar sobre o tema e o aconselhamento que pode ser efetuado para cada 

condição dermatológica. O segundo projeto consistiu na elaboração de um panfleto informativo 

acerca de doenças relacionadas com os ossos e articulações, nomeadamente a osteoartrite, 

artrite reumatoide e osteoporose. Este projeto teve como objetivo informar, principalmente os 

utentes idosos, acerca das medidas de prevenção que podem ser aplicadas, bem como elucidar 

sobre aspetos relacionados com as doenças.  
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Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Avenida 

Introdução 

A Farmácia Comunitária (FC) destaca-se por ser o local onde é mais visível a prática 

farmacêutica. Dada a sua acessibilidade à população, a FC é frequentemente o primeiro local a 

que o utente recorre, nomeadamente ao nível de questões de saúde. Deste modo, o farmacêutico 

desempenha um papel crucial na prestação de cuidados de saúde à população. Para além da 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico é também responsável pela 

promoção do uso responsável de medicamentos e por melhorar a sua efetividade e segurança.  

O estágio em FC é fundamental para adquirir as competências necessárias ao exercício da 

profissão. O presente relatório descreve o estágio realizado na Farmácia Avenida (FA) no 

período de 2 de março a 14 de agosto de 2020. Na Tabela 1 é apresentado o cronograma de 

atividades realizadas durante o estágio curricular.  

Tabela 1 – Cronograma de atividades realizadas durante o estágio na FA 

1. A Farmácia Avenida 

1.1. Localização e Horário 

Fundada em 1993, a FA apresenta uma história pautada por grandes desafios, mas sempre 

com uma preocupação constante em prestar um serviço de qualidade e excelência aos seus 

utentes. Atualmente, situa-se no coração da cidade de Barcelos, na Avenida Alcaides de Faria 

nº293, 4750-106, sendo uma farmácia de referência no concelho. O facto de ser a farmácia mais 

próxima de uma unidade de saúde do concelho – a Unidade de Saúde Familiar de Santo António 

–, favorece a passagem dos utentes na farmácia após ida à unidade de saúde. A zona residencial 

 março abril maio junho julho agosto 

Armazenamento e receção de 
medicamentos e produtos de 

saúde 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Controlo de prazos de validade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Preparação individualizada da 
medicação 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medição da pressão arterial ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Devoluções e regularização de 
notas de crédito 

   ✓ ✓ ✓ 

Observação de atendimento ao 
público 

✓ ✓ ✓    

Atendimento ao público    ✓ ✓ ✓ 

Preparação de manipulados     ✓  

Medição de parâmetros 
bioquímicos 

    ✓ ✓ 
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envolvente também permite uma maior assiduidade e fidelização de vários utentes à FA. Os 

acordos estabelecidos com várias entidades, como Casa do Professor, Associação de 

Fibromialgia FIBRO e Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, também são uma mais-valia para 

aumentar a fidelização dos utentes à FA.  

O seu horário de funcionamento é das 9h às 21h durante os dias úteis, e das 9h às 19h aos 

sábados. Aos domingos e feriados, a FA encontra-se encerrada. Mediante um sistema rotativo, 

é estabelecida a existência de uma farmácia de serviço, aberta 24h por dia, na cidade de 

Barcelos. A FA faz parte desse sistema, sendo destacada de 10 em 10 dias como a farmácia de 

serviço. Durante esses dias, a dispensa de medicamentos ocorre normalmente até à meia-noite, 

sendo que, após essa hora, a dispensa é feita pelo postigo de atendimento até ao horário de 

abertura da farmácia. 

1.2. Recursos Humanos 

O Decreto-Lei (DL) nº307/2007, de 31 de agosto, estabelece que a direção técnica da FC é 

assegurada por um farmacêutico que tem a responsabilidade de promover um tratamento de 

qualidade, efetivo e seguro aos seus utentes. Este DL define ainda que deve ser designado um 

farmacêutico que substitua o diretor técnico em caso de ausência ou impedimento deste.1,2 

Na FA, a direção técnica fica a cargo da Dra. Paula Lamela, também proprietária, que lidera 

uma equipa multidisciplinar e em constante formação. Dessa equipa fazem parte mais três 

farmacêuticos: a Dra. Alexandra Fernandes, farmacêutica substituta, a Dra. Adriana Amorim e o 

Dr. João Lopes e três técnicos de farmácia: Ana Fernandes, Francisco Rodrigues e Pedro 

Durães.  

A FA dispõe ainda de serviços de nutrição com a Dra. Mariana Guerreiro, às sextas-feiras, e 

de podologia com a Dra. Cristina Costa, pontualmente, às terças-feiras. Estes serviços são 

prestados consoante marcação prévia. 

1.3. Organização física  

1.3.1. Espaço exterior 

A FA localiza-se no rés-do-chão de um edifício residencial, bastante moderno e amplo. 

Apresenta uma boa identificação do espaço exterior, através de uma cruz verde luminosa e a 

designação “Farmácia Avenida” na entrada principal. O acesso à farmácia está adaptado a 

pessoas com mobilidade reduzida, de forma a garantir a acessibilidade a todos os utentes. Na 

fachada principal, encontram-se duas montras que são periodicamente alteradas conforme as 

campanhas em vigor, datas comemorativas ou para, simplesmente, promover produtos de 

interesse para a farmácia. Muitas informações relevantes para o utente, nomeadamente o horário 

de funcionamento, os protocolos estabelecidos com instituições, a farmácia de serviço 

permanente e os serviços prestados, encontram-se afixadas na porta principal da FA. 
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1.3.2. Espaço interior 

O espaço interior da FA encontra-se dividido em diferentes áreas, bastante amplas, que 

garantem a prestação de cuidados de saúde da forma mais adequada (Anexo I). 

 A área de atendimento ao público é a zona de primeiro contacto do utente com o interior da 

farmácia, onde ocorre a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde. É nesta área 

também que se encontram dispostos diversos produtos, nomeadamente de dermocosmética, 

nutrição infantil, puericultura, dispositivos médicos, higiene oral e suplementos alimentares. À 

entrada da FA é possível encontrar uma balança digital para determinação de peso, altura e 

índice de massa corporal. A FA dispõe de quatro balcões de atendimento, devidamente 

equipados com computador, leitor de código de barras, impressora e terminal multibanco. Atrás 

dos balcões de atendimento, é possível observar vários Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), organizados de acordo com a sua categoria. Existe ainda uma área de espera 

para crianças e uma zona dedicada à medição da pressão arterial (PA).  

De forma a proporcionar um atendimento mais personalizado e garantir uma maior 

privacidade nos serviços prestados, a FA dispõe de dois gabinetes devidamente equipados. Um 

dos gabinetes é geralmente utilizado para a determinação de parâmetros bioquímicos e para as 

consultas de nutrição. O outro gabinete é destinado à administração de injetáveis e realização 

das consultas de podologia. 

Para a receção e conferência de encomendas, a FA dispõe de uma área com um balcão 

principal preparado para o efeito, constituído por um computador, impressora de etiquetas, leitor 

de código de barras, telefone e impressora. É nesta área onde também ocorre o arquivamento 

de documentos importantes, como notas de crédito, faturas e notas de devolução. Existem ainda 

duas estantes onde se colocam os produtos sem consumo e produtos com prazo de validade 

curto, bem como as reservas não pagas efetuadas pelos utentes. As reservas já pagas são 

armazenadas num armário reservado para esse efeito. 

O armazenamento dos produtos adquiridos é otimizado pela presença de um robot, que 

também efetua a distribuição dos medicamentos para os balcões de atendimento. Os produtos 

que necessitam de refrigeração são armazenados no frigorífico, dispostos por ordem alfabética. 

No caso de se atingir o armazenamento máximo permitido pelo robot, ou na presença de 

produtos que, devido às suas dimensões ou características, não possam ser armazenados nele, 

o armazenamento realiza-se no armazém de produtos farmacêuticos disponível na parte 

posterior da farmácia. Os produtos cujo preço de venda ao público (PVP) tenha sido alterado 

estão disponíveis neste armazém.  

O laboratório existente na FA está adaptado para permitir a preparação de medicamentos 

manipulados, bem como a preparação individualizada da medicação. É neste espaço que está 

arquivada toda a documentação relativa a ambos os processos. 

Para atividades de gestão e administração da farmácia, existe o gabinete da direção técnica, 

onde também decorrem reuniões.  

A FA está também equipada com um quarto de descanso, zona de vestiário e instalações 

sanitárias. 
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2. Gestão da Farmácia 

2.1. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) atualmente utilizado na FA é o Sifarma® 2000, desenvolvido pela 

Glintt – Global Intelligent Technologies. Para cada utilizador existe um código de acesso ao 

Sifarma® 2000, o que permite estabelecer uma responsabilização dos profissionais quanto às 

atividades realizadas. Este sistema é uma ferramenta fundamental para o bom funcionamento 

da farmácia, permitindo diariamente efetuar várias tarefas relacionadas com as encomendas, 

nomeadamente a sua realização e receção, devolução de produtos, regularização de notas de 

crédito, controlo de prazos de validade (PV) e controlo de stocks. Para cada medicamento ou 

outro produto de saúde existente na farmácia, é possível, através do SI, a consulta da “Ficha de 

produto” onde constam informações relevantes, como histórico de compras, stocks mínimos e 

máximos estabelecidos, informação científica do produto (como as indicações terapêuticas, 

posologias, interações, contraindicações e reações adversas) e movimentos de stock. Este 

conjunto de informações contribui para uma maior monitorização dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, desde a sua entrada até à sua saída da farmácia.  

No atendimento, é possível a recolha de várias informações acerca do utente (como dados 

de identificação e medicação que habitualmente toma), que são registadas no SI, na “Ficha do 

Utente”.  

Deste modo, o Sifarma® 2000 apresenta múltiplas funcionalidades, permitindo auxiliar nos 

vários processos relacionados com a gestão da farmácia, bem como otimizar o processo de 

atendimento.  

Para além do Sifarma® 2000, foi implementado recentemente o Sifarma® - Módulo de 

Atendimento que, como o nome indica, é mais direcionado para a vertente do atendimento, tendo 

sido desenvolvido para garantir uma maior praticidade da atividade. A FA foi uma das farmácias 

pioneiras do projeto, porém o processo de implementação coincidiu com a aquisição do robot, o 

que implicou o seu adiamento para julho de 2020. Aquando do meu estágio e ainda no período 

de adaptação ao novo módulo por parte da equipa da FA, pude acompanhar e realizar algumas 

dispensas de medicamentos através deste sistema. Esta atividade permitiu-me perceber as 

várias funcionalidades, nomeadamente na aplicação de descontos e vales que, ao contrário do 

Sifarma® 2000, se realiza de forma automática. Contudo, ainda existem operações que implicam 

a utilização do Sifarma® 2000, como é o caso de vendas suspensas a crédito. 

2.2. Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento de uma farmácia. De 

forma a facilitar a criação e implementação de estratégias de otimização de stock, torna-se cada 

vez mais importante a consolidação do bom funcionamento das atividades diárias de backoffice 

na farmácia. O principal objetivo é procurar rentabilizar os recursos da farmácia, de forma a 

minimizar o volume de stock parado e reduzir as falhas ou ruturas do mesmo, simultaneamente.  
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O Sifarma® 2000 apresenta-se como um grande suporte nesta gestão, permitindo o 

estabelecimento de um stock mínimo e máximo para cada produto. Quando se atinge o stock 

mínimo, o sistema propõe uma encomenda para o produto em causa, que será, posteriormente, 

analisada por um operador. Devido à enorme quantidade de medicamentos e produtos de saúde 

existentes no mercado, a gestão de stocks deve ser realizada tendo em conta a rotatividade e 

sazonalidade do produto.  

2.3. Gestão de encomendas 

2.3.1. Seleção de fornecedores e realização de encomendas 

A seleção de fornecedores é uma atividade com um impacto substancial na eficiência e 

eficácia de toda a cadeia de abastecimento de medicamentos. Para resultados satisfatórios, 

vários critérios devem ser analisados no processo de seleção, incluindo: a qualidade do serviço, 

os prazos de entrega e respetivo cumprimento, custos associados, condições de pagamento e a 

competência técnica do fornecedor.3 Com base nestes critérios, a FA recorre, principalmente, a 

dois fornecedores: a Alliance Healthcare, que funciona como o principal fornecedor, realizando 

entregas duas vezes por dia, e a Medicanorte, à qual a FA recorre caso haja pedidos urgentes 

ou ruturas de stock. Além disso, a FA faz parte do Grupo HealthPorto, que trabalha com várias 

marcas líderes do mercado farmacêutico, conseguindo negociar melhores condições no 

processo de aquisição de alguns produtos.  

Na realização de encomendas, o Sifarma® 2000 torna-se uma ferramenta bastante útil, por 

gerar, diariamente, o pedido de encomenda com base nos produtos que se encontram abaixo do 

stock mínimo previamente estabelecido. Este pedido é posteriormente analisado, de forma a 

encomendar os produtos de acordo com as necessidades da farmácia e seus utentes, o stock 

máximo e a rotatividade do produto. Após esta análise, a encomenda é aprovada e enviada 

diretamente ao fornecedor.  

Sempre que um produto não se encontre disponível na farmácia, é possível a realização de 

uma encomenda instantânea, de forma a dar resposta às necessidades dos utentes 

atempadamente. Este tipo de encomenda pode ser realizado através do SI existente ou por 

telefone. Geralmente, estas encomendas são entregues juntamente com a entrega da 

encomenda diária. Também existe a possibilidade de aquisição pela “Via Verde do 

Medicamento”, de forma a melhorar o acesso a alguns medicamentos de disponibilidade 

reduzida na farmácia. 

Periodicamente, efetua-se aquisição direta a laboratórios, o que permite encomendar um 

maior número de produtos da mesma marca, com condições de compra mais favoráveis, através 

de bonificações e descontos. Este processo geralmente aplica-se a produtos de venda livre. 

No período de estágio, acompanhei de perto a realização das encomendas diárias aos 

fornecedores e a aquisição direta a laboratórios. Tive também a oportunidade de realizar por 

várias vezes encomendas instantâneas, em contexto de atendimento. 
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2.3.2. Receção de encomendas 

A receção de encomendas é uma etapa fulcral para uma correta gestão e organização de 

todos os produtos existentes na farmácia. Todo o processo é facilitado pela existência do 

Sifarma® 2000, que dispõe de um separador destinado ao efeito, onde é possível a consulta de 

várias informações acerca das encomendas realizadas pela farmácia. Após a seleção da 

encomenda a rececionar, é preenchido o número da fatura correspondente, assim como o valor 

da encomenda. Os produtos que necessitem de refrigeração são os primeiros a rececionar e a 

integridade e acondicionamento de todos os produtos são critérios importantes a avaliar pelo 

operador. A receção dos produtos prossegue com a leitura ótica dos códigos, confirmando-se o 

PV e o PVP inscrito nas embalagens de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), tendo 

em conta o stock existente. Assim, só se procede à alteração destes parâmetros no sistema caso 

não haja stock do produto em causa. No caso do PV, este também sofre alteração se for inferior 

ao do stock já existente na farmácia. Se o produto estiver referenciado como reserva pelo 

sistema, ou o stock indicado for inferior a 0, significa que o produto foi pago pelo utente, sendo 

armazenado no armário destinado às reservas pagas. Na fase final da receção da encomenda, 

procede-se à comparação das quantidades recebidas e enviadas pelo fornecedor e retificação 

dos preços de venda à farmácia (PVF).  No caso de medicamentos e outros produtos de venda 

livre, é necessário estabelecer o PVP tendo em conta fatores como a margem de lucro para a 

farmácia, o PVF e o IVA. Estes produtos são posteriormente etiquetados com o respetivo PVP. 

De forma a concluir a receção, é necessário que o valor total final seja o mesmo que o 

indicado na fatura e, caso esteja tudo conforme, procede-se à finalização da encomenda. Se 

foram rececionados estupefacientes e psicotrópicos, é ainda necessário proceder ao registo do 

número de requisição, na fase final de receção. No caso de existirem produtos em falta, é 

possível transferir a encomenda para outro fornecedor. O documento original da fatura é 

arquivado para posterior envio à contabilidade. 

A receção de encomendas foi das primeiras atividades que realizei no meu estágio, o que me 

permitiu conhecer todo o processo inerente e saber mais sobre os medicamentos e produtos de 

saúde existentes na farmácia.  

2.3.3. Devoluções 

Sempre que é verificada alguma inconformidade relativa à receção de encomendas, é 

possível a realização de devoluções. Estas podem acontecer por diversas razões, 

nomeadamente: produtos recebidos por engano, erros no pedido, produtos com validade 

expirada ou de PV curto, embalagens danificadas, entre outros. As devoluções são realizadas a 

partir do SI existente, pelo registo do fornecedor a quem é devolvido, a identificação e a 

quantidade de produto a devolver, preço de compra, número da fatura e o motivo da devolução. 

A partir deste registo, é gerada uma “Nota de Devolução”, em triplicado. Todos os documentos 

são carimbados e assinados pelo operador responsável, sendo que o original e o duplicado são 

enviados para o fornecedor e o triplicado é ainda assinado e datado pelo motorista e, 

posteriormente, arquivado na farmácia em local destinado ao efeito. No caso de a devolução ser 
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aceite pelo fornecedor, é emitida uma nota de crédito que é enviada para a farmácia ou procede-

se à substituição do produto. 

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de realizar a devolução de alguns produtos 

e proceder às respetivas regularizações. 

2.4. Armazenamento dos produtos adquiridos 

Após a receção e conferência dos produtos adquiridos, procede-se ao armazenamento dos 

mesmos. De forma a garantir a sua qualidade, segurança e eficácia, os medicamentos requerem 

condições de armazenamento adequadas. Assim, a farmácia deve dispor de um sistema de 

medição e registo de temperatura e humidade, visto que o controlo destes parâmetros 

desempenha um papel fundamental na manutenção da eficácia dos medicamentos. A exposição 

direta à luz solar também deve ser evitada, por alterar as propriedades dos medicamentos.4,5 

A FA dispõe de um robot para o armazenamento de medicamentos, o que torna o processo 

mais rápido e fiável. Os medicamentos são introduzidos no robot pela leitura do código de barras 

correspondente, assumindo um PV de um ano a partir do momento em que o produto é 

introduzido. Contudo, caso as características da embalagem ou as dimensões do produto não 

permitam o seu armazenamento no robot, este ocorre no armazém da farmácia. Os 

medicamentos que necessitam de refrigeração são armazenados no frigorífico e mantidos a uma 

temperatura de 2 a 8ºC, organizados por ordem alfabética. Alguns dos MNSRM existentes na 

farmácia são dispostos em lineares à vista dos utentes, atrás dos balcões de atendimento. 

Em todo o processo de armazenamento cumpre-se a regra FEFO - “first expired, first out”, 

que define que os produtos com PV inferior devem ser dispensados em primeiro lugar. Esta regra 

cumpre-se tanto no processo manual, em que se colocam os produtos com PV mais curto à 

frente, como no robot, em que se introduz o PV manualmente caso os produtos expirem no 

período inferior a um ano.  

Desde o meu primeiro dia de estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa, o que me 

permitiu conhecer todos os locais de disposição dos diferentes medicamentos e, tal como no 

processo de receção, saber mais sobre os medicamentos e produtos de saúde disponíveis na 

farmácia. 

2.5. Controlo de prazos de validade 

Os PV dos medicamentos e outros produtos de saúde refletem o período durante o qual o 

produto mantém as suas características que garantem a sua eficácia, qualidade e segurança, 

sendo um parâmetro fundamental de controlo na farmácia.6 

Na FA, o controlo de PV inicia-se no momento de receção de encomendas, com a respetiva 

atualização dos PV sempre que necessário. Adicionalmente, no início de cada mês, procede-se 

à elaboração de listagens de produtos cujo PV expira no mês seguinte. Estes produtos são 

reunidos e, posteriormente, procede-se à sua devolução ao fornecedor e à retificação do PV na 

ficha do produto, se necessário. Os produtos de venda livre com PV curto são dispostos em lugar 
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apropriado e à vista dos profissionais da farmácia, de forma a escoar o produto e, 

consequentemente, evitar prejuízos.  

No decorrer do meu estágio, foi-me permitida a recolha de medicamentos e outros produtos 

de saúde com PV curto, acompanhando posteriormente a respetiva devolução ao fornecedor. 

Este processo de controlo de PV permitiu-me contactar com medicamentos e produtos de saúde 

de baixa rotatividade na farmácia, assim como iniciar a adaptação ao SI existente. 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

 No processo de dispensa de medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico é o 

responsável por avaliar o processo de uso da farmacoterapia, dispensar a medicação e 

aconselhar o utente, de modo personalizado, com toda a informação indispensável para o uso 

correto e racional dos medicamentos.7 

3.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

3.1.1. Receção da prescrição médica e dispensa 

Segundo o disposto no artigo 114º do DL 176/2006, de 30 de agosto, são classificados como 

MSRM os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

• Possam constituir risco para a saúde do doente, mesmo quando utilizados para o fim a 

que se destinam, no caso de serem usados sem vigilância médica; 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, quando utilizados para fins 

diferentes daquele a que se destinam, com regularidade e em quantidades 

consideráveis; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, em que seja 

necessário aprofundar a atividade ou reações adversas das mesmas; 

• Destinem-se a administração por via parentérica.8 

A dispensa de MSRM ao público é um ato a exercer exclusivamente na farmácia, mediante 

apresentação de receita médica emitida por profissionais devidamente habilitados a prescrever 

medicamentos. A prescrição de medicamentos deve ser realizada por indicação da 

Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome da substância ativa, seguida da forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia, tendo o utente o direito de optar por qualquer 

medicamento que seja abrangido pelas indicações mencionadas. Só em situações muito 

particulares é que a prescrição pode ser feita por nome comercial do medicamento ou do titular 

de Autorização de Introdução no Mercado. Em determinados casos, o prescritor apresenta uma 

justificação técnica para as exceções à prescrição por DCI: 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito: a receita tem de conter a 

menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”, de acordo com a lista de medicamentos 

previamente disponibilizada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED); 
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b) Reação adversa prévia: aplica-se quando já tenha ocorrido reação adversa reportada ao 

INFARMED. A receita tem de conter a menção “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º – reação 

adversa prévia”; 

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias: a receita tem de conter a menção 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º – continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

O direito de opção do utente não é possível perante as exceções a) e b). Contudo, na 

presença da exceção c), é permitido ao utente a escolha de um medicamento com a mesma DCI, 

forma farmacêutica, dosagem e apresentação similar ao prescrito, desde que o preço seja 

inferior.9 

Atualmente, a prescrição de medicamentos pode ser realizada mediante receita médica 

manual ou receita médica eletrónica, podendo esta última ser materializada (em papel) ou 

desmaterializada (sem papel). Neste contexto, é privilegiada a utilização de prescrição eletrónica 

com desmaterialização da receita, apesar de estar previsto na lei a implementação de medidas 

transitórias adequadas à garantia de execução das novas disposições, sem descurar o 

necessário período de adaptação técnica. Assim, pode ocorrer a prescrição de medicamentos, 

excecionalmente, por via manual, no caso de falência do SI, de inadaptação fundamentada do 

prescritor, de prescrição ao domicílio (excetuando-se os lares de idosos) e noutras situações até 

um máximo de 40 receitas por mês.10 No momento de dispensa dos medicamentos mediante 

receita manual, é necessária uma atenção redobrada para garantir a validez da receita. Desta 

forma, o farmacêutico deve assegurar que a receita contém a vinheta de identificação do médico 

prescritor, nome e número de Serviço Nacional de Saúde (SNS) do utente e, se aplicável, o 

número de beneficiário, número de receita e local de prescrição, entidade financeira responsável, 

regime especial de comparticipação (caso seja aplicável), data, assinatura do médico prescritor 

e identificação da exceção para utilização de receita não eletrónica. Neste tipo de receitas, o 

farmacêutico necessita de selecionar manualmente no SI o regime de comparticipação, de 

acordo com o indicado. Para além disso, é necessário averiguar se a prescrição foi realizada 

com canetas diferentes ou a lápis, e se contém rasuras ou caligrafias diferentes. Estas situações 

tornam a receita inválida e não serão aceites pelas farmácias, pois não são comparticipáveis. 

Vale também mencionar que a receita médica manual, assim como a receita eletrónica 

materializada, tem uma validade de apenas 30 dias a contar da data de emissão e, em cada 

receita, só podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, num máximo de duas 

embalagens por cada medicamento e num total de quatro embalagens por receita. No caso de o 

medicamento prescrito se apresentar sob a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas 

até 4 embalagens do mesmo medicamento. Contudo, na receita eletrónica materializada, é 

possível a renovação da prescrição com uma validade até 6 meses, podendo ser emitidas no 

máximo três vias. A receita renovável não pode ser emitida através de prescrição manual.10  

A desmaterialização eletrónica da receita constitui um novo modelo eletrónico, disponível 

desde 2015, que permite a prescrição simultânea de vários tipos de medicamentos, e assenta 

num processo mais eficaz e seguro de controlo de emissão e dispensa da receita.11 As receitas 

eletrónicas desmaterializadas não têm limites de linha por receita e permitem determinar o 
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número máximo de embalagens de cada medicamento consoante a duração de tratamento. Em 

caso de tratamentos de curta ou média duração, cada linha de prescrição contém um 

medicamento até ao máximo de duas embalagens, enquanto que no caso de tratamentos de 

longa duração, cada linha de prescrição contém um medicamento até um máximo de seis 

embalagens. Caso o medicamento se apresente sob a forma de embalagem unitária, podem ser 

prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento, ou até doze embalagens se se 

destinar a tratamento de longa duração. O facto de, no caso das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, serem prescritas várias embalagens de um só medicamento, não implica que 

ocorra a dispensa de todas numa única vez.12 A Portaria n.º 284-A/2016, de 4 de novembro, veio 

estabelecer um limite no número de embalagens de medicamentos dispensadas por mês, por 

utente e por receita. A um utente, apenas podem ser dispensadas, por mês e por receita, no 

máximo duas embalagens do mesmo medicamento ou no máximo quatro embalagens do mesmo 

medicamento (no caso de embalagem unitária). No entanto, o utente pode adquirir quantidades 

mensais superiores, mediante justificação a indicar no momento do atendimento.13  

3.1.2. Intervenção farmacêutica 

Durante a dispensa de medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico deve ter como 

foco principal o bem-estar geral do utente. É importante prestar um aconselhamento 

personalizado e centrado no utente, com o intuito de informar e aconselhar sobre o uso correto, 

efetivo e seguro dos medicamentos e produtos de saúde e, assim, maximizar os resultados 

terapêuticos.14 O farmacêutico tem um papel fundamental não só no esclarecimento de dúvidas 

que possam surgir e na promoção do uso responsável do medicamento, mas também, e quando 

aplicável, na identificação e resolução de problemas relacionados com a medicação, de forma a 

evitar possíveis resultados negativos associados. A avaliação da necessidade do medicamento, 

a adequação ao doente (contraindicações, interações, alergias, intolerâncias), a adequação da 

posologia e aspetos que tenham influência na capacidade de adesão do utente à terapêutica têm 

de ser considerados aquando da dispensa. A informação ao utente deve ser simples, clara e 

compreensível, complementando, se necessário, com informação escrita.  A postura adotada ao 

balcão é também crucial para adquirir a confiança do utente.7  

A FC é muitas vezes o primeiro local onde as pessoas se dirigem perante transtornos de 

saúde menores, o que faz com que o farmacêutico seja o único profissional capaz de evitar 

deslocações desnecessárias a outros serviços de saúde, através da dispensa e aconselhamento 

sobre o uso correto de MNSRM e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). Tem também um papel ativo na promoção da literacia em 

saúde e na promoção da correta navegação do cidadão dentro do sistema de saúde, favorecendo 

o bom uso dos escassos recursos disponíveis.15  

Durante o estágio, tive a perceção de que os utentes recorrem frequentemente ao 

farmacêutico para um bom aconselhamento e esclarecimento de dúvidas. Foi crucial para a 

minha aprendizagem o contacto com o utente, sempre com o objetivo de prestar o melhor 
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aconselhamento possível. Foram várias as vezes que me surgiram dúvidas no atendimento, que 

rapidamente eram esclarecidas com o apoio da equipa da FA.  

3.1.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam diretamente 

sobre o sistema nervoso central, podendo atuar como depressores ou estimulantes, sendo 

normalmente associados à prática de atos ilícitos.16 Devido às especificações que apresentam, 

estão sujeitos a um controlo rigoroso em todo o seu circuito. O DL nº15/93, de 22 de janeiro, 

estabelece quais as substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas, assim 

como quais os procedimentos a seguir na sua utilização e penalizações em situações de 

infração.17  

Todos os medicamentos autorizados em Portugal que contenham substâncias controladas, 

só podem ser dispensados pelo farmacêutico mediante apresentação de receita médica. 

Aquando da prescrição, e na presença de receitas materializadas ou manuais, estes 

medicamentos devem ser prescritos isoladamente. Independentemente do tipo de prescrição, é 

necessário proceder ao registo de alguns dados, nomeadamente à identificação do doente, 

identificação da prescrição, dados da pessoa que faz o levantamento, caso não seja o próprio 

doente, identificação da farmácia, medicamento dispensado e data de dispensa.12,16 No fim do 

atendimento, será emitido um documento comprovativo de dispensa de psicotrópicos, no qual 

constam todas as informações relativas à dispensa do medicamento, que será anexado à cópia 

da prescrição caso se trate de uma receita manual ou materializada. Estes documentos terão de 

ser conservados em arquivo adequado pela farmácia, pelo período de três anos, e organizados 

por data de dispensa. Todos os meses, até ao dia 8, é enviado ao INFARMED as fotocópias das 

receitas manuais com os medicamentos dispensados.12,18  

Durante o meu período de estágio, e aquando da dispensa de estupefacientes e 

psicotrópicos, tive a oportunidade de entender melhor quais as medidas estabelecidas para o 

controlo deste tipo de substâncias. Foi-me também possível acompanhar a conferência dos 

dados relativos à dispensa, bem como proceder ao arquivamento de todos os documentos 

necessários. 

3.2. Regimes de comparticipação e subsistemas de saúde 

A comparticipação de medicamentos exerce um papel crucial na garantia do acesso do 

medicamento a toda a população. Para MSRM com comparticipação, o utente procede ao 

pagamento da diferença entre o valor de PVP e a comparticipação cedida pela entidade 

responsável. O valor da comparticipação é determinado de acordo com o regime de 

comparticipação aplicável ao utente (geral ou excecional) e do escalão de comparticipação em 

que estão incluídos os medicamentos. Na comparticipação dos medicamentos pelo Estado aos 

utentes do SNS, são aplicados preços de referência aos medicamentos incluídos em grupos 

homogéneos, instituindo um valor máximo a ser comparticipado correspondente à 

comparticipação do medicamento genérico de PVP mais elevado de determinado grupo. A 
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existência de preços de referência visa equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, 

enquanto garante ao utente diferentes alternativas com qualidade e equivalência terapêutica 

comprovada.19 Atualmente, segundo o regime geral de comparticipação, a comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com quatro escalões: 

no Escalão A, a comparticipação corresponde a 90%, no Escalão B a 69%, no Escalão C a 37% 

e no Escalão D a 15%. Os diferentes escalões variam de acordo com indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que prescrevem e com o consumo acrescido para 

doentes que padeçam de determinadas doenças.20 Os grupos e subgrupos terapêuticos que 

integram os diferentes escalões são fixados por portaria pelo Ministério da Saúde. É de referir 

que a comparticipação pode ser superior em determinadas patologias ou grupos de doentes, 

segundo os designados regimes excecionais. Para pensionistas cujo rendimento total anual não 

exceda 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação no escalão A é acrescida de 5% 

e nos escalões B, C e D é acrescida de 15%. A comparticipação pode chegar aos 95% para 

medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo 

onde se insere, independentemente do escalão.21 Alguns medicamentos considerados 

imprescindíveis à vida e incluídos no Escalão A de comparticipação, são comparticipados a 

100%, em ambos os regimes. Em determinadas patologias, como paramiloidose, lúpus, doença 

de Alzheimer ou psoríase também pode ser aplicado o regime excecional, cuja legislação que 

assegura a comparticipação tem de ser mencionada na receita médica.22  

A existência de subsistemas de saúde, como é o caso da Assistência na Doença aos Militares 

(ADM) e Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), permite aos beneficiários uma 

complementaridade com os regimes já mencionados.  

Na presença de receitas manuais, o plano de comparticipação tem de ser indicado 

manualmente antes de terminar o atendimento para assumir a comparticipação, sendo 

registadas no verso da receita as informações acerca da dispensa efetuada. Nas receitas 

eletrónicas, o Sifarma® 2000 assume automaticamente o plano de comparticipação e, na 

presença de complementaridade, é emitido um documento comprovativo do plano de 

comparticipação associado, que deve ser assinado pelo utente e enviado à entidade responsável 

pela complementaridade. Independentemente do tipo de receita, o farmacêutico tem de indicar 

o número de beneficiário sempre que haja complementaridade com algum subsistema de saúde. 

Durante o meu período de estágio, contactei com os diferentes regimes de comparticipação, 

bem como com os diversos subsistemas de saúde existentes, o que me proporcionou conhecer 

todo o processo envolvido aquando da dispensa. 

3.3. Faturação e conferência de receituário 

De forma a obter o reembolso da comparticipação por parte das entidades responsáveis, a 

farmácia deve cumprir alguns procedimentos associados. As receitas manuais ou materializadas, 

depois da impressão do documento de faturação no verso das mesmas, são assinadas pelo 

utente e carimbadas, assinadas e datadas pelo responsável da dispensa. No caso de 

comparticipação pelos diferentes subsistemas de saúde o mesmo se aplica. Cada receita manual 
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tem um número sequencial e lote associados. Na FA, as receitas são arquivadas de acordo com 

o plano de comparticipação e, posteriormente, conferidas por, pelo menos, 3 pessoas distintas. 

No final de cada mês, para cada entidade, as receitas são entregues organizadas por lotes, de 

acordo com o tipo a que respeitam e por ordem crescente do número sequencial atribuído. 

Conjuntamente, é impresso o verbete de identificação de lote, preenchido com a identificação da 

farmácia, mês, ano, plano e entidade responsável pela comparticipação, tipo e número 

sequencial de lote, PVP, importância paga pelo utente e importância total de comparticipação. É 

também obrigatório o envio de um documento de relação resumo de lotes e da respetiva fatura. 

Com vista à retificação de desconformidades detetadas em faturas anteriormente emitidas, são 

também enviadas notas de débito ou notas de crédito.23 Para o reembolso da comparticipação 

por parte do SNS, procede-se ao envio dos documentos referidos acima para o Centro de 

Controlo e Monitorização do SNS.24 Quando na presença de receituário com outros subsistemas 

de saúde, os documentos são  enviados para a Associação Nacional das Farmácias, que atua 

como um intermediário entre as farmácias e os referidos subsistemas. Caso não haja nenhuma 

inconformidade relativa aos documentos enviados, a farmácia recebe o valor total da 

comparticipação aplicada. 

No final do mês de junho e julho tive a oportunidade de acompanhar a faturação e conferência 

de receituário, o que me permitiu entender todas as etapas inerentes ao processo para 

reembolso da comparticipação à farmácia. 

3.4. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM incluem os medicamentos que, pelas suas características e dado o 

enquadramento da patologia a que se destinam, são considerados seguros para a 

disponibilização ao utente sem a obrigatoriedade de uma receita médica.25 Deste modo, estes 

medicamentos têm de possuir indicações terapêuticas destinadas a situações de 

automedicação.26 Dentro da classe de MNSRM existem os MNSRM-EF, que podem ser 

dispensados pelo farmacêutico sem prescrição médica, mediante o cumprimento de protocolos 

específicos relativos à dispensa, especificados pelo INFARMED.27 A intervenção do farmacêutico 

é essencial neste processo, estabelecendo os casos para os quais é apropriado o tratamento 

com este tipo de medicamentos e definindo as situações em que deve reencaminhar o utente 

para o médico. Visto que os MNSRM estão disponíveis para problemas de saúde menores e 

passíveis de automedicação, o farmacêutico deve alertar para os riscos da automedicação sem 

supervisão e assegurar que o utente recorre à automedicação apenas nos casos em que tal seja 

seguro e apropriado. É também responsabilidade do farmacêutico garantir que os MNSRM são 

usados nas indicações autorizadas, doses e períodos recomendados e tendo em conta reações 

adversas, interações medicamentosas, contraindicações, advertências de utilização, entre 

outros aspetos. Neste âmbito, o farmacêutico pode fornecer informações valiosas ao utente 

acerca do tratamento mais adequado e da necessidade de consultar um médico caso o problema 

persista ou se agrave.25 
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Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar a dispensa e aconselhamento de vários 

MNSRM, sendo frequente a dispensa de cremes e géis específicos para dores musculares, 

colírios para alívio da irritação ocular, antidiarreicos e laxantes. 

3.5. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

3.5.1. Produtos cosméticos e de higiene 

A área de cosméticos e de higiene apresenta uma grande diversificação de produtos, 

existindo no mercado várias marcas e gamas disponíveis. O aumento da procura por este tipo 

de produtos por parte dos utentes leva a que seja necessário uma constante formação e 

atualização do farmacêutico nesta área, de forma a realizar o melhor aconselhamento possível. 

Na FA é frequente o contacto com os vários representantes das marcas, que promovem ações 

dinamizadoras direcionadas para a equipa da farmácia e para o utente.  

Durante o período de estágio constatei que o utente recorre frequentemente ao farmacêutico 

para aconselhamento deste tipo de produtos. Numa fase inicial, senti alguma dificuldade em 

aconselhar o produto mais adequado para cada situação específica, mas com o auxílio da equipa 

da FA consegui conhecer melhor os produtos existentes e compreender a sua aplicação prática. 

Como realizei grande parte do estágio no período de verão, a procura de protetores solares e 

pós-solares era alta, pelo que contactei várias vezes com situações de aconselhamento nesta 

área. 

3.5.2. Cuidados da Grávida e Bebé  

Outra grande área de procura por parte dos utentes da FA é a de cuidados da grávida e bebé. 

Atendendo a que a gravidez e o pós-parto são fases que requerem cuidados específicos, é 

frequente os pais se deslocarem à farmácia para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento. 

Os artigos de higiene de bebé, fraldas e biberões são produtos muito dispensados na FA. 

3.5.3. Nutrição infantil 

Os produtos de nutrição infantil, como leites e papas, são essenciais para satisfazer as 

necessidades nutricionais e de desenvolvimento do bebé. É comum a requisição deste tipo de 

produtos adaptados a situações especiais, nomeadamente de alergias, intolerâncias alimentares 

ou regurgitação.   

3.5.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

Não sendo dos produtos mais requeridos no dia-a-dia da farmácia, os medicamentos de uso 

veterinário estão disponíveis na FA, sendo mais comum a procura de desparasitantes internos 

ou externos e de pílulas contracetivas. 

3.5.5. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são produtos amplamente solicitados no quotidiano da farmácia. 

O aconselhamento farmacêutico nesta área torna-se fundamental, sendo importante incentivar o 
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uso correto e seguro destes produtos. O aconselhamento deve ser realizado com base na 

evidência científica, segurança e necessidade da sua toma, e tendo em conta as patologias do 

utente e os riscos associados.14  

Durante o meu estágio deparei-me com algumas situações de aconselhamento de 

suplementos alimentares, sendo comum a procura de suplementos multivitamínicos, bem como 

de produtos para melhorar o desempenho mental, diminuir a fadiga e gerir o stress e ansiedade. 

Na população mais idosa, era frequente a procura de suplementos para os ossos e articulações.  

3.5.6. Dispositivos médicos 

É de destacar a procura por dispositivos médicos, que também englobam um vasto conjunto 

de produtos com grande importância. Incluem-se nesta categoria dispositivos destinados à 

recolha de fluidos corporais, materiais de penso, materiais ortopédicos, dispositivos destinados 

à realização de determinações bioquímicas e dispositivos utilizados na contraceção.  

4. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser designados como fórmulas magistrais (caso sejam 

preparados segundo receita médica, prescrita para um utente específico), ou preparados 

oficinais (caso o medicamento seja preparado segundo uma farmacopeia ou formulário), 

preparados e dispensados sob a direta responsabilidade do farmacêutico. Na prescrição de uma 

fórmula magistral, o médico verifica a possibilidade de interações que possam colocar em causa 

a ação do medicamento ou segurança do doente. A responsabilidade de assegurar a qualidade 

e segurança do medicamento é partilhada pelo farmacêutico aquando da preparação do 

medicamento manipulado.28  

Sendo um ato de exceção, a preparação de medicamentos manipulados só é possível se não 

existir no mercado especialidade farmacêutica com igual dosagem ou apresentada sob a forma 

farmacêutica pretendida e em casos particulares bem descritos. Os medicamentos manipulados 

surgem como uma alternativa terapêutica vantajosa, já que são formulados de acordo com as 

necessidades específicas do utente.29 Para a preparação do medicamento manipulado, a 

farmácia tem de estar dotada do material adequado e proceder ao preenchimento da ficha de 

preparação correspondente (Anexo II), que fica arquivada na farmácia. Após a preparação, o 

medicamento manipulado é acondicionado e devidamente rotulado com as informações 

relevantes. O PVP do medicamento manipulado é calculado segundo a legislação em vigor, 

tendo em conta o valor dos honorários da preparação, preço das matérias-primas e preço dos 

materiais de embalagem.30 São sujeitos a comparticipação pelo SNS os medicamentos 

manipulados que constam da lista publicada em anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de 

dezembro, sendo a comparticipação de 30% sobre o PVP.31 No momento da dispensa, o 

farmacêutico deverá garantir o fornecimento de todas as informações relevantes ao utente, 

nomeadamente no que concerne à posologia, modo de utilização, condições de conservação e 

PV.  
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Na FA tive a oportunidade de preparar uma pomada de vaselina salicilada a 5%, segundo 

uma fórmula magistral, com a supervisão da Dra. Adriana Amorim. Acompanhei também o 

cálculo do PVP, o que me permitiu ter um maior conhecimento dos valores e fatores implicados 

no processo. Outros medicamentos manipulados frequentemente preparados na FA, para além 

da pomada de vaselina salicilada, são a pomada de enxofre e a solução alcoólica saturada de 

ácido bórico. 

5. Operação Luz Verde 

A operação Luz Verde, um serviço delineado por farmacêuticos hospitalares e comunitários, 

em articulação com os distribuidores farmacêuticos e com o apoio das Ordens dos Médicos e 

dos Farmacêuticos, surgiu no contexto de pandemia de COVID-19, com o objetivo de permitir 

aos doentes um melhor acesso aos medicamentos hospitalares. Deste modo, é possível garantir 

a continuidade da terapêutica sem necessidade de se deslocarem aos hospitais, minimizando-

se o risco de contágio para doentes muitas vezes já fragilizados e prevenindo-se a interrupção 

da terapêutica. Em funcionamento de forma gratuita durante a vigência do estado de emergência, 

a Operação Luz Verde garantiu a continuidade da terapêutica a doentes oncológicos, com 

VIH/SIDA ou esclerose múltipla, entre outras patologias.32,33  

A entrega da medicação é articulada pela Linha de Apoio ao Farmacêutico, que notifica via 

e-mail a entrega da medicação hospitalar à farmácia indicada pelo doente. Na sequência da 

notificação, a farmácia recebe a medicação pelo distribuidor grossista definido como preferencial. 

Em local reservado, o farmacêutico valida o kit recebido e contacta o utente para informar que a 

sua medicação já está disponível, com respetivo agendamento da dispensa, de acordo com a 

disponibilidade de ambas as partes. Aquando da dispensa, o farmacêutico procede ao registo 

informático da mesma e notifica à Linha de Apoio ao Farmacêutico, via e-mail.34 

Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de acompanhar a chegada de 

medicamentos hospitalares à FA e a dispensa dos mesmos aos utentes. Inicialmente, devido ao 

facto de ser um serviço de caráter excecional, surgiram dúvidas sobre o funcionamento do 

mesmo, que foram comunicadas à Linha de Apoio ao Farmacêutico que se prontificaram a 

esclarecer.  

6. VALORMED 

Em resposta à necessidade de um sistema de gestão e recolha de resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso, surgiu a VALORMED, uma entidade sem fins lucrativos 

resultante da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias 

comunitárias.35  

A FA é uma das farmácias aderentes, pelo que está à disposição dos utentes um contentor 

de recolha na área de atendimento que, por várias vezes, é utilizado para a colocação de 

medicamentos fora de uso ou embalagens vazias. Quando cheios, os contentores são selados 

e recolhidos pela empresa de distribuição responsável, para depois serem processados em 

locais de tratamento adequados. 
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7. Farmácias Portuguesas 

A FA pertence às Farmácias Portuguesas, pelo que existe a possibilidade de o utente aderir 

ao cartão saúda. Este é o cartão de fidelização das Farmácias Portuguesas que permite a 

acumulação de pontos aquando da aquisição de MNSRM, produtos de saúde e bem-estar e 

determinados serviços disponíveis nas farmácias aderentes. Os pontos acumulados podem ser 

transformados em vales de dinheiro que podem ser utilizados para descontar numa compra na 

farmácia, ou trocados diretamente por produtos constantes no catálogo de pontos saúda. Por 

fim, existe a possibilidade de todos os membros da família poderem acumular pontos no mesmo 

cartão, o que permite a qualquer membro utilizar os pontos disponíveis.36  

8. Outros serviços prestados na Farmácia Avenida 

De forma a dar resposta às várias necessidades dos utentes, a FA dispõe de outros serviços 

para além da dispensa de medicamentos. Alguns desses serviços são prestados por 

profissionais especializados, como é o caso das consultas de nutrição e de podologia. Os outros 

serviços infracitados são prestados pelos farmacêuticos e técnicos de farmácia da FA. 

8.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na FA, é recorrente a procura pela determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

de forma a monitorizar situações já identificadas, ou detetar precocemente desvios em alguns 

desses parâmetros. A mais comum é a avaliação da PA e da frequência cardíaca. Esta avaliação 

é feita com recurso a um esfigmomanómetro automático de braço que, após 5 minutos em 

repouso, realiza 3 medições intervaladas de 1 a 2 minutos, sendo o valor indicado a média 

dessas 3 medições. No final, o utente é informado dos valores obtidos de PA sistólica, PA 

diastólica e de pulsação, sendo aconselhado, sempre que necessário, sobre algumas medidas 

que pode adotar para melhorar os resultados.  

Na FA realizei várias vezes esta determinação, procedendo a esclarecimento de dúvidas e 

aconselhamento ao utente de acordo com a sua situação. Maior parte das vezes, os utentes 

pediam para anotar os resultados no cartão disponível para o efeito, de forma a monitorizar os 

valores obtidos das várias realizações e apresentar ao médico na próxima consulta. 

Na FA, são ainda realizadas determinações de colesterol total, glicemia capilar e 

triglicerídeos, no gabinete destinado ao efeito. Para determinação do peso corporal, altura e 

índice de massa corporal, a FA tem disponível uma balança na área de atendimento. 

8.2. Preparação Individualizada da Medicação  

A FA dispõe de vários acordos com centros sociais e lares, aos quais fornece medicação. 

Numa base diária, procede-se à dispensa e faturação das várias prescrições médicas que são 

entregues à farmácia pelas instituições. Semanalmente, no dia definido para cada instituição, é 

realizada a preparação individualizada da medicação para cada utente, mediante o perfil 

farmacoterapêutico enviado pela equipa de enfermagem da instituição. Na FA, a preparação 
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individualizada da medicação é facilitada pela presença de um sistema personalizado e 

automatizado, que permite uma maior rapidez em todo o processo. Os medicamentos destinados 

à mesma toma são embalados numa bolsa hermética, onde está descrito o nome do utente, o 

dia e a altura da toma e o nome dos medicamentos contidos na bolsa. Com este sistema 

automatizado é possível realizar a preparação individualizada da medicação para todos os 

utentes sequencialmente. Antes do envio para a instituição, toda a medicação é verificada, no 

mínimo, por dois elementos da equipa, de forma a detetar erros. Se ocorrerem alterações 

terapêuticas por parte do médico aquando das consultas realizadas aos utentes, a equipa de 

enfermagem é responsável por informar a farmácia, que procede às alterações. Para 

medicamentos urgentes ou que não possam ser realizados por este sistema, como é o caso de 

xaropes ou cremes, a equipa de enfermagem contacta a farmácia para fazer o pedido.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar as várias etapas desta atividade, tendo sido 

muito importante nos primeiros meses para perceber como funciona todo o processo de 

faturação e dispensa de medicamentos. Além disso, foi fundamental para adquirir conhecimentos 

acerca de vários medicamentos dispensados na farmácia e alcançar algumas das competências 

exigidas para o atendimento ao balcão. 

A FA também disponibiliza o serviço de preparação individualizada da medicação aos seus 

próprios utentes, tendo estes que disponibilizar as receitas médicas de forma a proceder à 

elaboração do perfil farmacoterapêutico, onde estão indicados todos os medicamentos prescritos 

pelo médico e a respetiva posologia. De seguida, o farmacêutico procede à reembalagem dos 

medicamentos, de acordo com o dia e horário de administração.  

Ao longo do estágio, também me foi permitido realizar esta atividade, sempre com a 

supervisão do farmacêutico responsável. 

8.3. Entrega de medicamentos ao domicílio 

Em resposta à pandemia de COVID-19, a FA disponibiliza o serviço de entrega de 

medicamentos ao domicílio, com o objetivo de reduzir ao máximo a necessidade de deslocação 

à farmácia, principalmente por parte de utentes que se incluam em grupos de risco.  

8.4. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

Na FA, é possível a administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação 

e de injetáveis por parte dos profissionais habilitados.  

Durante o meu período de estágio presenciei algumas situações em que o utente requeria 

este tipo de medicamentos e questionava se era possível realizar a administração do mesmo na 

farmácia.  
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Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio 

 

Tema 1 – Condições dermatológicas comuns 

1. Relevância do tema e motivações para a sua realização 

As condições dermatológicas têm uma elevada prevalência na população geral e, por 

conseguinte, têm grande impacto social e psicológico.37 O farmacêutico é muitas vezes o primeiro 

profissional de saúde a quem o paciente recorre para o auxílio no diagnóstico e tratamento de 

várias condições dermatológicas comuns. Durante o estágio, verifiquei que algumas pessoas se 

dirigiam à FA para aconselhamento farmacêutico acerca de condições dermatológicas comuns. 

Contudo, devido à grande variedade de condições existentes podem ocorrer dificuldades em 

prestar um aconselhamento seguro e de qualidade, pelo que é necessário que haja um 

conhecimento abrangente sobre condições dermatológicas comuns pela equipa da farmácia. 

2. Enquadramento teórico 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, possuindo uma estrutura bastante complexa 

e desempenhando várias funções importantes. Funciona como a principal barreira entre o corpo 

humano e o ambiente externo, protegendo o organismo contra fatores químicos e físicos 

exógenos, da mesma forma que impede a entrada de microrganismos patogénicos. Além disso, 

protege da exposição exagerada à luz ultravioleta (UV), permite manter o equilíbrio homeostático 

da temperatura corporal e atua como um recetor sensorial, em resposta a diferentes estímulos 

como calor, frio, dor ou pressão.38 

Assim como qualquer outro órgão do corpo humano, a pele está sujeita a lesões e alterações 

que podem condicionar o aparecimento de condições dermatológicas.  Pacientes com condições 

dermatológicas comuns como acne, rosácea, hiperpigmentação, psoríase ou dermatites 

frequentemente enfrentam desafios a nível psicológico que, por sua vez, impactam a sua 

qualidade de vida.  

Na próxima secção serão abordadas com mais detalhe as condições dermatológicas 

comumente encontradas em FC.  

2.1. Acne  

A acne vulgaris é uma condição de pele causada pela inflamação da unidade pilossebácea, 

a estrutura que compreende o folículo piloso e a glândula sebácea correspondente. É uma das 

condições dermatológicas mais comuns em todo o mundo, com prevalência elevada na 

puberdade e associada a vários graus de severidade.39 

A acne afeta áreas do corpo caracterizadas por um maior número de glândulas sebáceas, 

sendo mais comum o seu aparecimento no rosto (99% dos casos), zona do tórax e costas.40,41 

Apesar de não existir um sistema de classificação padronizado, a acne é frequentemente 

classificada como ligeira, moderada ou severa e conforme a predominância das lesões 

(conforme descrito no Anexo III).42 
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2.1.1. Fisiopatologia e etiologia  

Alguns dos principais processos envolvidos no desenvolvimento de acne vulgaris incluem a 

desregulação da atividade das glândulas sebáceas associada a hiperseborreia (produção 

excessiva de sebo) e alteração na composição dos ácidos gordos que constituem o sebo, 

desequilíbrio hormonal, interação com neuropéptidos, hiperqueratinização folicular, indução da 

inflamação e disfunção imunitária. As alterações ao funcionamento da unidade pilossebácea 

provocadas pelos processos descritos levam à obstrução dos poros e desencadeiam a 

colonização bacteriana, particularmente por Propionibacterium acnes, o que promove a formação 

de lesões não inflamatórias – os comedões –, e, eventualmente, de lesões inflamatórias, como 

pápulas, pústulas e nódulos.43 

A etiologia da acne vulgaris tem sido um assunto extensivamente estudado ao longo de várias 

décadas. Uma das causas que parece ter implicações no desenvolvimento de acne vulgaris 

envolve as alterações hormonais decorrentes da puberdade e o consequente aumento de 

androgénios, como é o caso da testosterona e diidrotestosterona, que estimulam a produção de 

sebo pelas glândulas sebáceas.39 Segundo estudos realizados, fatores genéticos também 

parecem ter um papel importante na patogénese da acne.44 O papel da dieta não tem fundamento 

estabelecido, apesar de alguns autores defenderem que uma dieta rica em gorduras saturadas 

e produtos lácteos contribuem para a exacerbação da acne.45 Alguns estudos científicos 

indicaram que o stress pode estar implicado na severidade da acne, por promover a lipogénese 

e induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias nos queratinócitos.46 Outros fatores 

possivelmente relacionados incluem o uso de cosméticos com substâncias comedogénicas 

(como miristato de isopropilo, lanolina, álcool estearílico e ácido oleico) e uso de esteroides 

anabolizantes.47  

2.1.2. Medidas não farmacológicas para o tratamento da acne 

As medidas não farmacológicas são de extrema importância para resolver formas ligeiras de 

acne e/ou para complementar a terapia farmacológica. A higiene da pele é um dos aliados no 

controlo dos efeitos secundários do tratamento da acne, que muitas vezes provoca secura, 

descamação, irritação e vermelhidão. É recomendada a limpeza da pele duas vezes por dia com 

produtos de limpeza suaves e emolientes específicos para a pele oleosa. O paciente com acne 

não deve espremer as lesões acneicas nem tocar desnecessariamente nas zonas afetadas, de 

forma a evitar cicatrizes e o reaparecimento de novas lesões. A seguir à limpeza adequada da 

pele, deve ser utilizado um hidratante oil free e não comedogénico, adaptado às necessidades 

de uma pele oleosa e acneica.48  

Considerando o impacto que as lesões causam no dia-a-dia dos pacientes, a indústria 

farmacêutica tem desenvolvido diversas estratégias, tais como maquihagem oil free e não 

comedogénica que permite disfarçar a acne, sem a agravar. De forma a evitar exacerbações, a 

maquilhagem deve ser removida antes da limpeza de pele com produto desmaquilhante 

adequado.49,50  
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O uso de protetor solar diariamente é crucial para evitar as consequências provocadas pela 

exposição solar, visto que o sol promove a hiperqueratinização e vários produtos usados no 

tratamento da acne são fotossensibilizantes.50  

2.1.3. Medidas farmacológicas para o tratamento da acne 

A atual European evidence-based guideline for the treatment of acne (Anexo IV) estabelece 

recomendações para o tratamento da acne, categorizadas de acordo com a severidade da 

condição dermatológica.51 

O tratamento escolhido pode ser tópico, sistémico ou combinado, sendo a escolha 

influenciada pela idade e preferências do paciente, distribuição e severidade da acne.49 

Os agentes terapêuticos envolvidos no tratamento podem incluir retinoides tópicos, peróxido 

de benzoílo, ácido azelaico, antibióticos tópicos ou orais, isotretinoína oral e terapia hormonal.  

Os retinoides tópicos, derivados da vitamina A, como é o caso da tretinoína e adapaleno, 

são geralmente bem tolerados. Têm propriedades anti-inflamatórias, inibem a formação de 

comedões e permitem aumentar a penetração cutânea de outros medicamentos tópicos 

indicados no tratamento da acne.39 Pela eficácia que apresentam, os retinoides tópicos são 

fortemente recomendados no regime de tratamento da acne ligeira a moderada, com níveis de 

redução das lesões de 40 a 70%. Contudo, é comum provocarem secura e irritação da pele.50 

O ácido azelaico é outra alternativa tópica com propriedades antibacterianas, comedolíticas 

e anti-inflamatórias, sendo considerado uma potencial monoterapia de primeira linha para 

pacientes adultas com acne, e uma boa escolha para terapia de manutenção devido à sua boa 

tolerabilidade e segurança. Os efeitos secundários mais comuns incluem ardor, prurido e eritema 

no local de aplicação.39 

O peróxido de benzoílo tem um efeito análogo ao dos antibióticos tópicos com a 

particularidade de não desenvolver resistência bacteriana. Por essa razão, é o antimicrobiano 

tópico mais utilizado atualmente para o tratamento da acne. O peróxido de benzoílo é um agente 

oxidante com uma potente ação bactericida e efeitos anti-inflamatórios, queratolíticos e 

cicatrizantes.52 É um agente fotossensibilizante e os seus efeitos secundários incluem secura da 

pele, eritema e sensação de queimadura.53 É recomendada a utilização de concentrações baixas 

de peróxido de benzoílo (2,5% e 5%), dado ser menos irritante e tão eficaz como as preparações 

de concentrações superiores.52 A combinação de peróxido de benzoílo com antibióticos ou 

retinoides tópicos é considerada uma opção de tratamento eficaz para prevenir o 

desenvolvimento de resistência a antibióticos em pacientes com acne.42 

Os antibióticos, tanto tópicos como orais, não se destinam a ser uma monoterapia no 

tratamento da acne, pelo que devem ser evitados quando existem alternativas eficazes. O 

objetivo do uso de antibióticos é reduzir a colonização por Propionibacterium acnes e, assim, 

inibir a resposta inflamatória por parte do hospedeiro.54 Os antibióticos tópicos mais utilizados 

são a eritromicina e a clindamicina, que só devem ser utilizados em combinação com peróxido 

de benzoílo e/ou um retinoide tópico, de forma a limitar o desenvolvimento de resistência 

bacteriana.39,55 Os antibióticos orais, como a minociclina e doxiciclina, são indicados na acne 
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moderada a severa, nos casos em que não haja resultados significativos com tratamento tópico. 

É recomendado que a duração do tratamento seja, no máximo, de 3 a 4 meses, sendo a mesma 

determinada pela severidade da acne, o potencial para a resistência bacteriana e a resposta ao 

tratamento.39,42 Os efeitos adversos associados ao tratamento com antibióticos orais incluem 

diarreia, náuseas, vómitos, tonturas, fotossensibilidade e, ainda, redução na eficácia de 

contracetivos orais.56 

Nos casos de acne severa e refratária à terapêutica convencional, a alternativa escolhida é a 

isotretinoína oral. Os mecanismos implicados na sua elevada eficácia incluem a redução da 

produção de sebo, efeito queratolítico, ação anti-inflamatória e redução da colonização 

bacteriana por Propionibacterium acnes.54 Adicionalmente, previne o aparecimento de novas 

lesões e apresenta uma taxa de cura de 85%.39 Contudo, apresenta efeitos secundários 

predominantes, como secura, descamação, irritação, vermelhidão e fotossensibilidade. Para 

minimizar estes efeitos, o paciente deve utilizar desde o início do tratamento um creme hidratante 

suave, batom para os lábios, protetor solar com fator de proteção solar (FPS) elevado e, no caso 

de secura ocular, solução oftalmológica lubrificante. A isotretinoína tem um potente efeito 

teratogénico, pelo que mulheres em idade fértil devem ter uma prática contracetiva eficaz e sem 

interrupções.57,58 Embora incomum, a depressão está entre os efeitos secundários, pelo que o 

estado emocional do doente deve ser monitorizado.39, 59 

Comumente, em mulheres em idade fértil e com acne moderada a severa, a terapia hormonal 

com uma associação de ciproterona e etinilestradiol, por via oral, poderá ser considerada.60  

Sendo uma doença multifatorial, a terapia combinada é a melhor abordagem na generalidade 

dos casos.42 A combinação de um retinoide tópico com um agente antimicrobiano é recomendada 

como terapia de primeira linha para a maioria dos pacientes com acne, por atuar nos múltiplos 

fatores patológicos. Contudo, nos casos de acne ligeira ou não inflamatória, o tratamento 

geralmente começa apenas com um retinoide tópico, enquanto que, no caso de acne severa, a 

terapia com isotretinoína oral deve ser considerada precocemente.39,61 

2.2. Rosácea  

A rosácea é uma doença crónica e inflamatória que afeta principalmente a pele do rosto. Tem 

uma prevalência estimada de 5% a 10% em todo o mundo, sendo mais comum em mulheres do 

que em homens. A rosácea tende a ser mais predominante em pessoas de pele clara, sendo a 

maior prevalência da patologia encontrada em pessoas entre os 45 e 60 anos.62 Os principais 

sintomas que ocorrem principalmente na zona central da face – bochechas, queixo, nariz e parte 

central da testa –, incluem desidratação da pele, vermelhidão, eritema e telangiectasias.63 

A rosácea é geralmente classificada em quatro subtipos principais: eritematotelangiectásica, 

papulopustulosa, fimatosa e ocular. A rosácea eritematotelangiectásica é caracterizada pela 

presença de telangiectasias e de eritema de caráter transitório (rubor), combinado com 

vermelhidão persistente. Na rosácea papulopustulosa predomina o eritema, de intensidade 

variável, e lesões inflamatórias como pápulas e pústulas eritematosas. A rosácea fimatosa afeta 

mais comumente o nariz e apresenta-se com hipertrofia tecidular, espessamento da pele e 
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hiperplasia das glândulas sebáceas, o que confere um aspeto irregular.62 A rosácea ocular afeta 

a zona periocular, e está associada a vermelhidão, ardor, secura e comichão. As manifestações 

oculares ocorrem em 20% dos doentes com rosácea.64  

A rosácea não é considerada uma patologia severa, contudo tem um profundo impacto na 

qualidade de vida do paciente, que é frequentemente subestimado.62  

2.2.1. Fisiopatologia e etiologia 

Os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da rosácea não são completamente conhecidos, 

mas vários fatores têm sido associados. Fatores genéticos, desregulação da resposta imunitária, 

fatores ambientais, resposta inflamatória local a microrganismos cutâneos, bem como alterações 

a nível vascular parecem desempenhar um papel importante na fisiopatologia da doença.64  

A etiologia da rosácea é considerada multifatorial, compreendendo tanto uma predisposição 

genética quanto fatores ambientais, que podem promover uma vasodilatação exagerada e perda 

transepidérmica de água.62 Assim, a rosácea pode ser provocada ou agravada por vários fatores 

desencadeantes, como alterações repentinas de temperatura, radiação UV, alimentos, stress, 

exposição a produtos químicos, entre outros.65  

2.2.2. Medidas não farmacológicas para o tratamento da rosácea 

É importante informar o paciente sobre a natureza da doença, caracterizada por 

exacerbações e recidivas, e aconselhá-lo a evitar fatores desencadeantes, que podem variar de 

pessoa para pessoa.63 Uma rotina de cuidados adequada e bem estabelecida também deve fazer 

parte da intervenção não farmacológica, devendo para isso recorrer a produtos de higiene e 

hidratantes suaves e hipoalergénicos, e uso diário de protetor solar com FPS elevado. A 

maquilhagem corretiva pode ser uma mais-valia para mitigar o impacto psicossocial da doença. 

Preparações tópicas com potenciais irritantes como álcool, formaldeído, mentol ou cânfora 

devem ser evitadas. No caso de rosácea ocular, é aconselhada a limpeza adequada das 

pálpebras e o uso de lágrimas artificiais.66  

2.2.3. Medidas farmacológicas para o tratamento da rosácea 

A etiologia pouco conhecida e a heterogeneidade das manifestações da rosácea têm 

dificultado a eficácia dos tratamentos. Embora existam várias opções terapêuticas, como a 

aplicação tópica de cremes com propriedades vasoconstritoras ou anti-inflamatórias, não existe 

uma solução eficaz. Os tratamentos atuais apenas controlam alguns dos sintomas.67 

Segundo as recomendações do Global Rosacea Consensus 2019 panel (Anexo V), nos casos 

menos graves de rosácea, a abordagem terapêutica tópica é considerada de primeira linha. Nos 

casos mais severos, a terapia combinada pode ser benéfica.68 A brimonidina a 0,33%, um 

agonista adrenérgico α2, apresenta efeitos vasoconstritores potentes, sendo por isso o principal 

agente utilizado para reduzir o eritema associado à rosácea. O tratamento deve ser iniciado 

gradualmente, em função da tolerabilidade e resposta ao tratamento. Os efeitos secundários 

associados incluem ardor, vermelhidão, rubor, palidez no local de aplicação e descida da PA, 

pelo que deve haver precaução na sua utilização.65,69  
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Para o tratamento tópico de pápulas e pústulas eritematosas, está indicado o uso de agentes 

com propriedades anti-inflamatórias, como metronidazol, ácido azelaico e ivermectina. Num 

estudo realizado, a ivermectina a 1% mostrou melhores resultados que o metronidazol a 0,75% 

para o tratamento de rosácea papulopustulosa.70 Apesar disso, o metronidazol é dos mais 

utilizados, por apresentar igualmente bons resultados e ser bem tolerado.71 O tratamento tópico 

com qualquer um dos agentes mencionados deve ter uma duração mínima de 6 semanas para 

obter resultados eficazes.72  

O tratamento sistémico consiste em antibioterapia oral, geralmente com recurso a tetraciclinas 

nos casos refratários à terapia convencional. A azitromicina e claritromicina também podem ser 

usadas, porém são consideradas menos eficazes que a doxiciclina e minociclina. Nos casos mais 

severos de rosácea fimatosa, a isotretinoína pode também ser uma opção, de forma a controlar 

a hiperplasia sebácea.73 

2.3. Hiperpigmentação  

A hiperpigmentação é uma condição dermatológica que se desenvolve pelo aumento de 

produção de melanina, em resposta a múltiplos fatores, sendo mais comum em peles mais 

escuras. Os tipos mais comuns incluem a hiperpigmentação induzida pelo sol, melasma e 

hiperpigmentação pós-inflamatória. A hiperpigmentação induzida pelo sol costuma ocorrer em 

zonas mais expostas ao sol (como é o caso do rosto, pescoço e mãos) após exposição repetida. 

O envelhecimento contribui para o seu desenvolvimento.74 No caso do melasma, a componente 

hormonal desempenha um papel fundamental, sendo muito comum na gravidez.75 A 

hiperpigmentação pós-inflamatória está várias vezes associada a várias condições de pele como 

acne, eczema ou dermatite de contacto, desenvolvendo-se após a formação da lesão 

inflamatória.76 

2.3.1. Fisiopatologia e etiologia 

A fisiopatologia da hiperpigmentação é complexa e envolve a produção excessiva de 

melanina, o componente responsável por dar cor à pele. Quando a pele está exposta ao sol, os 

melanócitos produzem melanina que tem como função proteger a pele dos raios UV. A produção 

de espécies reativas de oxigénio e processos inflamatórios que ocorrem aquando da exposição 

à radiação UV podem ter influência na hiperpigmentação, por provocar alterações na 

melanogénese.77 Apesar de a exposição solar prolongada e repetida desempenhar um grande 

papel no desenvolvimento da patologia, fatores genéticos, alterações hormonais decorrentes da 

gravidez e da toma de contracetivos orais e lesões cutâneas também são considerados na 

etiologia da hiperpigmentação.78  

2.3.2. Medidas não farmacológicas para o tratamento da hiperpigmentação 

A exposição solar é um fator predisponente para o desenvolvimento da condição, pelo que o 

uso de proteção solar diária com FPS elevado é essencial. Nesse contexto, e porque a luz solar 

desencadeia a produção de melanina, evitar a exposição solar prolongada e usar chapéu 

aquando da exposição também é indicado. A utilização de produtos cosméticos adaptados à 
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condição, com compostos ativos com propriedades despigmentantes como o ácido kójico, ácido 

azelaico, vitamina C, arbutina ou resveratrol mostraram resultados satisfatórios.79 

2.3.3. Medidas farmacológicas para o tratamento da hiperpigmentação 

Quando a hiperpigmentação está associada a outra condição dermatológica, como a acne, o 

primeiro passo será resolver essa condição, de modo a evitar agravamento da situação.80 A 

natureza multifatorial da hiperpigmentação torna difícil a existência de um tratamento eficaz.78 

A terapia tópica com hidroquinona, um inibidor da melanogénse, é comumente usada, mas 

os seus efeitos adversos limitam a duração do tratamento, que não deve ser superior a 6 meses. 

É aconselhável 1 aplicação diária durante 2 semanas e, após esse período, continuar com 2 

aplicações diárias.81  

Outros tratamentos tópicos com retinoides, ácido azelaico, corticosteroides e peeling químico 

também podem ser usados.80 A terapia tripla combinada com acetonido de fluocinolona a 0,01% 

(corticosteroide), hidroquinona a 4% e tretinoína a 0,05% têm mostrado bons resultados, com 

evidências a sugerir que a terapia combinada é mais eficaz do que a monoterapia com 

hidroquinona.82,83 

 

2.4. Psoríase  

A psoríase é uma doença inflamatória crónica, geralmente caracterizada pela presença de 

placas eritematosas bem delimitadas e cobertas por escamas prateadas sobre a superfície da 

pele, com morfologia, distribuição e gravidade variáveis. Estima-se que a psoríase afete mais de 

125 milhões de pessoas em todo o mundo. Pode-se manifestar em qualquer idade, mas o início 

geralmente ocorre entre os 18 e 39 anos ou entre os 50 e 69 anos, sendo mais comum em 

adultos do que em crianças.84  

Diferentes tipos de psoríase já foram identificados, sendo a mais comum a psoríase em 

placas, que se estima afetar 85 a 90% dos doentes com psoríase. Normalmente manifesta-se 

como placas eritematosas e descamativas bem circunscritas e simétricas no couro cabeludo, 

tronco e extremidades. O segundo tipo mais comum é a psoríase gutata, caracterizada por 

pequenas pápulas em forma de lágrima, que geralmente se inicia na infância e que pode ser 

desencadeada por uma infeção como a faringite estreptocócica. Outras formas de psoríase 

incluem a psoríase inversa, pustulosa e eritrodérmica. A psoríase inversa é caracterizada por 

placas eritematosas nas zonas de dobra (como axilas e região infra mamária). Muitos pacientes 

com psoríase inversa também apresentam outros tipos de psoríase simultaneamente. A psoríase 

pustulosa ocorre principalmente em adultos, em zonas como mãos e pés, e caracteriza-se por 

eritema e formação de pústulas. A psoríase eritrodérmica é uma forma grave de psoríase que 

pode ser fatal por impedir que a pele cumpra a sua função de barreira. Causa eritema 

disseminado em pelo menos 90% do corpo, o que pode causar prurido e dor intensa. Afeta cerca 

de 3% dos indivíduos com psoríase e geralmente ocorre em pacientes com psoríase em placas 

não controlada.84,85 
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A psoríase tem sido associada a várias comorbilidades, incluindo complicações 

reumatológicas, como a artrite psoriática – que pode afetar até 30% dos pacientes com psoríase 

–, doenças cardiovasculares, síndrome metabólico, doença inflamatória intestinal, insuficiência 

renal crónica e doenças mentais, com efeitos negativos bem descritos na qualidade de vida dos 

pacientes.86,87  

A National Psoriasis Foundation definiu a severidade da psoríase como ligeira quando a área 

de superfície corporal afetada é inferior a 3%, moderada quando compreendida entre 3 e 10% e 

severa quando afeta mais de 10% da área de superfície corporal. Contudo, a psoríase pode ser 

considerada severa independentemente da área de superfície corporal, quando tem 

consequências emocionais graves ou quando causa prurido intratável, por exemplo.88  

2.4.1. Fisiopatologia e etiologia 

A fisiopatologia da psoríase envolve uma forte componente imunológica. Células do sistema 

imunitário, como linfócitos T e células dendríticas, provocam uma resposta inflamatória intensa 

e estimulam a hiperproliferação de queratinócitos. Ocorre um aumento de células que se 

acumulam na epiderme, provocando um aumento da espessura da pele. Fatores genéticos e 

ambientais também estão associados à fisiopatologia da psoríase. O stress emocional, trauma, 

infeção, medicamentos (como anti-inflamatórios não esteroides, anti-maláricos ou 

betabloqueadores) são fatores desencadeantes.87,89,90 

2.4.2. Medidas não farmacológicas para o tratamento da psoríase 

Simples mudanças no estilo de vida, como redução no consumo de álcool e cessação 

tabágica pode ser benéfico para pacientes com comorbilidades associadas.86 A psoríase parece 

estar associada a uma insuficiência de vitamina D, que tem um papel importante na regulação 

do crescimento e diferenciação dos queratinócitos. Além disso, os raios UVA e UVB atrasam a 

produção das células afetadas. Assim, uma exposição solar controlada é recomendada na 

maioria dos casos, exceto quando o paciente apresenta uma forma rara de fotossensibilidade 

em que a radiação pode ser um fator desencadeante.89,90  

O tratamento da irritação e secura da pele que advém da condição pode-se realizar com 

recurso a emolientes, que hidratam a camada córnea e limitam a perda transepidérmica de água. 

A associação com agentes queratolíticos como ácido lático, ácido salicílico ou ureia também é 

aconselhada. O sabonete de alcatrão auxilia na remoção das escamas.85 Sendo o stress um 

fator desencadeante, técnicas de relaxamento também podem ajudar no controlo da doença.91 

2.4.3. Medidas farmacológicas para o tratamento da psoríase 

Sendo a psoríase uma doença crónica, requer muitas vezes um tratamento a longo prazo. 

Segundo Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis da American 

Academy of Dermatology, formas de psoríase ligeira a moderada são geralmente tratadas com 

medicamentos tópicos com uma combinação de corticosteroides, análogos da vitamina D, 

ditranol, retinoides, tacrolimus e coaltar. A psoríase moderada a severa geralmente requer 

tratamento sistémico.   
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Atualmente, os corticosteroides costumam ser a base da terapia tópica da psoríase. Têm 

propriedades anti-inflamatórias, o que ajuda na redução da formação de placas e na irritação. 

Existem várias formulações diferentes, entre soluções, espumas, sprays, geles e champôs para 

o couro cabeludo, e pomadas ou cremes para o rosto, tronco e extremidades. Os efeitos 

adversos associados ao uso de corticosteroides tópicos incluem atrofia cutânea e 

hipopigmentação. Dependendo do local afetado, o corticosteroide escolhido pode ser combinado 

com agentes queratolíticos como o ácido salicílico, de forma a aumentar a penetração e, 

consequentemente, a potência. Para os locais mais sensíveis à terapia, como o rosto, utiliza-se 

geralmente corticosteroides de baixa potência ou a combinação com análogos de vitamina D, 

como o calcipotriol, para minimizar os efeitos adversos. Os retinoides tópicos, que atuam na 

diferenciação dos queratinócitos e suprimem a resposta imune, são eficazes, mas irritantes, 

sendo mais frequentemente usados em combinação com corticosteroides tópicos. Os inibidores 

de calcineurina, como o tacrolimus, também são amplamente usados no tratamento da psoríase, 

por serem imunossupressores. O ditranol induz a apoptose dos queratinócitos sendo muito eficaz 

no tratamento da psoríase em placas. Contudo, pode ser irritante e descolorir a pele. 

Formulações com alcatrão (coaltar) estão disponíveis para a psoríase do couro cabeludo.84,85,92 

Para o tratamento sistémico da psoríase, estão indicados medicamentos como o metotrexato 

(imunomodelador), acitretina (retinoide), ciclosporina (em casos particulares) e agentes 

biológicos (como o adalimumab, ustecinumab, infliximab e etanercept). O metotrexato e a 

acitretina têm efeitos teratogénicos e, por isso, não devem ser usados em grávidas.85 Os agentes 

biológicos devem ser considerados como terapia de primeira linha para a psoríase moderada a 

severa com impacto profundo na qualidade de vida dos pacientes, ou em casos em que haja 

artrite psoriática concomitante.93  

 

2.5. Dermatites  

 As dermatites são condições inflamatórias da pele, caracterizadas por eritema e prurido, que 

podem afetar diferentes partes do corpo. Existem vários tipos de dermatite, sendo as mais 

comuns a dermatite atópica, dermatite de contacto e dermatite seborreica. 

A dermatite atópica é caracterizada por prurido intenso, lesões eczematosas recorrentes e 

de evolução crónica. Tem uma forte componente genética e está intimamente relacionada com 

outras doenças atópicas como asma e rinite alérgica. É a doença de pele mais comum em 

crianças, afetando aproximadamente 15% a 20% das crianças e 1% a 3% dos adultos, a nível 

mundial, e com grandes implicações na qualidade de vida dos pacientes.94,95 

A dermatite de contacto é caracterizada por erupções cutâneas inflamatórias e causada por 

exposição a um irritante ou alergénio. Assim, a dermatite de contacto pode ser do tipo irritativa 

ou alérgica. A dermatite de contacto irritativa é uma resposta ao dano provocado por uma 

substância irritante (como detergentes, solventes orgânicos ou sabões), sendo que a severidade 

depende da duração e frequência de exposição, assim como da quantidade de irritante a que 

esteve exposto. A dermatite de contacto alérgica é uma reação de hipersensibilidade tardia a 
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alergénios (como fragrâncias, níquel ou cosméticos). Muitos casos de dermatite ocupacional 

estão associados à dermatite de contacto.96 

A dermatite seborreica tem como principal sintoma o prurido e é caracterizada por 

escamação e pápulas eritematosas em áreas com elevado número de glândulas sebáceas como 

o couro cabeludo, face, orelhas e zona central do peito. É comum em bebés, comumente 

designada por crosta láctea.97  

2.5.1. Fisiopatologia e etiologia 

No caso da dermatite atópica, os mecanismos fisiopatológicos que contribuem para a sua 

etiologia e manifestações clínicas permanecem pouco conhecidos. A genética, a disfunção da 

barreira epidérmica (por deficiência da proteína estrutural filagrina, por exemplo), a inadequada 

resposta imunológica e o desequilíbrio do microbioma da pele (como o crescimento excessivo 

de Staphylococcus aureus) são fatores que parecem estar envolvidos na fisiopatologia da 

dermatite atópica. Além disso, o stress, infeções, exposição a substâncias irritantes e alergénios, 

fatores ambientais e histórico familiar de doença atópica são associados à etiologia da 

doença.95,98 

A fisiopatologia da dermatite de contato começa com o contato do alergénio ou irritante com 

a pele. A dermatite de contacto irritativa é uma resposta inespecífica da pele, com libertação 

de mediadores inflamatórios, enquanto que a dermatite de contacto alérgica é uma reação de 

hipersensibilidade tardia (tipo IV) a alergénios que envolve o sistema imunológico.96  

A dermatite seborreica está geralmente associada à disfunção do microbioma cutâneo 

provocada pela infeção por Malassezia spp, com alterações na composição lipídica na superfície 

da pele. Apesar de o mecanismo fisiopatológico não estar totalmente esclarecido, a infeção por 

Malassezia spp. parece causar uma resposta imunológica e consequente inflamação, que leva 

à exacerbação da doença. Fatores genéticos também parecem estar envolvidos. Alguns fatores 

desencadeantes incluem stress, clima frio e seco, condições neurológicas e alterações 

hormonais.99 

2.5.2. Medidas não farmacológicas para o tratamento de dermatites 

A intervenção não farmacológica na dermatite atópica tem como base a utilização de 

produtos adequados à condição. Banhos com água morna e com produtos que respeitem o pH 

da pele, sem sabão ou fragrâncias, devem fazer parte do dia-a-dia dos pacientes com dermatite 

atópica.100 O uso de cremes emolientes contendo ingredientes com ação antipruriginosa, como 

a aveia ou ácido lático, ajuda a reparar a função da barreira epidérmica.100,101 A evicção de fatores 

desencadeantes, como o contacto com substâncias irritantes e alergénios, é também de grande 

importância para o controlo da doença.102 

O tratamento da dermatite de contacto geralmente requer medidas simples. A evicção do 

contacto com alergénios ou irritantes é a base do tratamento, podendo o paciente usar roupa e 

equipamento adequado para proteger contra substâncias irritantes em casa e no trabalho. A 

utilização de emolientes e produtos de limpeza suaves e sem sabão complementa o 

tratamento.103  
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Na dermatite seborreica, aplica-se também a prevenção e controlo de fatores 

desencadeantes, assim como o cuidado adequado da pele com produtos com ação calmante, 

antimicrobiana (como piroctona olamina, climbazol), antipruriginosa e queratolítica. Nos bebés, 

os banhos com óleo e uso de emolientes tópicos são aconselhados.97,104,105 

2.5.3. Medidas farmacológicas para o tratamento de dermatites 

A terapia tópica com corticosteroides é considerada de primeira linha para o tratamento da 

inflamação decorrente da dermatite atópica. A escolha baseia-se na gravidade da doença, 

idade do paciente e localização anatómica. Geralmente, para a minimização de efeitos adversos, 

recorre-se ao corticosteroide de menor potência (hidrocortisona a 1%) para obter o efeito 

pretendido. Em caso de exacerbações graves, podem ser usados corticosteroides de maior 

potência por curtos períodos de tempo. Devido à secura da pele associada à condição, as 

formulações em pomada são preferíveis por serem mais hidratantes.106 A terapia de segunda 

linha inclui os inibidores da calcineurina, como o pimecrolimus e tacrolimus, quando não é 

aconselhável ou não há resposta à terapia com corticosteroides. Para o alívio do prurido pode 

ser útil o tratamento tópico com calamina ou antihistamínicos orais.107 Em casos mais severos, 

pode ser necessária a terapia sistémica com corticosteroides, ciclosporina, metotrexato, 

azatioprina, micofenolato de mofetilo ou agentes biológicos.108,109 

A dermatite de contacto geralmente é uma doença autolimitada. Contudo, em casos mais 

persistentes, pode-se recorrer ao tratamento com corticosteroides tópicos e substâncias que 

auxiliem na cicatrização, como o óxido de zinco.103 Em casos mais graves, pode ser necessário 

recorrer a antihistamínicos e corticosteroides orais.110  

Na dermatite seborreica, os antifúngicos tópicos como piritiona de zinco, cetoconazol a 2% 

e sertaconazol a 2% são considerados a terapia de primeira linha para o controlo dos sintomas. 

Agentes queratolíticos como o ácido salicílico e o alcatrão ajudam a tratar a escamação. A terapia 

farmacológica não está indicada nos bebés.97 

2.6. Herpes labial  

O herpes labial é uma infeção causada pelo vírus herpes simplex tipo 1, caracterizada pelo 

aparecimento de bolhas, dolorosas e cheias de líquido, geralmente nos lábios, nariz ou queixo. 

Os episódios recorrentes típicos da doença podem ser desencadeados por vários fatores, 

incluindo stress, imunidade comprometida, gripe, alterações hormonais ou clima.111  

Medidas como não partilhar objetos com outras pessoas, evitar tocar nas lesões e lavar as 

mãos ajudam no controlo da infeção. O tratamento tópico com um antiviral, aplicado várias vezes 

ao dia, deve ser iniciado logo após os primeiros sintomas. A terapia sistémica com antivirais pode 

ser recomendada quando a frequência de recorrências é elevada.112  

2.7. Pé de atleta 

O pé de atleta é uma infeção causada por fungos dermatófitos que libertam enzimas, 

designadas por queratinases, que invadem a camada de queratina da pele. Resulta numa 

descamação da pele interdigital, que pode apresentar erupções pruriginosas e dolorosas.113 O 
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uso de calçado oclusivo, transpiração abundante, exposição prolongada à água e ambientes 

húmidos e quentes são fatores desencadeantes da infeção.114 

Algumas das estratégias para a redução do risco de infeção passam pelo uso de calçado 

apropriado em piscinas e zonas públicas, a lavagem frequente do calçado, a secagem completa 

dos pés após o banho e o uso de pó fungicida no calçado. Geralmente, o tratamento com 

antifúngicos tópicos é suficiente para a resolução da condição em poucas semanas.115  

2.8. Intervenção Farmacêutica na avaliação de condições dermatológicas 

As condições dermatológicas são frequentemente consideradas transtornos de saúde 

menores. No entanto, o impacto a longo prazo do não tratamento destas condições, pode afetar 

negativamente o paciente a vários níveis. O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde 

mais acessível à população para intervenção sobre condições dermatológicas comuns, sendo 

muitas vezes procurado para aconselhamento das mesmas.48 Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, compete ao farmacêutico detetar problemas de saúde e desenvolver estratégias de 

autocuidado e automedicação. Contudo, nas situações em que o farmacêutico considere que 

não é suficiente o tratamento disponibilizado por ele e em que seja necessário o diagnóstico 

médico, o utente deverá ser referenciado ao profissional de saúde adequado.116 

Aquando da intervenção farmacêutica, a grande variedade de formas, texturas e diferentes 

localizações anatómicas de condições dermatológicas acarretam muitos desafios para o 

farmacêutico. Para permitir a avaliação adequada de determinada condição dermatológica, o 

farmacêutico deve proceder à recolha de informações relevantes sobre a doença apresentada, 

através de questões colocadas ao paciente. As questões gerais, que devem ser consideradas 

na presença de uma condição dermatológica, estão listadas no Anexo VI. A maioria das 

condições dermatológicas apresentadas na FC podem ser visualizadas no momento do 

atendimento, o que permite aos farmacêuticos basear o seu aconselhamento diferencial, não 

apenas nas questões colocadas, mas também no exame físico.38 Esse processo deve incluir a 

avaliação das características da condição em causa, nomeadamente a forma, morfologia, 

distribuição, tamanho, cor e características de superfície.117  

3. Objetivos e métodos 

O projeto consistiu na realização de um questionário aos utentes da FA e na apresentação 

de um guia de aconselhamento para a equipa da FA. O questionário teve como objetivos avaliar 

se os utentes tinham uma rotina de cuidados de pele estabelecida, se recorriam à farmácia para 

adquirir produtos específicos, quais as condições dermatológicas que mais afetam os utentes, 

qual o impacto destas a nível social e psicológico e a importância que o farmacêutico pode ter 

no aconselhamento. As questões colocadas são da minha autoria e podem ser visualizadas em 

anexo (Anexo VII). A divulgação foi feita na página de Facebook da FA, na semana de 1 a 5 de 

junho de 2020, através de publicação pública acessível a toda a comunidade e possibilidade de 

partilha da mesma. A publicação incluía o propósito do questionário e o link de acesso (Anexo 

VIII), sendo o questionário realizado online, através do Google Forms.  
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De forma a elucidar os profissionais da FA acerca de condições dermatológicas comuns, foi 

realizado e apresentado um guia de aconselhamento. Para contextualização, o guia englobava 

uma introdução sobre a pele e formas de promover um aconselhamento diferencial. Além disso, 

incluía informações acerca das condições dermatológicas mais comuns, com recurso a imagens 

descritivas da apresentação clínica de cada uma, de forma a fornecer ao farmacêutico uma 

ferramenta valiosa na eficiente e acessível identificação de diversas condições de pele. No 

contexto da intervenção farmacêutica, foram incluídas medidas de aconselhamento ao utente, 

com recomendação de produtos existentes na FA e referenciação, de forma sucinta, dos 

cuidados a ter durante o tratamento farmacológico prescrito. O guia pode ser consultado em 

anexo (Anexo IX). 

4. Resultados e discussão 

No que concerne ao questionário realizado, este foi respondido por 110 pessoas, em que 

71,8% dos inquiridos pertenciam ao sexo feminino. Por faixa etária, o maior número de inquiridos 

tinha idades compreendidas entre os 25 e 40 anos (60,9%).  

Quando questionados acerca de ter uma rotina de cuidados de pele estabelecida, 68,2% dos 

participantes respondeu que sim. É interessante referir que dos 31 participantes do sexo 

masculino, 18 responderam que não tinham uma rotina de cuidados de pele estabelecida, 

enquanto que apenas 17 das 79 mulheres inquiridas deram a mesma resposta. 

A maior parte dos inquiridos (63,6%) respondeu que costuma recorrer à farmácia para adquirir 

os seus produtos de cuidados de pele, 29,1% referiu recorrer a supermercados e hipermercados 

e 10% responderam que não costumam adquirir qualquer produto para o cuidado de pele.  

Acerca de ter ou não experienciado alguma condição dermatológica nos últimos 12 meses, 

58,2% dos inquiridos afirmou que sim. Neste contexto, importa mencionar que a nível mundial 

estima-se que as condições dermatológicas afetam entre 30 a 70% de indivíduos de todas as 

idades.37   

Das 64 pessoas que experienciaram algum tipo de condição dermatológica, 62,5% refere a 

acne como a mais comum. A seguir a esta, as mais predominantes foram o herpes labial (25%), 

dermatite seborreica (15,3%), rosácea (14,1%) seguida de hiperpigmentação, dermatite atópica 

e micoses (12,5%). Com os dados obtidos, também foi possível constatar que a acne era muito 

comum em idades jovens. 

Quanto ao impacto social e psicológico que a condição dermatológica tem na vida dos 

inquiridos, apenas 9,4% referiu não ter qualquer tipo de impacto, ou seja, 90,6% dos participantes 

referiu algum tipo de impacto. Um estudo realizado pela British Association of Dermatologists 

também reportou que 85% dos pacientes com condições dermatológicas referiram o impacto 

psicossocial como um componente importante da doença, o que é uma estatística 

preocupante.118 

Quando questionados se recorreram a tratamento para a condição dermatológica descrita e 

se os resultados foram satisfatórios, 28,3% dos participantes referiram não ter realizado qualquer 

tratamento e 56,3% realizaram tratamento e tiveram resultados satisfatórios.  
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Nas questões relativas a aconselhamento farmacêutico, 50% referiu ter recorrido ao 

farmacêutico para aconselhamento sobre a sua condição dermatológica, e dessas 32 pessoas, 

50% demorou menos de 1 semana para procurar aconselhamento. A satisfação quanto ao 

aconselhamento prestado foi de 93,8%.  

Conhecer a satisfação do utente é uma medida importante para perceber se o utente recebeu 

um nível de aconselhamento e tratamento adequado na farmácia. Se o utente respondeu que 

ficou satisfeito, é possível que a sua condição dermatológica tenha sido resolvida e/ou controlada 

de forma satisfatória, seja pelo aconselhamento farmacêutico obtido ou após a referenciação 

clínica.  

Dos 110 participantes, 58,2% mostra intenção de procurar futuramente aconselhamento 

farmacêutico acerca de condições dermatológicas, enquanto que 31,8% respondeu que talvez 

recorresse ao farmacêutico e 10% não tem intenções de procurar aconselhamento farmacêutico. 

Todos os resultados do questionário realizado podem ser visualizados no Anexo X. 

Em relação ao guia de aconselhamento apresentado, a equipa da FA considerou ser muito 

útil este estar disponível na farmácia para basear o seu aconselhamento diferencial na presença 

das diferentes condições dermatológicas. 

5. Conclusão 

A realização deste projeto permitiu obter uma visão abrangente das condições dermatológicas 

mais prevalentes na população estudada, assim como a influência das condições referidas na 

sua vida quotidiana. Neste contexto, revela-se necessário não só acompanhar, mas também 

intervir eficazmente como farmacêutico. Cabe a este adquirir as competências necessárias para 

auxiliar da melhor forma possível os utentes com estas condições.  

A presença de um guia para aconselhamento de condições dermatológicas comuns revelou-

se essencial para permitir o esclarecimento de dúvidas sempre que necessário. Do ponto de 

vista pessoal, o desenvolvimento deste projeto foi extremamente enriquecedor, por me permitir 

desenvolver as minhas capacidades a nível do aconselhamento e conhecer os produtos mais 

adequados para cada condição dermatológica supracitada.  
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Tema 2 – Ossos e articulações 
 

1. Relevância do tema e motivações para a sua realização 
 

Verificou-se em 2018 que Portugal era o terceiro país mais envelhecido da Europa. Além 

disso, doenças ósseas e articulares incidem sobretudo sobre idosos, implicando uma elevada 

presença destas condições numa grande proporção da população portuguesa.119  

Durante o período de estágio foi possível verificar que os idosos eram os utentes que mais 

frequentemente adquiriam medicação para doenças ósseas e articulares. Estes também 

recorriam à FA para aquisição de suplementos alimentares, assim como para aconselhamento  

farmacêutico acerca destas patologias. 

2. Enquadramento teórico 

As doenças dos ossos e articulações, tal como a osteoartrite, artrite reumatoide e osteoporose 

são das principais causas de problemas de saúde e incapacidade na população. Dor crónica e 

perda de mobilidade estão muitas vezes presentes, pelo que são doenças com impacto 

significativo na qualidade de vida dos pacientes, muitas vezes idosos.120  

 

2.1. Articulações e estrutura óssea 

As articulações são as estruturas que estabelecem a junção dos ossos, permitindo mobilidade 

e estabilidade, sendo classificadas de acordo com o grau de mobilidade que conferem. No caso 

de imobilidade designam-se de sinartroses. Se possuírem movimento limitado designam-se de 

anfiartroses e se permitirem uma maior amplitude de movimentos designam-se de diartroses.121 

As diartroses são as mais predominantes e incluem as articulações das mãos, pés, quadril, 

cotovelos e joelhos.122 Nas diartroses, as superfícies ósseas encontram-se revestidas por 

cartilagem articular que confere proteção, resistência e elasticidade. As células que compõem a 

cartilagem designam-se por condrócitos, que são os responsáveis pela síntese da matriz 

extracelular cartilaginosa composta por substâncias como colagénio e proteoglicanos.123 A 

cartilagem é ainda constituída pela cápsula articular, que limita os movimentos e garante 

estabilidade.122 A membrana sinovial que reveste a cápsula articular é responsável pela produção 

do líquido sinovial composto por ácido hialurónico, glicoproteínas e água. O líquido sinovial 

permite que os condrócitos recebam os nutrientes necessários por difusão, visto que a cartilagem 

é avascular.124 

Os ossos apresentam uma estrutura complexa, com funções de suporte estrutural, 

movimento, proteção e armazenamento de substâncias minerais como o cálcio.125   

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Avenida 

34 

 

 

2.2. Doenças comuns dos ossos e articulações 

 

2.2.1. Osteoartrite 

A osteoartrite é uma doença degenerativa e inflamatória das articulações, sendo a forma mais 

comum de artrite.126 Os principais sintomas da doença incluem rigidez articular transitória, 

inchaço, dor, crepitação e perda de mobilidade.127,128 De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, a osteoartrite é considerada uma das dez doenças mais incapacitantes nos países 

desenvolvidos, e as estimativas mundiais são de que 9,6% dos homens e 18% das mulheres 

com mais de 60 anos sofrem da condição.129  

A osteoartrite resulta da incapacidade de os condrócitos manterem a homeostase entre a 

síntese e a degradação dos componentes da matriz extracelular, o que resulta na destruição 

progressiva da cartilagem.130 As articulações mais comumente afetadas pela osteoartrite são as 

das mãos e pés, quadril e joelhos.127 A suscetibilidade e predisposição para a osteoartrite 

dependem da associação de vários fatores de risco, nomeadamente genética, obesidade, género 

ou anormalidades estruturais do osso.128 Porém, o fator que mais influencia a incidência e 

prevalência da osteoartrite é a idade.131 Segundo projeções já realizadas, o envelhecimento 

populacional, concomitantemente com o aumento da obesidade previsto para todas as idades, 

deverá aumentar significativamente a prevalência da doença nos próximos anos.132,133 

Atualmente, a osteoartrite não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados. O 

tratamento escolhido varia amplamente, conforme a idade, medicação e doenças concomitantes, 

e pode implicar medidas farmacológicas ou não farmacológicas.128 Aquando da terapia 

farmacológica, o principal objetivo é controlar a dor associada à doença e melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes. Medicamentos como paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides, 

corticosteroides ou analgésicos opioides são os mais utilizados.134,135 

 

2.2.2. Artrite reumatoide 

A artrite reumatoide afeta cerca de 1% da população mundial e é uma doença crónica e 

inflamatória, de natureza autoimune.136,137 Progressivamente, há perda de cartilagem e o 

espaçamento articular entre os ossos fica menor, provocando instabilidade das articulações, com 

consequente dor e perda de mobilidade.138 Para além da dor, o edema, rubor, rigidez articular, 

tumefação, perda de peso, fadiga ou febre são alguns dos sintomas relatados.136 A artrite 

reumatoide afeta mais comumente as articulações das mãos, pés, cotovelos, joelhos e 

tornozelos e é, geralmente, simétrica.138 É mais comum em mulheres e em países desenvolvidos, 

sendo que a prevalência da doença aumenta com a idade.129 A etiologia é pouco conhecida, mas 

a interação entre fatores genéticos e ambientais foram associados à doença, com uma influência 

genética estimada em cerca de 60%.139 De entre os fatores ambientais que parecem influenciar, 

o tabagismo é o mais fortemente associado ao desenvolvimento da artrite reumatoide.140 Outros 

fatores de risco associados incluem interação com agentes infeciosos, género e obesidade.136,140 
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A artrite reumatoide era associada a danos irreversíveis e incapacidade física no passado, 

mas atualmente a remissão é uma meta alcançável devido a avanços no diagnóstico precoce, 

novos medicamentos e estratégias de tratamento aprimoradas.141 A escolha do tratamento é 

baseada na atividade da doença, questões de segurança e outros fatores individuais, como 

comorbilidades e nível de progressão da doença. A terapia com fármacos antirreumáticos 

modificadores da doença (DMARDs) clássicos constituem a base do tratamento, e deve ser 

iniciada assim que o diagnóstico de artrite reumatoide for feito. O metotrexato constitui a primeira 

estratégia de tratamento pelos bons resultados apresentados.142 Os DMARDs permitem a 

redução da inflamação e interferem na progressão da doença. Fármacos anti-inflamatórios e 

analgésicos são utilizados para melhoria dos sintomas, mas não evitam a progressão da doença. 

Os glucocorticoides têm capacidade de alterar a progressão da doença, mas os seus efeitos 

adversos (como contribuir para o desenvolvimento de osteoporose) dificultam o uso a longo 

prazo. No entanto, devido à sua rápida ação anti-inflamatória, são administrados 

concomitantemente com os DMARDs clássicos por um curto período, ou por um período mais 

prolongado mas em doses mais baixas.136 A monitorização do tratamento deve ser frequente, e 

no caso de não haver melhorias no máximo 3 meses após o início do tratamento ou a meta não 

tiver sido atingida em 6 meses, a terapia deve ser ajustada. Em determinadas situações, como 

quando não há resposta ao tratamento convencional, podem ser adicionados à terapêutica os 

DMARDs biológicos, com capacidade de atuar em alvos específicos do sistema imunitário.136,142 

 

2.2.3. Osteoporose 

No funcionamento ósseo saudável, há uma constante regeneração óssea que assegura a 

manutenção de ossos fortes. Esse processo ocorre ao longo da vida e designa-se de 

remodelação óssea, implicando fenómenos de reabsorção e formação óssea. Na reabsorção 

óssea, intervêm os osteoclastos, responsáveis por digerir a massa óssea, enquanto que na 

formação óssea, estão implicados os osteoblastos, que permitem a mineralização óssea.143 

Quando existe um desequilíbrio na atividade de remodelação, em que a reabsorção excede a 

formação, ocorre uma diminuição da massa óssea e perda do tecido ósseo, podendo evoluir para 

osteoporose. Os ossos tornam-se mais fracos, perdem a sua resistência e têm uma maior 

probabilidade de sofrerem fraturas, sendo estas mais frequentes nas vértebras dorsais e 

lombares, no rádio e no fémur.144,145 A osteoporose é a doença óssea mais comum em humanos, 

e estima-se que afete 1 em cada 3 mulheres pós-menopáusicas e 1 em cada 5 homens após os 

50 anos de idade, correspondendo a 200 milhões de mulheres e homens em todo o mundo.143 É 

considerada uma doença silenciosa, por geralmente não apresentar manifestações clínicas até 

à ocorrência de fraturas.145 Contudo, alguns sinais e sintomas como postura curvada, dor crónica, 

perda de altura e dificuldades na execução de movimentos podem ser indicativos da doença.146 

A osteoporose é mais comum em idosos, devido à perda progressiva de massa óssea associada 

ao envelhecimento, e em mulheres pós-menopáusicas, pelas alterações hormonais que ocorrem 

nessa fase. Outros fatores associados ao desenvolvimento de osteoporose incluem fraturas 
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prévias, imobilização e inatividade prolongada, comorbilidades, terapia com glucocorticoides, 

tabagismo, consumo excessivo de álcool, défice de cálcio e vitamina D, entre outros.147 

Atualmente, a osteoporose representa um grande problema de saúde pública, com efeitos 

significativos tanto a nível económico como na qualidade de vida dos pacientes.148 Nos últimos 

anos foram feitos grandes avanços terapêuticos no tratamento da osteoporose, com o objetivo 

de reduzir os efeitos negativos associados à doença.144 Grande parte das terapias atuais na 

prevenção da osteoporose e fraturas são projetadas para reduzir a reabsorção óssea e, para 

isso, são utilizados agentes antirreabsortivos. Estes incluem bifosfonatos, como o ácido 

alendrónico, terapia hormonal de substituição, com estrogénios, e modeladores seletivos dos 

recetores de estrogénios, como o raloxifeno. Outro fármaco utilizado, em casos mais particulares, 

é a teriparatida, que estimula a remodelação óssea. Como alternativa aos bifosfonatos, existe 

ainda o ranelato de estrôncio, com um papel no aumento da densidade mineral óssea bem 

estabelecido.145,149 

 

2.3. Medidas de prevenção de doenças dos ossos e articulações 

Para o controlo e prevenção das condições mencionadas, é necessária uma abordagem 

abrangente, com o estabelecimento de medidas a tomar e educação do paciente sobre as 

mesmas. O objetivo da prevenção é evitar a doença, mas muitas vezes há apenas a 

oportunidade de prevenção secundária, ou seja, de controlar a doença a partir da redução dos 

sintomas e controlo da sua progressão, se possível.150 É estabelecido que a adoção de hábitos 

de vida saudáveis e uma alimentação equilibrada, com o consumo da dose diária recomendada 

de cálcio e vitamina D, são importantes na manutenção de ossos e articulações saudáveis e na 

prevenção e controlo de doenças relacionadas.151,152 A exposição solar diária também é 

recomendada, pois permite a produção de vitamina D, favorecendo a absorção de cálcio que 

advém da alimentação.153 Concomitantemente, a prática regular de exercício físico tem múltiplos 

benefícios, como fortalecer os músculos e os ossos, auxiliar no controlo do peso e melhorar o 

equilíbrio e a coordenação, o que é importante para prevenir quedas e, consequentemente, 

fraturas ósseas. O ideal será a realização de 30 minutos de atividade física moderada, pelo 

menos 3 vezes por semana, adaptando o tipo de exercícios ao paciente e às limitações físicas 

que possam estar associadas.151 No caso de uma articulação manifestar sinais de inflamação e 

dor, o repouso, intercalado com leves exercícios de alongamento, podem ajudar na redução dos 

sintomas.154,155 

A prevenção de quedas, principalmente em idosos, é fundamental para evitar fraturas e, 

consequentemente, evitar o agravamento de patologias como a osteoporose. Usar calçado 

antiderrapante, utilizar o corrimão para subir escadas, remover tapetes ou objetos em que possa 

tropeçar e recorrer a protetores de ancas são algumas medidas que podem ser 

implementadas.156 

O tabagismo e o consumo excessivo de álcool devem ser evitados, por serem indicados como 

fatores de risco para o desenvolvimento de patologias ósseas e articulares. O tabaco tem efeitos 
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na inibição da absorção de cálcio, enquanto que o álcool contribui para a perda de massa óssea 

e aumento da probabilidade de quedas.157  

Para pacientes em tratamento farmacológico, é importante a educação sobre a importância 

da adesão à terapêutica. Muitas vezes, a complexidade de posologias, custos de medicação, 

falta de perceção da eficácia terapêutica e efeitos adversos indesejados são obstáculos para a 

adesão.158,159 Capacitar os pacientes com o conhecimento necessário para entender melhor a 

sua doença e diminuir a perceção de barreiras pode ser eficaz para melhorar os resultados da 

terapêutica.160 

 

2.3.1. Suplementos alimentares  

Há um reconhecimento crescente da importância dos suplementos alimentares na 

manutenção da saúde óssea e articular, tanto na prevenção de doenças crónicas como aquando 

do tratamento farmacológico no caso de pacientes já diagnosticados. Substâncias como a 

glucosamina, condroitina, colagénio, ácido hialurónico, cálcio e vitamina D são normalmente 

encontradas nos suplementos alimentares para a manutenção da saúde óssea e articular.161 

A glucosamina e o sulfato de condroitina são substâncias naturais e constituintes importantes 

da cartilagem e do líquido sinovial, funcionando como os principais substratos na biossíntese dos 

proteoglicanos e estimulando o processo anabólico (síntese) envolvido no metabolismo da 

cartilagem. O sulfato de condroitina desempenha ainda um papel importante na criação de 

pressão osmótica, o que confere resistência e elasticidade à cartilagem.162,163 Além disso, é 

sugerido que a glucosamina e o sulfato de condroitina possuem ação anti-inflamatória, por 

retardarem os processos catabólicos (degradação) induzidos pela inflamação na cartilagem. 

Assim, estas substâncias são capazes de retardar a progressão da destruição da cartilagem e 

auxiliar na regeneração da estrutura articular, levando à redução da dor e aumento da mobilidade 

da articulação afetada.162 Alguns estudos sugerem que uma dose diária de 1500mg de 

glucosamina e 1200mg de sulfato de condroitina proporcionam uma melhoria clínica significativa, 

contudo são necessários mais estudos acerca da sua eficácia.164-166 

O colagénio ajuda na manutenção da integridade da cartilagem e da estrutura óssea, sendo 

que os suplementos contêm colagénio hidrolisado, uma forma mais biodisponível. Uma das 

vantagens do colagénio hidrolisado é a sua constituição em aminoácidos, que permite fornecer 

níveis elevados de glicina e prolina, que se acumulam na cartilagem. A nível ósseo, contribui 

para a sua conservação, por modular a formação óssea com aumento do crescimento e 

diferenciação de osteoblastos e redução de osteoclastos. Estudos demonstraram que o 

colagénio hidrolisado é benéfico no alívio da dor na osteoporose e osteoartrite.167  

O ácido hialurónico é uma substância naturalmente presente no organismo, que confere ao 

líquido sinovial as suas propriedades viscoelásticas e tem funções de lubrificação e de proteção 

articular. A eficácia e segurança da suplementação com ácido hialurónico no alívio da dor 

articular foi demonstrada em vários ensaios clínicos.168 
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A suplementação de vitamina D (800 UI/dia), com ingestão adequada de cálcio (1000-

1200mg/dia), está indicada neste tipo de patologias e é associada a uma redução de 20% nas 

quedas e a uma redução de 15% a 20% nas fraturas não vertebrais.169  

Outros constituintes, como os ácidos gordos ómega-3 ou o metilsulfonilmetano, 

demonstraram propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e são também comumente 

encontrados em suplementos alimentares para ossos e articulações.170,171  

3. Objetivos e métodos 

Este projeto teve dois objetivos principais:  

• Informar os utentes da FA acerca de doenças de ossos e articulações comuns, 

nomeadamente osteoartrite, artrite reumatoide e osteoporose; 

• Sensibilizar os utentes para as medidas de prevenção que podem ser aplicadas, 

assim como aconselhar alguns suplementos alimentares disponíveis na FA. 

Para este efeito, desenvolvi um panfleto informativo que pode ser visualizado em anexo 

(Anexo XI). Foram distribuídos 50 panfletos a utentes que recorriam à FA para aconselhamento 

de suplementos para a saúde dos ossos e articulações e para aquisição da medicação habitual 

para as diferentes patologias.  

4. Resultados e conclusão  

Os comentários positivos recebidos por parte dos utentes após a receção do panfleto 

permitiram-me aferir a sua utilidade. Alguns dos utentes informaram-me que iriam posteriormente  

apresentar o panfleto aos restantes elementos do agregado familiar. Além disso, mencionaram 

que apreciam manterem-se informados. Considero também importante mencionar que um dos 

métodos com mais sucesso de expor informação passa pelo uso de imagens sugestivas com 

texto complementar, pelo que adicionei imagens ilustrativas para auxiliar a informação que 

pretendia transmitir e, desta forma, chamar a atenção do utente.172 Sendo os meus principais 

objetivos dar a conhecer as doenças supracitadas e sensibilizar para as medidas de prevenção 

das mesmas, revela-se necessário o interesse no assunto por parte dos utentes, o que permitiu 

cumprir com sucesso os objetivos propostos. 

Por fim, o papel do farmacêutico passa por informar e aconselhar acerca de diversas 

patologias. Deste modo, de forma a garantir um aconselhamento contíguo, o uso de panfletos 

revelou-se um mecanismo bastante eficiente.  
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Conclusão 

Finda a carreira académica, a formação do farmacêutico apenas se pode considerar completa 

quando este tem contacto com a profissão num contexto real. Para este fim, a FC é a ponte 

necessária que matura o farmacêutico, incutindo os princípios e a experiência necessários na 

bagagem profissional deste. E, de facto, foi possível testemunhar, ao longo dos 4 meses e meio 

de estágio, a importância do papel do farmacêutico no contexto profissional, e também pessoal, 

com o utente. Isto é, verificar que não só é crucial a aplicação do conhecimento adquirido, seja 

na via académica, seja na via profissional, na dispensa de medicamentos, mas também, no 

aconselhamento e intervenção direta com o utente. Aliás, neste sentido, pude concluir que o 

utente recorre, em primeira via, à FC para aconselhamento de problemas de saúde aos quais o 

farmacêutico, através do conhecimento adquirido ao longo da carreira, procura corresponder 

com responsabilidade e profissionalismo. A atividade do farmacêutico estende-se também à 

gestão da farmácia, que se assume como fundamental para o seu bom funcionamento. Saliento 

a importância de acompanhar novos medicamentos que surgem constantemente no mercado 

dada a rápida expansão da indústria farmacêutica. Além disso, os medicamentos tendem a ter 

um espetro de aplicação que se vai estendendo a outras condições conforme o conhecimento 

sobre estas é melhorado ao longo do tempo. Neste sentido, o farmacêutico deve manter-se 

atualizado e interessado de forma a prestar os cuidados de saúde que o utente é digno de 

receber. 

O estágio tem, portanto, como objetivo expor ao futuro farmacêutico a importância do seu 

papel na sociedade. A atividade farmacêutica vai muito além da dispensa de medicamentos e, 

nesse sentido, foi possível verificar que o aconselhamento e acompanhamento dos utentes são 

partes fulcrais da profissão. Com esta experiência, adquiri noções que me acompanharão 

durante a minha carreira profissional e pessoal. 
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Figura 1 – Exterior da FA                                 Figura 2 – Área de Atendimento ao Público 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Área de medição da PA                  Figura 4 – Robot destinado ao armazenamento 
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Figura 5 e 6 – Gabinetes de atendimento personalizado 

 

Figura 7 – Gabinete da Direção Técnica               Figura 8 – Sistema de preparação                                                                      

individualizada da medicação
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Anexo IX – Guia de Aconselhamento Farmacêutico: condições dermatológicas 
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Anexo X – Respostas ao questionário realizado  
 

 

 

 

 

  

Figura 9 – Distribuição dos inquiridos por género e faixa etária 

Figura 10 – Proporção de inquiridos que têm uma rotina de cuidados com a pele 

estabelecida face aos que não têm 

Figura 11 – Resultados quanto aos locais onde os inquiridos costumam adquirir os produtos 

para cuidados com a pele 
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Figura 12 – Proporção de inquiridos que experienciou alguma condição nos últimos 12 

meses, face aos que não experienciaram ou não se recordam 

Figura 13 – Resultados acerca das condições dermatológicas experienciadas pelos utentes 

Figura 14 – Resultados acerca do impacto social e psicológico causado pela(s) 

condição(ões) dermatológica(s) na vida dos inquiridos 
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Figura 15 – Proporção de inquiridos que realizaram tratamento para o problema e 

obtiveram resultados satisfatórios, em relação aos que não obtiveram bons resultados 

ou não realizaram tratamento. 

Figura 16 – Resultados quanto ao recurso ao farmacêutico para aconselhamento 

sobre condições dermatológicas. 

Figura 17 – Resultados acerca do tempo que os participantes demoraram a 

recorrer a aconselhamento farmacêutico. 
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Figura 18 – Proporção de inquiridos que ficaram satisfeitos com o aconselhamento 

prestado, em relação aos que não ficaram. 

Figura 19 – Resultados quanto à intenção de procura de aconselhamento 

farmacêutico acerca de condições dermatológicas no futuro. 
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Anexo XI – Panfleto informativo sobre Ossos e Articulações: doenças e como prevenir 
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Resumo 

 
O estágio curricular em Farmácia Hospitalar possibilita ao estudante do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas o contacto com a realidade da profissão farmacêutica a nível 

hospitalar. Este primeiro contacto proporciona uma visão prática e vasta da atuação do 

farmacêutico no hospital, de forma a capacitar o futuro profissional com as competências e 

qualificações necessárias à prática da profissão. 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do estágio realizado no Hospital Santa Maria 

Maior, onde integrei a equipa dos Serviços Farmacêuticos sob orientação da Dra. Maria João 

Peixoto. O relatório consiste na descrição das diferentes atividades desenvolvidas pelos Serviços 

Farmacêuticos, desde a seleção e aquisição de medicamentos, até à sua receção, 

armazenamento e distribuição. Além disso, estão implícitas as atividades desempenhadas pelos 

farmacêuticos, bem como o relato da minha participação e atividades que tive oportunidade de 

desenvolver. 

O estágio realizado foi de grande importância para compreender o papel do farmacêutico 

hospitalar e para adquirir conceitos práticos fundamentais para o exercício da profissão no âmbito 

da farmácia hospitalar.  
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Introdução 

 
Os Serviços Farmacêuticos (SF) hospitalares constituem uma estrutura importante dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar, assumindo como sua principal 

responsabilidade a gestão do circuito do medicamento e outros produtos de saúde. O 

farmacêutico hospitalar integra a vasta equipa multidisciplinar, estando envolvido na seleção, 

aquisição, preparação, distribuição e correta gestão de medicamentos e produtos de saúde. O 

principal objetivo é contribuir para o uso racional do medicamento e para a prestação de cuidados 

de saúde de forma exímia, sempre com o foco na obtenção dos melhores resultados terapêuticos 

e com a máxima segurança para os doentes. 

O estágio em Farmácia Hospitalar proporciona uma visão clara e ampla desta área de 

exercício profissional, assim como desperta para a polivalência da profissão farmacêutica.  O 

presente relatório descreve o estágio realizado no Hospital Santa Maria Maior (HSMM) no 

período de 13 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, onde tive a oportunidade de acompanhar as 

diversas atividades desempenhadas nos SF e perceber a importância da intervenção 

farmacêutica no processo de uso correto e seguro dos medicamentos. 
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1. Hospital Santa Maria Maior 

O HSMM teve o seu início de atividade em 1356, integrando atualmente a rede de hospitais 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O HSMM localiza-se no centro da cidade de Barcelos, 

distrito de Braga, sendo o único hospital público que subsiste nos concelhos de Barcelos e 

Esposende.1 

No que se refere aos cuidados de saúde primários, o HSMM articula-se com os centros de 

saúde da localidade, nomeadamente os centros de saúde de Barcelos, Barcelinhos e 

Esposende, que referenciam os utentes a este hospital. O HSMM articula-se igualmente com a 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), permitindo a referenciação de 

utentes para as unidades de saúde integrantes da RNCCI, permanecendo, por fim, associado ao 

setor privado quando é necessária a realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica.1 

O HSMM tem como missão a prestação de cuidados de saúde com qualidade à população 

abrangida, sempre permitindo o desenvolvimento dos seus profissionais sem nunca descurar a 

eficiência, eficácia e melhoria contínua dos serviços prestados.2 

A estrutura organizacional do HSMM pode ser consultada em anexo (Anexo I), estando 

representada em forma de organograma. 

2. Serviços Farmacêuticos Do HSMM 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HSMM revelam-se como um elemento de grande 

importância no suporte à prestação dos cuidados de saúde, tendo como principal atividade 

garantir a terapia medicamentosa aos pacientes em regime de internamento e de ambulatório, 

com o objetivo de assegurar a utilização correta e segura dos medicamentos e outros produtos 

de saúde. 

2.1. Localização e Horário  

Os Serviços Farmacêuticos do HSMM localizam-se no Bloco C, piso 1, na parte traseira do 

hospital, de forma a permitir um melhor acesso por parte dos colaboradores dos SF (Anexo II). 

Nos dias úteis, os SF do HSMM estão em funcionamento das 9h às 17h, sendo que, a partir 

das 17h até às 24h, opera em regime de chamadas, sob urgência medicamentosa. Aos fins de 

semana e feriados, os SF estão encerrados, funcionando em regime de prevenção das 9h às 

13h e em regime de chamadas das 13h às 24h. Nos casos em que os SF estão encerrados, 

como feriados ou fins de semana, a medicação a administrar aos pacientes nesses dias é 

preparada para 48h ou 72h, respetivamente, de modo a garantir a medicação necessária a cada 

paciente. 

2.2. Espaço físico  

Os SF do HSMM encontram-se organizados por várias unidades, de forma a manter uma 

adequada e eficiente disposição do espaço físico. São assim constituídos por um local de 

armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde, onde se encontra uma área para 
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a receção de encomendas, sendo que, numa zona externa ao armazém, existem áreas de 

armazenamento de gases medicinais e de produtos inflamáveis. Os SF apresentam também um 

laboratório de preparação de medicamentos manipulados, assim como uma área de preparação 

unidose destinada à Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU).  

São ainda constituídos por vários gabinetes, nomeadamente: 

• Gabinete da Direção Técnica; 

• Gabinete farmacêutico; 

• Gabinete de assistência administrativa; 

• Gabinete destinado ao atendimento ao paciente em regime de ambulatório.  

Por fim, os SF dispõem de uma zona de copa e vestiário comuns.  

2.3. Gestão De Recursos Humanos 

De acordo com o Regulamento Interno do HSMM, a responsabilidade de coordenar os SF 

fica a cargo de um farmacêutico eleito pelo Conselho de Administração (CA).2  Os SF do HSMM 

são atualmente da responsabilidade da Dra. Maria João Peixoto, encarregue pela coordenação 

do serviço e da equipa que o integra. Assim, os SF do HSMM são constituídos por:  

• 2 farmacêuticas: a Dra. Maria João Peixoto (Diretora Técnica) e a Dra. Alexandra 

Meneses; 

• 3 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT): Paulo Vieira, Carla 

Fonseca e Agostinho Cunha; 

•  2 Assistentes Operacionais (AO): Marlene Gomes e Rui Silva; 

• 1 Assistente Administrativa: Filomena Carvalho. 

2.4. Sistema Informático  

Nos SF do HSMM é utilizado como sistema informático o Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento (SGICM), desenvolvido pela Glintt®. O SGICM permite o registo, de 

forma informatizada, de dados relativos às várias etapas do circuito do medicamento. Este 

sistema possibilita ao farmacêutico hospitalar a visualização das prescrições efetuadas pelos 

médicos a cada doente, de modo a que possa proceder à validação dessas mesmas prescrições 

e elaborar mapas de distribuição com informação importante para a correta distribuição dos 

medicamentos aos doentes. Essa informação inclui a identificação do doente a que se destina, 

os medicamentos a distribuir e as respetivas quantidades, a data e hora a que foram realizados 

os pedidos, o serviço clínico (SC) requerente e o nome do farmacêutico responsável.  

O SGICM permite ainda várias outras funcionalidades, nomeadamente:  

• Gestão de stocks de medicamentos; 

• Definição dos níveis de stocks dos armazéns avançados de cada serviço; 

• Realização de devoluções em nome do serviço, ou do doente, se for o caso, ao 

armazém dos SF; 

• Registo dos consumos diretos por serviço ou doente; 
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• Controlo no fornecimento dos medicamentos em contexto de ambulatório, com registo 

de informação relevante sobre o doente, que permite avaliar a adesão à terapêutica 

medicamentosa e aumentar a segurança.3 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos de 

saúde 

3.1. Gestão de existências 

A gestão de stocks de medicamentos corresponde a um conjunto de procedimentos 

realizados pelos SF, que engloba a seleção e aquisição dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos que satisfaçam as necessidades terapêuticas dos pacientes do hospital. A gestão 

de stocks deve ocorrer também na fase de receção, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos aos SC para administração aos doentes.4 

Uma correta gestão de stocks requer um conhecimento abrangente daqueles que são os 

medicamentos necessários para a instituição, de forma a garantir a disponibilidade de 

medicamentos aos pacientes. O objetivo será, com níveis de existências adequados e bem 

estabelecidos, assegurar que não há rutura de stocks ou excedências que levem à presença de 

medicamentos fora do prazo de validade (PV), garantindo uma correta gestão económica.5,6  

Através do sistema informático utilizado nos SF do HSMM, é possível estabelecer o ponto de 

encomenda, ou seja, a quantidade mínima para cada produto. Esta quantidade é definida 

conforme o histórico de consumo e necessidade do hospital, podendo ocorrer alterações. Se o 

stock for inferior à quantidade definida, deve-se proceder a uma nova encomenda do produto.  

Duas vezes por semana, a Diretora Técnica dos SF faz a análise dos produtos abaixo do ponto 

de encomenda, sendo gerada uma nota de encomenda. Posteriormente, a nota de encomenda 

é remetida à assistente administrativa, responsável por contactar os laboratórios ou 

armazenistas locais. 

O sistema informático também permite a consulta dos stocks disponíveis de medicamentos, 

pelo registo de todas as entradas, saídas ou transferências que possam ocorrer entre armazéns, 

permitindo uma gestão controlada das existências. Os movimentos entre armazéns avançados 

e controlo de stocks são monitorizados pelas farmacêuticas dos SF, com contagens trimestrais 

para conferência de stocks. 

3.2. Processo de seleção  

Para que haja um correto funcionamento de todos os serviços hospitalares, os SF devem 

disponibilizar os medicamentos que satisfaçam as necessidades de cuidados de saúde dos 

doentes, nas formas farmacêuticas e dosagens adequadas. A seleção de medicamentos deve 

ser baseada no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), que é visto como um instrumento 

de grande importância para a prescrição médica a nível hospitalar.7  

Segundo a portaria nº 1231/97, de 15 de dezembro, o FNM é uma publicação oficial de 

orientação terapêutica que divulga quais os medicamentos mais aconselhados, mediante um 

conjunto de critérios, traduzindo-se numa escolha seletiva de uma gama abrangente de 

medicamentos.8 O FNM é elaborado pela Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
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(CNFT), que procede às atualizações necessárias e promove o aditamento ou exclusão de 

medicamentos ao FNM.9 

O despacho nº 13885/2004, de 25 de junho, institui a obrigatoriedade de utilização do FNM 

pelos prescritores nos hospitais integrados no SNS, de forma a auxiliar na tomada de decisão no 

que respeita à gestão do medicamento. Por norma, devem ser utilizados a nível hospitalar os 

medicamentos que constem no FNM.10 Para que seja possível a utilização de medicamentos que 

ainda não constem no FNM, é necessária a sua inclusão em adenda pela Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT) local que terá de fundamentar a sua decisão baseando-se em diversos 

critérios, nos quais se incluem: a necessidade e segurança do medicamento, fatores 

farmacoeconómicos, e fatores baseados na melhoria da qualidade de vida dos doentes.11 

A proposta apresentada pelo clínico/médico prescritor à CFT terá de demonstrar o valor 

acrescentado do medicamento proposto em relação às alternativas terapêuticas já existentes.12 

3.2.1. Autorização de Utilização Excecional 

Para medicamentos que não possuem uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em 

Portugal, ou ainda sem finalização do respetivo processo de avaliação prévia hospitalar, há a 

necessidade de requerer uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), concedida pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) que permite a 

comercialização e utilização do medicamento em questão. A comercialização só poderá ser 

autorizada caso se verifique a ausência de alternativa terapêutica, com consequentes 

implicações graves na vida do doente. 13,14 

O requerimento de AUE é feito pela instituição hospitalar, após parecer favorável por parte da 

CFT, sendo o pedido remetido ao INFARMED que fica encarregue da aprovação, ou não, do 

mesmo. O requerimento é apresentado por doente e deve contemplar a descrição da história 

clínica e justificação da imprescindibilidade do tratamento para o doente em causa. Caso haja 

aprovação, a AUE concedida vigora por três anos, sendo que, findo esse período, é necessária 

a solicitação de novo pedido.15  

Caso o medicamento já possua AIM, mas ainda sem avaliação farmacoeconómica,  a 

solicitação pode ser efetuada segundo o Programa de Acesso Precoce de Medicamentos 

(PAP).16 

De forma a garantir o acesso a determinado medicamento, o INFARMED pode também 

conceder ao titular de AIM, fabricante ou distribuidor por grosso, devidamente autorizado como 

representante legal do titular de AIM, uma autorização excecional para a comercialização de 

lotes de medicamentos que sejam estritamente necessários para suprir falhas de fornecimento, 

desde que com pedido devidamente justificado e comprovada a inexistência de alternativas 

terapêuticas.17 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar o processo de pedido de 

AUE para alguns medicamentos, o que me permitiu perceber quais as etapas inerentes e as 

particularidades do processo. 
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3.3. Processo de aquisição  

Para a aquisição dos produtos necessários, são elaboradas inicialmente previsões de 

consumo, de acordo com os consumos registados em igual período do ano anterior, estimando-

se assim as quantidades indispensáveis. 

3.3.1. Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde 

No HSMM, a aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e reagentes é da 

responsabilidade dos SF em articulação com o Serviço de Aprovisionamento (SA), tendo como 

referência o Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde, uma plataforma online 

desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS).18 

No catálogo é possível consultar todas as características dos produtos abrangidos por 

Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA), ao abrigo dos acordos quadro da Agência 

Nacional de Compras Públicas, E.P.E.19 

 A Portaria n.º 55/2013, de 7 de fevereiro, define as categorias de bens e serviços abrangidos 

nas atribuições da SPMS, na qualidade de central de compras, para a realização de CPA, e 

estabelece quais os critérios para a obrigatoriedade de aquisição centralizada nesse âmbito. A 

aquisição centralizada poderá ser tornada obrigatória para todas ou apenas algumas instituições 

do SNS, por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde. Quando esta 

obrigatoriedade de aquisição centralizada é determinada, fica interdito às instituições do SNS 

abrangidas proceder à abertura de procedimentos de aquisição e renovações contratuais que 

não sejam feitas ao abrigo desses CPA.20,21 

Para além das características dos produtos abrangidos por CPA, a plataforma online 

possibilita a consulta de concursos públicos a decorrer, em que laboratórios fornecedores do 

produto pretendido podem apresentar as suas propostas, sendo a seleção feita após a 

comparação de diversos fatores, incluindo forma farmacêutica, dosagem e outros parâmetros 

relevantes referidos aquando o concurso. As propostas apresentadas têm, obrigatoriamente, de 

respeitar os preços máximos estabelecidos, requisitos técnicos e níveis de qualidade do serviço 

constantes do acordo quadro, sob pena de exclusão da proposta.22 

A seleção é feita com base, principalmente, em fatores económicos. Após parecer favorável 

por parte da Diretora Técnica dos SF, o SA do hospital é o responsável pela deliberação do 

processo aquisitivo. 

Este processo de aquisição tem como vantagem simplificar as aquisições e selecionar as 

melhores propostas dos fornecedores, assegurando uma concorrência efetiva entre eles num 

processo transparente de compra.18  

Perante situações em que é necessário um medicamento com urgência e este não se 

encontre disponível no HSMM, os SF podem solicitar um empréstimo a outro hospital ou adquirir 

através de ajuste direto com o fornecedor.  
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3.4. Receção e conferência dos produtos adquiridos 

No HSMM, a receção dos medicamentos, produtos farmacêuticos e reagentes é da 

responsabilidade dos AO que operam no armazém dos SF, sendo todas as atividades 

supervisionadas pela Diretora Técnica. 

Aquando da receção dos produtos, ocorre a conferência quantitativa e qualitativa segundo a 

guia de remessa/fatura que acompanha a encomenda. A nível quantitativo, é verificado se o 

número de unidades rececionadas corresponde ao número de unidades descritas na guia de 

remessa e, a nível qualitativo, verifica-se se o produto recebido corresponde ao encomendado 

(confirmando por Designação Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica e dosagem), bem 

como o estado de conservação, lote e PV do produto. Caso não se verifiquem inconformidades, 

após a conferência pelo AO, há a confirmação por parte do farmacêutico hospitalar, sendo a 

respetiva guia de remessa/fatura devidamente assinada.  

Para conclusão do processo, a assistente administrativa fica responsável por dar entrada dos 

produtos no sistema informático de apoio aos SF, procedendo ao registo das quantidades, dos 

lotes e prazos de validade dos produtos, fazendo a atualização do stock disponível.4,11 

Perante a receção de hemoderivados, é necessário que o farmacêutico hospitalar proceda 

ainda à conferência dos boletins de análise e certificados de autorização de utilização de lote 

emitidos pelo INFARMED, que ficam arquivados em local específico para o efeito, por ordem de 

entrada.11  

No caso de medicamentos que necessitem de condições especiais de conservação, como 

refrigeração, deve-se proceder ao armazenamento imediatamente após a receção.23  

Durante as primeiras semanas de estágio, foi-me permitido acompanhar de perto o processo 

de receção de algumas encomendas, procedendo à conferência das mesmas e ao seu 

armazenamento. 

 

3.5. Armazenamento e controlo dos prazos de validade 

Após o processo de receção, é necessário o armazenamento dos produtos segundo critérios 

que assegurem a qualidade e segurança de todo o circuito do medicamento.  

O armazenamento seguro de medicamentos, produtos de saúde e dispositivos médicos é um 

processo de grande importância no circuito do medicamento, que deverá ter em consideração 

as exigências específicas de conservação dos vários produtos. Os SF têm de garantir o 

armazenamento adequado dos produtos de que dispõem e fornecer toda a informação relativa à 

estabilidade dos mesmos. 

É importante que o armazenamento assegure as condições ambientais apropriadas, 

nomeadamente de temperatura, humidade e luminosidade, bem como a segurança e 

estabilidade dos produtos armazenados.  

Os medicamentos e outros produtos de saúde devem ser armazenados numa área com a 

dimensão adequada ao número e variedade de produtos a armazenar, de forma a permitir uma 

correta rotação de stock, de acordo com o conceito FEFO – “first expired, first out”. Assim, é 
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garantido que fiquem mais acessíveis os produtos que apresentam um PV mais curto. 

Mensalmente, e com antecedência de 3 meses, são emitidas listagens dos produtos em que o 

PV se encontre no intervalo temporal em análise e verificam-se os produtos existentes em stock 

nos SF e SC. Nas auditorias periódicas realizadas aos Armazéns Avançados (AA) dos SC pelos 

SF recolhem-se os produtos com PV expirado. Deve ser evitado enviar para os SC produtos com 

PV inferior a 3 meses. Caso isso aconteça, os produtos são sinalizados por uma etiqueta laranja, 

com a indicação “Prazo de validade curto”, sendo estes utilizados em primeiro lugar. No momento 

de receção dos medicamentos, e pela análise do presumível consumo do produto dentro do PV 

apresentado, pode ser solicitada a devolução total ou parcial do produto junto do fornecedor.24 

3.5.1.  Armazenamento geral 

Nos SF do HSMM, existem armários rotativos com várias prateleiras, de dimensões 

adequadas, onde medicamentos que não necessitam de condições de armazenamento especiais 

estão organizados por ordem alfabética de DCI, e de forma a assegurar a rotação de existências 

pelo conceito FEFO. Os medicamentos dispensados em ambulatório encontram-se 

armazenados no gabinete destinado ao efeito, em armário fechado. Alguns medicamentos, como 

hemoderivados ou medicamentos destinados a tratamentos oftalmológicos, encontram-se 

armazenados na área de preparação unidose.  

Por cada SC do HSMM existe uma área de armazenamento, designada por Armazém 

Avançado, com um stock nivelado de medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis, de 

acesso restrito a profissionais autorizados. Para que haja as melhores condições de 

armazenamento, a manutenção dos AA existentes nos SC deve seguir todas as recomendações 

referidas anteriormente, com algumas particularidades, nomeadamente: 

• Armazenamento em gavetas, por divisórias, em ordem alfabética de DCI; 

• Armazenamento em gavetas identificadas com a DCI, dosagem e código de barras; 

• Condições ambientais adequadas, com uma temperatura inferior a 25ºC, humidade relativa 

entre 40% e 60% e proteção da luz solar direta. 

3.5.2.  Condições especiais de armazenamento  

Em condições especiais de armazenamento, nomeadamente de refrigeração, os 

medicamentos devem estar devidamente identificados com etiqueta que refira a necessidade de 

conservação entre 2 e 8ºC, e armazenados em frigoríficos com monitorização e registo da 

temperatura máxima e mínima. Esse registo será feito idealmente de forma contínua, 

assegurando as condições de conservação exigidas. 

Os SF do HSMM dispõem de termohigrómetros, que registam continuamente a 

temperatura e humidade do ar, distribuídos pelos três frigoríficos de que dispõe, pela sala 

unidose e pelo armazém. O farmacêutico é o responsável pela monitorização da temperatura e 

humidade nas diferentes áreas. Nos SC, existem frigoríficos com controlo de temperatura, em 

que o registo deve ser feito duas vezes ao dia e a monitorização é da responsabilidade do 

Enfermeiro Chefe/Responsável do Serviço. Sempre que ocorra um desvio ao intervalo de 
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temperatura estipulado, deve ser preenchido o registo de não conformidade. Anualmente, o 

responsável do SF e dos SC, devem solicitar a manutenção e calibração dos termohigrómetros 

e termómetros. 

No caso de medicamentos fotossensíveis, os mesmos devem ser protegidos da luz, 

recorrendo a papel de alumínio ou sacos de plástico opacos assim que forem retirados da 

embalagem original.25  

Como referido anteriormente, os produtos inflamáveis estão armazenados em local 

apropriado e individualizado do restante armazém. As normas e procedimentos relativos a 

produtos inflamáveis devem estar completamente estabelecidos e afixados no local. Deverá ser 

do conhecimento de toda a equipa a existência das fichas de segurança, que devem estar em 

locais bem definidos.23 

Os gases medicinais também necessitam de condições especiais de armazenamento, 

sendo este feito em áreas destinadas para o efeito e separadas dos restantes produtos 

farmacêuticos. O local de armazenamento deve estar limpo, seco, protegido da luz solar, bem 

ventilado e livre de matérias combustíveis. Para facilitar o processo de armazenamento e recolha, 

deverá ocorrer separação entre os diferentes tipos de gases e, igualmente, entre cilindros cheios 

e vazios.26   

Neste âmbito, tive a oportunidade de assistir a uma formação sobre gases medicinais, 

onde me possibilitou saber mais acerca do seu correto armazenamento e manuseamento 

seguro.  

3.5.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Estes medicamentos estão sujeitos ao regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos, estabelecido pelo Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro.27 

Nos SF do HSMM, os estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados num cofre, 

dotado de prateleiras para uma melhor organização e divisão dos medicamentos, e com acesso 

restrito às farmacêuticas do serviço. 

Nos SC do HSMM, os estupefacientes e psicotrópicos estão separados de outros 

medicamentos, num local próprio e com acesso restrito. 

3.5.2.2. Medicamentos LASA 

Os medicamentos LASA (“Look Alike, Sound Alike”) são definidos como aqueles que 

apresentam ortografia e/ou aparência semelhante e/ou nome foneticamente similar. Estes são 

fatores que podem propiciar trocas e erros de medicação, pelo que os medicamentos LASA são 

devidamente identificados, e a zona de armazenamento é diferenciada conforme as diferentes 

dosagens, através da colocação de rótulos com cores distintas, de acordo com o número de 

dosagens existentes para cada medicamento. Além disso, foi introduzido o método “Tall Man 

Lettering”, que consiste na inserção de letras maiúsculas estrategicamente colocadas para 

diferenciação de medicamentos com ortografia semelhante.28 
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Para uma melhor organização, os SF criaram a lista de medicamentos LASA utilizados na 

instituição, a qual é revista anualmente.29  

Aquando da receção de medicamentos LASA nos SF, estes serão verificados e 

posteriormente reembalados e/ ou rotulados.25 

3.5.2.3. Medicamentos de Alerta Máximo 

Os Medicamentos De Alerta Máximo (MAM) são definidos como medicamentos com uma 

grande probabilidade de provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no 

seu processo de utilização. A existência de alguns fatores relativamente ao medicamento, como 

uma margem terapêutica estreita ou a gravidade dos seus potenciais efeitos adversos, podem 

levar a consequências muito graves. Adicionalmente, alguns destes medicamentos necessitam 

de ajustes frequentes de dose, associando-se a erros de medicação.30  

Torna-se, assim, necessário a adoção de medidas para melhorar a segurança dos doentes 

e minimizar os riscos associados à utilização de MAM. Nos SF do HSMM, estes medicamentos 

estão sinalizados com um Triângulo de Perigo, para que haja um destaque relativamente aos 

restantes. Os SF detêm ainda a responsabilidade de criar e rever, anualmente, a lista de MAM 

utilizados pela instituição hospitalar.31 

4. Distribuição de medicamentos e produtos de saúde 

A distribuição de medicamentos e produtos de saúde, realizada na instituição hospitalar, é 

um processo da responsabilidade dos SF. Com métodos e sistemas próprios, os SF 

disponibilizam o medicamento correto, com a melhor qualidade e na quantidade adequada, de 

forma a garantir o cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente da instituição. 

Os objetivos envolvem que a distribuição seja um processo controlado e eficiente, que permita 

uma redução dos custos associados ao uso de medicamentos e produtos de saúde, e que 

contribua para uma maior segurança dos doentes pela diminuição de erros relacionados com a 

dispensa e a administração.23 

De forma a assegurar o uso racional de medicamentos, existem vários sistemas de 

distribuição implementados nos hospitais. Há também a considerar a distribuição de 

medicamentos que, devido à sua especificidade, requerem circuitos especiais de distribuição, 

como é o caso de psicotrópicos, estupefacientes e hemoderivados.32  

4.1. Sistema de Distribuição Clássico 

A distribuição clássica, também designada por distribuição tradicional, consiste num sistema 

de distribuição essencialmente por reposição de stocks nivelados afetos a cada SC, baseando-

se na existência de um nível qualitativo e quantitativo de medicamentos e produtos de saúde.23 

No HSMM, os stocks são previamente estabelecidos para cada SC, após reunião entre o 

farmacêutico responsável, enfermeiro chefe e diretor de cada serviço, atendendo a várias 

características. A reposição, com periodicidade bissemanal, é feita mediante requisição 
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eletrónica efetuada pelo enfermeiro responsável, depois deste realizar a verificação do stock 

existente no SC afeto, e em virtude das necessidades e características dos diferentes SC. 

Para se averiguar as necessidades do SC e assegurar uma gestão racional dos bens 

existentes nos SF, o farmacêutico faz a análise do pedido, procedendo ao estudo de variações 

de consumo, por comparação com períodos homólogos. 

Em caso de pedidos excecionais, nomeadamente a requisição de medicamentos que 

normalmente não seriam utilizados no SC em causa, ou pedidos que excedam valores normais, 

o enfermeiro responsável deverá proceder à justificação desses mesmos pedidos. 

Depois da aprovação por parte do farmacêutico, os TSDT executam o pedido que, quando 

preparado, deverá ser transportado pelos AO para o SC em causa, onde o enfermeiro 

responsável faz a verificação.  

O sistema de distribuição clássico tem como objetivo complementar a DIDDU, pela criação 

de AA nos diferentes SC de internamento e como resposta à não laboração de forma contínua 

dos SF. 

Com este sistema de distribuição é também possível assegurar o acesso imediato de 

medicamentos e outros produtos de saúde necessários nos SC de não internamento da 

instituição hospitalar, bem como a distribuição dos produtos farmacêuticos com elevada 

rotatividade e/ou de grande volume, como é o caso dos soros, cuja distribuição por DIDDU não 

é viável atendendo às características que apresentam. 

Apesar das vantagens, o sistema de distribuição clássico apresenta alguns inconvenientes, 

dos quais se destaca a ausência de interpretação e validação da prescrição médica pelo 

farmacêutico, aumentando o risco da ocorrência de interações medicamentosas, erros de 

dosagem, reações adversas e incompatibilidades, que podem colocar em causa a segurança 

dos doentes.32 Para além disso, os SF não conseguem ter conhecimento de qual o doente a 

quem foi administrado o medicamento nem com que finalidade terá sido utilizado, reduzindo 

assim a possibilidade de seguir o perfil farmacoterapêutico do doente como se sucede na DIDDU.  

Para que o sistema de distribuição clássico funcione da melhor forma, cada SC deve garantir 

uma política de eficiência, de maneira a que não se propicie a acumulação desnecessária de 

medicação nem custos mais elevados para a instituição por desvios ou trocas de medicação, 

reposição inadequada ou até mesmo prazos expirados. 

O sistema de distribuição clássico, quando executado corretamente e articulado com os 

outros sistemas de distribuição existentes, torna-se uma mais valia e um complemento fulcral ao 

bom funcionamento da instituição hospitalar, assegurando uma boa qualidade de assistência aos 

doentes. 

Durante o meu estágio, pude acompanhar a elaboração, por parte dos TSDT, dos pedidos 

para reposição nos SC, bem como o transporte e reposição dos produtos farmacêuticos de 

grande volume, por parte dos AO, aos diferentes serviços. 
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4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

O sistema de DIDDU é uma parte essencial da distribuição e controlo de medicamentos em 

instituições hospitalares. Desde a década de 1970 que este sistema de distribuição é 

reconhecido como o sistema mais seguro, sendo visto como uma das melhores oportunidades 

para aumentar a segurança no circuito do medicamento e diminuir o risco para os pacientes.33  

Este sistema de distribuição oferece um vasto leque de benefícios, tendo sido implementado 

de forma a garantir a distribuição de medicamentos a doentes em regime de internamento e, ao 

mesmo tempo, permitir uma diminuição dos custos para a instituição por facilitar a gestão de 

stocks, aumentar a segurança dos doentes pela diminuição significativa dos erros de medicação 

e melhorar a gestão de recursos humanos.11  

No sistema de DIDDU, a distribuição de medicamentos, dispositivos médicos ou outros 

produtos de saúde é realizada mediante a execução de prescrições médicas individualizadas por 

doente, que são remetidas direta e eletronicamente aos SF, a partir do sistema informático 

existente. É função do farmacêutico fazer a análise dos vários parâmetros da prescrição e detetar 

posologias inadequadas, contraindicações ou possíveis interações medicamentosas, entre 

outras irregularidades que possam ocorrer. Caso haja alguma dúvida por parte do farmacêutico 

ou a necessidade de alteração da prescrição, o médico prescritor será contactado. No caso de 

prescrições com medicamentos que carecem de validação especial, como é o caso de 

estupefacientes, psicotrópicos, antibióticos de justificação clínica obrigatória ou medicamentos 

que não constem no FNM, é obrigatória a efetivação de justificação clínica. 

De acordo com o perfil farmacoterapêutico de cada doente e após validação farmacêutica, os 

mapas de distribuição de medicamentos por SC são gerados e entregues aos TSDT para 

posterior preparação. Os mapas contêm toda a informação necessária para a preparação da 

medicação, nomeadamente a DCI de cada medicamento, forma farmacêutica, dose, via e 

frequência de administração e a quantidade necessária a preparar. No HSMM, os mapas de 

distribuição abrangem todas as prescrições validadas até às 14h, sendo que novas prescrições 

clínicas e/ou alterações podem ser efetuadas até essa hora, as quais serão processadas pelos 

SF, através da emissão de novos mapas com as alterações registadas. Recorrendo ao sistema 

informático existente nos SF, o farmacêutico efetiva o fecho dos mapas de distribuição por volta 

das 14h, registando a medicação dispensada para cada doente. 

A dispensa da medicação é feita na dose prescrita e na quantidade necessária para 24 horas 

de internamento e para cada doente individualmente. Em casos excecionais em que os SF não 

laboram, como nos feriados ou fins-de-semana, é preparada a quantidade necessária para 48 

horas ou 72 horas, respetivamente. 

A medicação é distribuída por gavetas individuais, identificadas com o nome do doente e o 

número de cama associado ao processo clínico, sendo dividida por secções tendo em conta os 

horários de administração previstos. As gavetas são posteriormente colocadas nos chamados 

malotes por ordem do número de cama atribuída. 

Os malotes são depois transportados para os diferentes serviços de internamento pelos AO 

afetos aos SF, ao mesmo tempo que são recolhidos os malotes do dia anterior. O TSDT 
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responsável pela receção dos malotes, verifica gaveta a gaveta a medicação que não foi 

administrada e as condições da mesma, procedendo ao registo da devolução no mapa de 

distribuição de medicamentos. Após o registo por parte do TSDT, o farmacêutico procede ao 

registo informático das devoluções, designadas revertências, de forma a retificar o stock 

existente nos SF.3 

O sistema de DIDDU certifica que o doente beneficia de uma maior qualidade nos serviços 

que lhe são prestados, pela satisfação das suas necessidades medicamentosas, contribuindo 

para o aumento da eficácia e segurança e promovendo a utilização racional de medicamentos. 

No decorrer do estágio, consegui perceber que, aquando da validação das prescrições, o 

farmacêutico hospitalar tem um papel muito importante na deteção de irregularidades, permitindo 

efetuar as correções necessárias e aumentar a segurança e qualidade no serviço prestado aos 

doentes. 

Tive igualmente a possibilidade de, durante um dia, acompanhar e participar na elaboração 

dos malotes da medicação, conferindo gaveta a gaveta a medicação devolvida aos SF e 

procedendo ao registo no mapa de distribuição.  

Ainda me foi dada a oportunidade de realizar revertências, o que me permitiu obter uma visão 

mais abrangente dos medicamentos utilizados no HSMM e conhecer os seus efeitos, com 

recurso à base de dados nacional de medicamentos de uso humano (Infomed) sempre que 

surgiam dúvidas. 

4.3. Sistema de Distribuição Misto 

Face à não laboração permanente dos SF, os serviços de internamento têm ao seu dispor 

armários de recurso contendo determinados medicamentos numa quantidade previamente 

estabelecida. Caso a prescrição clínica eletrónica seja realizada depois do horário de execução 

da DIDDU e na ausência do medicamento no carro de distribuição da dose individual unitária, o 

enfermeiro responsável pela administração de medicamentos ao doente, deverá recorrer ao 

armário de recurso existente no SC de internamento, sendo retirada apenas a quantidade 

estritamente necessária do medicamento. Cada vez que isto ocorra, deve haver registo 

eletrónico por parte do enfermeiro responsável, para que haja reposição no dia seguinte por parte 

dos SF. Se a medicação necessária não estiver disponível, os SF serão contactados pelo 

enfermeiro responsável de modo a fornecer o que está em falta. Em casos de estrita urgência, 

após o horário de funcionamento dos SF, é solicitado ao farmacêutico destacado em regime de 

chamada de urgência a dispensa dos medicamentos indispensáveis à prestação de cuidados de 

saúde do doente. 

Deste modo, com o sistema de distribuição misto é garantido o acesso à medicação 

necessária aos doentes após o horário de funcionamento dos SF e o horário de execução da 

DIDDU.  
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4.4. Circuito Especial de Distribuição 

Para alguns grupos de medicamentos é necessário um tipo de distribuição especial, de 

acordo com as características particulares dos mesmos, e de forma a dar cumprimento à 

legislação nacional em vigor. O circuito especial de distribuição de medicamentos permite o 

controlo de casos de eventual utilização abusiva, bem como o estabelecimento de um processo 

de rastreabilidade, com controlo particularmente estreito sobre alguns grupos de medicamentos, 

nomeadamente: hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos. 

4.4.1. Hemoderivados 

 
A distribuição de Hemoderivados está associada a um circuito especial e que dá cumprimento 

ao Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro, publicado em Diário da República, que 

regula o registo de medicamentos derivados do plasma. Sendo medicamentos derivados do 

plasma humano, há potencial de risco biológico e, por isso, são sempre acompanhados de um 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote emitido pelo INFARMED, que assegura a sua 

segurança. Todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos 

doentes de Hemoderivados utilizados nos estabelecimentos de saúde são registados no “Modelo 

1804” (Anexo III) da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), intitulado “Medicamentos 

Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração” e constituído por 2 vias – Via Farmácia 

e Via Serviço. Nesse modelo constam várias informações relevantes, nomeadamente a 

identificação do médico prescritor, identificação do doente e a justificação clínica para o pedido 

de hemoderivado. Para que ocorra a validação e dispensa por parte do farmacêutico, o modelo 

deve estar previamente assinado pelo médico prescritor. Aquando da dispensa, o farmacêutico 

confirma os dados e preenche os campos relativos ao produto a dispensar, que inclui o nome do 

medicamento, quantidade dispensada, lote, laboratório de origem e o número de Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote emitido pelo INFARMED. Depois de tudo preenchido, os SF 

fazem o arquivo da Via Farmácia e entregam os medicamentos etiquetados com os dados do 

doente para o qual se destinam. Posteriormente, o farmacêutico procede ao registo informático 

da cedência dos medicamentos no processo clínico do doente. 

Desta forma, a existência de um modelo de registo e o seu correto preenchimento é uma 

mais-valia para a instituição, uma vez que permite uma fácil rastreabilidade da medicação 

dispensada e um maior controlo desta.34  

4.4.2. Estupefacientes e psicotrópicos 

 
A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes cumpre uma legislação específica, conforme 

descrito no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Nesta legislação estão descritos quais os 

medicamentos que pertencem à classe, bem como quem pode fazer a dispensa que, no caso, é 

obrigatoriamente o farmacêutico.27 

Cada SC dispõe de um stock pré-definido de estupefacientes e psicotrópicos, como já referido 

anteriormente. Quando este stock chega a níveis mínimos, o enfermeiro responsável efetua o 
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pedido de requisição segundo os consumos efetuados pelos doentes, sendo assim feita uma 

dispensa e reposição de um stock de medicamentos que já foram consumidos. 

Para estes medicamentos também existe um modelo oficial próprio que tem de ser 

preenchido, o “Modelo 1509” (Anexo IV), que se diferencia do dos hemoderivados por, neste 

modelo de requisição, além de ter de ser assinado pelo farmacêutico, médico e enfermeiro 

responsável, também tem de o ser pelo diretor do serviço requisitante. Cada impresso de pedido 

de requisição diz respeito a um único medicamento, onde é identificado com DCI, forma 

farmacêutica, dosagem e código, podendo conter o registo desse medicamento a vários doentes. 

O farmacêutico responsável pela dispensa destes medicamentos deverá verificar o cumprimento 

integral do preenchimento do modelo, com toda a informação necessária, antes de realizar a 

dispensa. Cada impresso de pedido de requisição vem em duplicado pelo que, após a receção, 

validação e dispensa do medicamento, o impresso original deverá manter-se para arquivo nos 

SF, permanecendo o duplicado no livro de requisições do SC requisitante. É também realizado 

um registo manual no livro de movimento de entradas e saídas de estupefacientes e 

psicotrópicos e um registo informático da quantidade dispensada por SC, no sistema informático 

existente nos SF.  

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de preparar medicamentos que necessitam 

de circuito especial de distribuição, nomeadamente hemoderivados e benzodiazepinas, sempre 

com a validação e supervisão da farmacêutica responsável. 

4.5. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

Face à necessidade de vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas e 

terapêuticas prescritas, surgiu a distribuição de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório pelos SF hospitalares. Com a implementação deste tipo de distribuição, é possível 

que um número significativo de doentes possa fazer os tratamentos no conforto da sua casa, 

com consequente redução dos custos e riscos relacionados com o internamento. Além disso, 

permite evitar situações de emergência em que o fornecimento de medicamentos não possa ser 

garantido pelas farmácias comunitárias, bem como assegurar que haja uma comparticipação de 

todos os medicamentos a 100%, o que pode não ocorrer caso não sejam dispensados pelos 

SF.11 

Para que se alcance os objetivos desejados e se assegure um acompanhamento mais 

personalizado, a distribuição é feita pelo farmacêutico hospitalar, num local reservado para o 

efeito e com recurso ao sistema informático.  

Os medicamentos cedidos em regime de ambulatório podem-se dividir genericamente em 

medicamentos com suporte legal e medicamentos sem suporte legal.  

Os medicamentos com suporte legal estão sujeitos a legislação própria, sendo permitida a 

cedência de medicamentos que se destinam somente a uso hospitalar para determinadas 

patologias crónicas, medicamentos cuja dispensa não possa ser assegurada pelas farmácias 

comunitárias ou medicamentos utilizados no período pós-operatório de situações de cirurgia de 

ambulatório. No HSMM, é realizada a dispensa de medicamentos com suporte legal para o 
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tratamento de diversas patologias, nomeadamente de patologias do foro oncológico, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular, artrite reumatoide, psoríase em placas, 

espondilite anquilosante e hidradenite supurativa. 

Os medicamentos sem suporte legal estão sujeitos a autorização pelo CA do hospital, em 

virtude dos contratos-programa realizados com as Administrações Regionais de Saúde, nos 

casos das instituições de saúde consideradas EPE. No HSMM, a dispensa de medicamentos 

sem suporte legal é limitada a doentes com Hepatite B crónica. 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório processa-se no horário normal de 

funcionamento dos SF, em que o farmacêutico destacado para o efeito procede ao atendimento 

do utente, ou respetivo representante. O primeiro levantamento da medicação deve ser efetuado 

pelo próprio utente, que se deve fazer acompanhar da sua identificação pessoal e assinar um 

“Termo de Responsabilidade”, onde declara que tomou conhecimento de todas as informações 

relevantes sobre os medicamentos e que se responsabiliza pelo cumprimento do tratamento. 

Nos levantamentos seguintes, a dispensa dos medicamentos pode ser feita ao próprio utente ou 

representante, desde que se faça acompanhar de identificação pessoal e do utente. Este 

processo aplica-se tanto para o caso de a dispensa ser realizada em função de prescrição interna 

ou externa ao hospital existindo, contudo, diferenças na dispensa mediante o tipo de prescrição. 

No caso de o utente apresentar uma prescrição interna, o farmacêutico deverá confirmar, a 

partir do sistema informático existente, que a informação presente na prescrição clínica é 

completa, no que concerne à informação sobre o doente, sobre o prescritor e sobre a terapia 

farmacológica. O farmacêutico deve também assegurar que o doente recebe toda a informação 

necessária à administração do medicamento, bem como esclarecer todas as dúvidas que se 

imponham e promover a adesão dos doentes à terapêutica pela prestação de um 

aconselhamento de qualidade.  

A quantidade máxima a dispensar deverá ser a necessária para completar o tratamento por 

um período máximo de 60 dias. Para planos terapêuticos superiores a 60 dias, o farmacêutico 

responsável deverá arquivar a receita e proceder à dispensa faseada da terapêutica instituída, 

até ao término da mesma.  

No momento da dispensa, o farmacêutico recorre aos registos informáticos do perfil 

farmacoterapêutico do utente, para prever eventuais interações medicamentosas que possam 

ocorrer, assim como assegurar as quantidades e datas das dispensas da terapêutica. A 

quantidade e o número de lote da medicação dispensada são registados informaticamente, de 

forma a permitir a rastreabilidade e controlo da medicação.  

No caso de a prescrição apresentada ser externa ao hospital, os SF podem proceder à 

dispensa da medicação, desde que se apresente uma receita válida com os dados do utente, do 

local de prescrição, identificação do médico e assinatura, designação do medicamento e data de 

prescrição. Aquando da dispensa, o processo assemelha-se ao que ocorre no caso de 

prescrições internas, contudo, neste caso, há a necessidade de criar uma prescrição 

individualizada no sistema informático, de modo a que haja o registo da quantidade dispensada. 

Para finalizar, é necessário o registo do lote e PV do medicamento, assinatura do utente ou 
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representante e assinatura do farmacêutico que realizou a dispensa. Após a dispensa, as 

prescrições físicas são arquivadas sendo reunidas no final do mês e enviadas para faturação. 

No caso de certos medicamentos que não possam ser assegurados pela farmácia 

comunitária, para além de uma receita válida, é necessário que a mesma esteja carimbada, 

datada e assinada pelo Diretor Farmacêutico ou Farmacêutico Adjunto Substituto de pelo menos 

duas farmácias, com a indicação de que o medicamento está indisponível ou esgotado. O 

farmacêutico procede à venda da medicação prescrita, na quantidade necessária para 

cumprimento da terapêutica e de acordo com o stock disponível.  

Durante todo o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar e realizar a distribuição de 

medicamentos em regime de ambulatório, o que me permitiu perceber em que circunstâncias a 

distribuição pode ocorrer, quais os medicamentos que fazem parte dessa distribuição e o impacto 

que tem na vida dos doentes a possibilidade de dispensa destes medicamentos em regime de 

ambulatório. Foi uma das atividades indispensáveis para compreender o papel do farmacêutico 

no aconselhamento e acompanhamento personalizado do doente. 

5.  Farmacotecnia  

A farmacotecnia permite a preparação de formulações necessárias ao hospital, sendo que, 

no HSMM, estas preparações se limitam essencialmente à diluição de preparações asséticas, 

como desinfetantes, e à identificação e reembalagem de medicamentos.4 No caso das 

preparações asséticas, o farmacêutico é o responsável pela elaboração da ficha de preparação 

do manipulado, procedendo o TSDT à sua preparação. A necessidade da reembalagem de 

medicamentos sólidos orais ocorre quando os medicamentos não apresentam, na embalagem 

primária, as condições necessárias para a sua distribuição adequada aos SC. O 

acondicionamento é realizado em doses unitárias, em formas inteiras ou sujeitas a 

fracionamento, e justifica-se quando são realizadas prescrições de medicamentos em que as 

doses pretendidas não estão disponíveis no mercado. Tem como objetivo permitir a 

disponibilidade do medicamento, devidamente identificado, na dose prescrita e de forma 

individualizada, sendo um processo essencial para a DIDDU.35 A reembalagem é realizada por 

um TSDT e ocorre numa sala destinada à manipulação de medicamentos não estéreis. O 

processo deve assegurar a proteção mecânica, estanquicidade e proteção da luz e do ar, de 

forma a preservar a integridade e qualidade do medicamento.36 É utilizada uma máquina 

embaladora com impressora incorporada que permite a identificação do medicamento com o 

nome da substância ativa, a dosagem, o lote e a validade do reembalado. É de destacar que o 

PV do produto reembalado não pode ser superior a 25% do PV indicado pelo fornecedor. Após 

a reembalagem, é efetuada a verificação qualitativa e quantitativa do processo, procedendo-se 

ao registo das perdas caso estas existam.35 
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6. Ensaios clínicos 

A realização de ensaios clínicos é fundamental para avaliar a qualidade, segurança e eficácia 

de medicamentos experimentais, sendo o farmacêutico o responsável pela receção, 

armazenamento e dispensa destes medicamentos no hospital. 

Aquando do meu estágio, não se encontrava a decorrer nenhum ensaio clínico, embora seja 

uma das atividades realizadas no HSMM. 

7. Comissões técnicas 

As comissões de apoio técnico são órgãos de caráter consultivo que colaboram com o CA 

nos assuntos da sua competência. Conforme descrito no Regulamento Interno do HSMM, 

existem várias comissões de apoio técnico instituídas no hospital. No que concerne aos SF, é 

importante destacar a participação ativa do farmacêutico hospitalar em comissões como a CFT, 

a Comissão de Ética, Comissão de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antibióticos (PCCIRA) e Comissão de Feridas. Para além destas, as farmacêuticas do HSMM 

fazem parte da equipa de Gestão de Risco e Comissão de Qualidade e Segurança do Doente.2  

7.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT tem como objetivo funcionar como órgão de integração entre os SC e os SF. No 

HSMM, é constituída por três farmacêuticos e três médicos, sendo presidida pelo Diretor Clínico 

do hospital. Das várias funções da CFT, é importante realçar o seu papel no controlo do 

cumprimento de procedimentos relacionados com o FNM, na realização de pareceres sobre 

aquisição de medicamentos que não constem do FNM, na análise sobre a adequação da 

terapêutica utilizada e custos associados à mesma de cada SC, bem como na monitorização da 

prescrição e dispensa interna de medicamentos.2 

7.2. Comissão de Ética 

A Comissão de Ética é constituída por um número mínimo de sete membros, tendo como 

principal função pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética próprios de um hospital. O 

objetivo é garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre 

temas que envolvam questões de ética no hospital e emitindo pareceres acerca dos mesmos. 

7.3. Comissão de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antibióticos (PCCIRA) 

A PCCIRA tem natureza multidisciplinar, sendo constituída por médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos e outros técnicos de saúde. A comissão tem como objetivo a prevenção e controlo 

de infeções associadas aos cuidados de saúde e ao uso de antimicrobianos, tendo o 

farmacêutico um papel ativo na promoção do uso racional dos mesmos.  

No primeiro dia de estágio, tive a oportunidade de assistir a uma formação no âmbito da 

Prevenção e Controlo de Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde, onde foram abordados 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital Santa Maria Maior 

19 
 

vários temas, entre os quais o Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos que, no 

HSMM, se limita à prescrição de carbapenemos. Neste contexto, o farmacêutico desempenha 

um papel importante na avaliação da prescrição médica e na procura de alternativas ao uso de 

carbapenemos. 

7. 4. Comissão de Feridas 

Esta comissão funciona no âmbito da prevenção, tratamento e controlo de feridas em 

ambiente hospitalar, mediante os meios disponíveis e necessidades dos doentes. 

 

8. Outras atividades desenvolvidas 

8.1. Auditoria ao circuito do medicamento nos serviços de internamento do HSMM 

Numa altura em que as instituições hospitalares estão limitadas por uma forte restrição 

orçamental, decorrente da atual conjuntura económica, é necessária a implementação de 

medidas que controlem os custos associados aos cuidados de saúde, sem nunca descurar a 

segurança e qualidade dos serviços prestados.  

As auditorias internas implementadas numa instituição hospitalar atuam como uma 

ferramenta de apoio à gestão, contribuindo para a otimização de vários processos 

organizacionais.37  

No HSMM, os SF são responsáveis pela realização, a cada três meses, de auditorias internas 

aos AA dos SC existentes. A prática de auditorias internas pelos SF aos SC do hospital promove 

uma redução significativa de custos pela aplicação de medidas de controlo que contribuem para 

o uso racional e seguro de medicamentos e outros produtos de saúde. Como resultado, há um 

aumento indubitável na segurança e qualidade no serviço prestado aos doentes. 

No âmbito do estágio curricular em Farmácia Hospitalar, foi-me dada a oportunidade de 

realizar uma auditoria ao circuito do medicamento nos serviços de internamento do HSMM, em 

conjunto com uma colega estagiária de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra. A auditoria foi realizada entre os dias 3 e 11 de fevereiro de 2020 aos 

AA do Piso 3 (Cirurgia e Ortopedia), Piso 4 (Medicina Interna), Piso 5 (Cirurgia, Ortopedia e 

Medicina), Pediatria e AA da Farmácia.  

Tendo como principal objetivo a verificação da adequabilidade das medidas de controlo 

interno relacionadas com os stocks disponíveis em cada serviço de internamento, a auditoria 

incluiu a deslocação aos AA para contagem das existências segundo uma listagem organizada 

por ordem alfabética e contendo a quantidade pré-definida de cada serviço. A conferência dos 

PV dos medicamentos existentes nos serviços, a verificação das condições de organização e do 

estado de conservação dos medicamentos e a análise das medidas já implementadas também 

fizeram parte do processo de auditoria. Posteriormente, mediante a quantidade existente de cada 

produto, bem como os seus PV, foram efetuados os registos de consumos, saídas para abate e 

de devoluções à farmácia, no sistema informático existente nos SF. Depois de todos os dados 

recolhidos, procedemos à realização do relatório de auditoria interna, onde se registou todas as 
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situações observadas e propostas de melhoria (Anexo V). A revisão do relatório teve a 

colaboração da Diretora do Serviço de Auditoria Interna, Dra. Cristina Pereira, que procedeu às 

correções necessárias para aprovação pelo CA. 

Com base nos dados recolhidos da auditoria interna ao AA da Farmácia, procedeu-se ainda 

ao preenchimento de uma checklist intitulada “Armazenamento Seguro dos Medicamentos/ 

Medicamentos Alerta Máximo e LASA”, segundo as normas da Direção Geral de Saúde n.º 

14/2015, de 06/08/2015 e n.º 20/2014, de 30/12/2014 (Anexo VI). 

 

8.2. Portefólio: material para tratamento de feridas 

O desenvolvimento científico no âmbito da saúde verificado nas últimas décadas contribuiu 

de forma significativa para um melhor conhecimento da fisiologia da cicatrização. Aliado a esse 

conhecimento e ao desenvolvimento tecnológico, começou a surgir material de penso e de 

desinfeção de especificidade crescente. Atualmente, está disponível uma grande diversidade 

desses produtos com diferentes propósitos em função da ferida a ser tratada. Torna-se, assim, 

um desafio permanente para os profissionais de saúde encontrar o material mais adequado para 

cada tipo de ferida, bem como conhecer os produtos existentes no mercado e na instituição 

hospitalar.  

É de destacar o papel do Farmacêutico Hospitalar na escolha do material de penso com ação 

terapêutica mais adequado, propor alternativas e opinar acerca da orientação dada no 

tratamento do doente.  É igualmente sua responsabilidade formar e informar os profissionais de 

saúde sobre a correta utilização dos diferentes tipos de materiais existentes. 

Nesse contexto, durante o meu estágio curricular tive a oportunidade de realizar um portefólio 

de material para o tratamento de feridas (Anexo VII), cujo principal objetivo englobou identificar 

todos os produtos disponíveis no HSMM para o efeito e as suas propriedades. Foi possível, 

assim, concentrar várias informações relevantes sobre o material para o tratamento de feridas 

num único documento, de fácil acesso a todos os profissionais de saúde. A realização do 

portefólio ocorreu durante o mês de janeiro de 2020, com recurso ao armazém dos SF para 

consulta do material disponível e pesquisa bibliográfica.   
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Conclusão 

 

A realidade atual das instituições hospitalares exige profissionais cada vez mais qualificados 

que assumam funções requerentes de um alto nível de conhecimento técnico e científico. Os 

farmacêuticos hospitalares são profissionais com as competências necessárias para contribuir 

na gestão eficaz da terapêutica instituída aos doentes, evitando a ocorrência de problemas 

relacionados com o medicamento que podem colocar em risco a sua vida.  

A possibilidade de realização de estágio em Farmácia Hospitalar permitiu-me adquirir 

conhecimentos sobre a organização e gestão dos SF hospitalares, bem como ter uma ideia das 

funções e responsabilidades executadas pelos farmacêuticos neste contexto. Foi também uma 

oportunidade para compreender todo o circuito do medicamento, desde a sua receção até à 

administração aos doentes.  

Considerei o estágio uma experiência de grande importância para compreender o papel do 

farmacêutico hospitalar e para adquirir conceitos práticos fundamentais para o exercício da 

profissão no âmbito da farmácia hospitalar.   
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Anexos 

 

Anexo I – Estrutura organizacional do HSMM  

 

Anexo II – Localização dos SF 
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Anexo III – Modelo de requisição de hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Modelo de requisição de estupefacientes 
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Anexo V – Auditoria ao circuito do medicamento nos serviços de internamento do 

HSMM 
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Anexo VI – Checklist: Armazenamento Seguro Dos Medicamentos/MAM e LASA 
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Anexo VII – Portefólio: material para tratamento de feridas  
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