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Resumo  

 

O presente documento consiste no relatório de estágio profissionalizante, realizado no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, estágio este que decorreu 

no Centro Hospitalar Universitário do Porto, mais propriamente nos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital de Santo António, sob orientação da Drª Bárbara Santos. 

Para todas nós, este estágio possibilitou o primeiro contacto com a farmácia 

hospitalar, permitindo, desta forma, o desenvolvimento do conhecimento acerca desta 

área e das suas diferentes vertentes. O estágio teve a duração de sete semanas, 

período durante o qual nos foi dada a oportunidade de conhecer os Serviços 

Farmacêuticos deste centro hospitalar, compreender o seu funcionamento, 

acompanhar as atividades desenvolvidas nos vários setores e, deste modo, 

aprofundar as noções adquiridas previamente acerca de farmácia hospitalar. Assim, 

o relatório de estágio está estruturado segundo os diferentes setores farmacêuticos 

do Centro Hospitalar e Universitário do Porto, abordando aspetos gerais sobre o seu 

funcionamento e relatando a experiência vivida nos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
  

Índice 

 
1.Introdução .............................................................................................................. 1 

1.1. Centro hospitalar ................................................................................................. 1 

1.2. Organização do estágio ....................................................................................... 2 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos ............................................................... 2 

2.1. Organização do Armazém de Produtos Farmacêuticos ...................................... 3 

2.2. Gestão de encomendas/stocks ........................................................................... 3 

2.3. Atividades Desenvolvidas no Armazém de Produtos Farmacêuticos .................. 5 

3. Distribuição de medicamentos ............................................................................ 5 

3.1. Distribuição Clássica ........................................................................................... 5 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária ................................................... 5 

3.2.1. Validação e monitorização da prescrição médica ............................................. 6 

3.2.2. Preparação e dispensa da medicação .............................................................. 7 

3.2.3. Validação e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos especiais . 7 

3.2.4. Atividades desenvolvidas na Distribuição Individual Diária em Dose Unitária .. 9 

3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório .............................................................. 9 

3.3.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório ...........................................................................9 

3.3.2. Validação e monitorização da prescrição médica ............................................10 

3.3.3. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos ...................................10 

3.3.4. Devolução de medicamentos ..........................................................................11 

3.3.5. Venda de medicamentos .................................................................................12 

3.3.6. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia Ambulatório .........................12 

4. Farmacotecnia .....................................................................................................13 

4.1. Preparação de medicamentos não estéreis .......................................................13 

4.2. Preparação de medicamentos estéreis e bolsas de nutrição parentérica...........14 

4.2.1. Preparação de medicamentos estéreis ...........................................................15 

4.2.2. Preparação das bolsas de nutrição parentérica ..............................................15 

4.3. Atividades desenvolvidas na Farmacotecnia ......................................................16 

 

 



VII 
  

5. Unidade de Farmácia Oncológica ......................................................................16 

5.1. Circuito do medicamento na Unidade Farmácia Oncológica ..............................17 

5.2. Circuito do doente na Unidade Farmácia Oncológica.........................................17 

5.3. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia Oncológica .............................18 

6. Unidade de Ensaios Clínicos ..............................................................................18 

6.1. Procedimentos ....................................................................................................19 

6.2. Circuito do medicamento experimental ...............................................................20 

6.3. Atividades realizadas na Unidade de Ensaios Clínicos ......................................21 

7. Conclusão ............................................................................................................21 

Referências Bibliográficas ......................................................................................22 

Anexos ......................................................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
  

Lista de abreviaturas 

 

AO - Assistente Operacional 

APF - Armazém de Produtos Farmacêuticos 

BPC - Boas Práticas Clínicas 

CAUL - Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CdM - Circuito do Medicamento  

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHUP - Centro Hospitalar Universitário do Porto  

CMIN - Centro Materno Infantil do Norte  

CTX - Citotóxicos  

DCI - Denominação Comum Internacional  

DIDDU - Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

GHAF - Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico (Sistema informático)  

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.  

SA - Serviço de Aprovisionamento  

SF - Serviços Farmacêuticos  

TSDT - Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UEC - Unidade de Ensaios Clínicos  

UFA - Unidade de Farmácia de Ambulatório  

UFO - Unidade de Farmácia Oncológica  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar Universitário do Porto 

1 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

1.Introdução 

1.1. Centro hospitalar  

O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) é um Hospital Central, que 

engloba o Hospital Geral de Santo António (HGSA), o Centro Materno Infantil 

do Norte (CMIN), o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA), e o 

Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães (CGMJM).  

O HGSA localiza-se junto ao Largo Professor Abel Salazar, em pleno centro do 

Porto, encontrando-se dividido em dois edifícios: o edifício Neoclássico e o 

edifício Dr. Luís de Carvalho [1]. Este hospital é considerado um centro de 

referência em patologias como a esclerose múltipla, a paramiloidose, entre 

outras, e integra nos seus serviços especialidades diferenciadas.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) encontram-se inseridos na ampla equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde que trabalha no hospital, e os seus 

principais encargos incluem a aquisição e gestão dos medicamentos, a sua 

preparação e distribuição pelos serviços de internamento, blocos cirúrgicos e 

consultas externas, a monitorização dos ensaios clínicos, e a participação em 

comissão de farmácia e terapêutica, especialmente na avaliação da inovação 

terapêutica [2].  

 

1.1.1. Serviços Farmacêuticos 

No HGSA, os SF estão localizados no edifício Neoclássico, com exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se encontra junto ao hospital de 

dia de oncologia, no edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF funcionam 24 sob 24 

horas, nos 365 dias do ano, no que diz respeito à Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária (DIDDU); em relação aos restantes setores, cada um tem o 

seu respetivo horário de funcionamento. A equipa integra um total de 21 

farmacêuticos, auxiliados por técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 

(TSDT), assistentes operacionais (AO) e assistentes técnicos. Todos são 

responsáveis por garantir o bom funcionamento do circuito do medicamento 

(CdM), estando divididos pelos diferentes setores dos SF: Distribuição, que 

engloba a DIDDU, a distribuição em Unidade de Farmácia de Ambulatório 

(UFA) e a distribuição clássica; a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); a 

Farmacotecnia, que inclui a produção de não-estéreis, estéreis e nutrição 

parentérica; o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) e a Unidade de 

Farmácia Oncológica (UFO).  
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1.2. Organização do estágio  

O estágio realizado no CHUP teve a duração de 7 semanas, entre janeiro e 

fevereiro, sendo que, durante este período, tivemos a oportunidade de 

contactar com o trabalho realizado em cada um dos setores. A primeira semana 

de estágio permitiu um conhecimento geral dos SF do CHUP, através da 

apresentação de cada um dos setores e, para as restantes semanas, foi-nos 

atribuído um plano de trabalho com rotatividade (Tabela 1), o que permitiu que 

cada uma de nós acompanhasse de perto a atividade desenvolvida em cada 

unidade. Durante o período de estágio, tivemos ainda a oportunidade de 

participar nas sessões clínicas realizadas no serviço, referentes à utilização de 

toxina botulínica na espasticidade e o uso do ocrelizumab na terapêutica da 

esclerose múltipla. 

Tabela 1. Organização do plano de estágio para cada estudante. 

 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF é o armazém central de medicamentos e outros produtos farmacêuticos do 

CHUP, cuja principal missão é assegurar a aquisição e a disponibilização dos 

medicamentos, em quantidade e qualidade adequadas, dentro do prazo solicitado, e 

ao menor custo possível [3]. Neste sentido, o APF é o local onde ocorre a aquisição, 

a receção, o controlo de stocks e o armazenamento de medicamentos e produtos 

farmacêuticos. O farmacêutico destacado para este setor tem como funções: elaborar 

a lista comum e partilhá-la com o Serviço de Aprovisionamento (SA), controlar o 

produto disponível para a distribuição, manter atualizada a informação sobre as 

existências em stock, informar sobre as compras a efetuar, e é ainda responsável 

pelas devoluções aos fornecedores [4]. 
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2.1. Organização do Armazém de Produtos 

Farmacêuticos 

No que diz respeito à organização do APF, este encontra-se dividido por 

secções: material de penso, nutrição artificial, colírios e pomadas oftálmicas, 

manipulados, antídotos, contrastes de raio-X e produtos de ambulatório. Todas 

estas secções estão organizadas segundo a metodologia FEFO (First Expired 

First Out), sendo que todos os medicamentos devem ser retirados das 

prateleiras da direita para a esquerda e da frente para trás. Os medicamentos 

encontram-se dispostos por ordem alfabética de acordo com a denominação 

comum internacional (DCI). Existe ainda uma sala com acesso restrito ao 

farmacêutico, onde se encontram armazenados os estupefacientes e 

psicotrópicos. Os medicamentos que necessitam de ser conservados no frio 

são guardados na câmara frigorífica, a temperaturas entre 2 e 8°C. 

Relativamente aos desinfetantes e antisséticos, estes são armazenados numa 

sala própria devido às suas características inflamáveis, havendo ainda um local 

para armazenamento de injetáveis de grande volume [4].  

 

2.2. Gestão de encomendas/stocks 

De forma a gerir o stock dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

eficazmente, o CHUP aplica o sistema de utilização de kanbans, que 

correspondem a cartões que contêm as seguintes informações: designação do 

produto, ponto de encomenda, quantidade a encomendar, código de barras, 

localização e observações. Quando é atingido o quantitativo de reposição de 

stock, o kanban é retirado do local onde está o medicamento ou produto 

farmacêutico, e realiza-se uma nova encomenda. Para tal, é necessário 

introduzir na lista comum, a qual é partilhada com o SA, o nome do produto em 

falta e a quantidade a encomendar, o que despoleta a necessidade da sua 

aquisição, sendo emitida uma nota de encomenda aos fornecedores [5]. É 

relevante referir que só podem ser encomendados produtos que estejam 

aprovados pelo CHUP e que estejam presentes no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), podendo também ser encomendados 

outros produtos, desde que haja aprovação prévia por parte da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) e pela direção clínica. Quando a encomenda 

chega à receção, o TSDT agrega o kanban ao respetivo medicamento ou 

produto farmacêutico, e verifica se estes correspondem ao pedido na 

quantidade e forma farmacêutica corretas, anotando o lote e o prazo de 

validade na guia de remessa/fatura. Posteriormente, a guia é enviada para o 

SA, onde ocorre a faturação e a atualização do stock informático no programa 

“Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico” (GHAF). No que diz respeito 

aos medicamentos derivados do plasma humano, é verificado, aquando da sua 
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receção, a presença do certificado da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) - o Certificado de Autorização de 

Utilização de Lote (CAUL), o qual pode ser consultado através da base de 

dados desta entidade. Quanto às matérias-primas, estas devem ser 

acompanhadas pelo respetivo Boletim de Análise, que comprova a qualidade 

do lote. Por último, o AO procede ao armazenamento correto dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos com o respetivo kanban, devendo ser 

dada prioridade aos produtos de frio. Os produtos pertencentes a outro 

armazém, como CMIN, UFA, UFO e produção, necessitam de transferência 

informática e são enviados para os respetivos serviços. Certos serviços 

clínicos, como o bloco operatório e os cuidados intensivos, possuem um 

armazém farmacêutico avançado com medicamentos específicos, designado 

de Pyxis MedStation® 3500 System. Neste sistema, é possível elaborar uma 

listagem dos medicamentos retirados, sendo que os farmacêuticos são 

responsáveis pela reposição de estupefacientes e psicotrópicos, enquanto que 

os TSDT tratam dos restantes medicamentos ou produtos farmacêuticos [4].  

Para além dos fornecedores comuns, o CHUP pode também solicitar 

medicação à Farmácia Lemos em determinadas situações, nomeadamente 

quando existe medicação esporádica ou que esteja em falta e, ainda, no caso 

de alguns medicamentos manipulados, os quais devem ser pedidos com 24 

horas de antecedência [6]. Em situações de maior urgência, são solicitados 

empréstimos de medicamentos a outra entidade hospitalar, quando estes não 

existem nos SF. Devem ser impressas duas guias, uma delas destinada à 

entidade à qual o empréstimo é feito, e a outra é arquivada na pasta que se 

destina aos pedidos de empréstimo do hospital, sendo feito registo do mesmo 

em impresso próprio. Do mesmo modo, o CHUP pode também efetuar a 

cedência de empréstimos de medicamentos ou produtos farmacêuticos a outra 

entidade hospitalar [7]. No que diz respeito à gestão de stock, esta é feita no 

momento de entrada e saída dos produtos, de modo que, nenhuma saída deve 

ocorrer sem se registar e sem ter sido dada entrada desse mesmo produto no 

GHAF [8]. Este sistema informático permite a elaboração de um inventário, 

utilizado como controlo interno para confirmar se o stock informático 

corresponde ao físico, de forma a minimizar o prejuízo e a evitar a rutura de 

produtos [9]. Para além do GHAF, existem estratégias que facilitam a gestão, 

tais como: reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um 

sistema de caixas, trocando-se as caixas vazias pelas cheias; reposição de 

stocks nivelados, onde a reposição é realizada no próprio local após contagem 

das unidades consumidas; e reposição por kanbans [10]. De uma maneira 

geral, o processo de compras e gestão do armazém assegura a aquisição e 

disponibilização dos medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, 

qualidade e no prazo que é solicitado por parte dos SF, de forma a não ser 

interrompido o CdM e a cumprir o prazo esperado pelos utentes, evitando 

gastos desnecessários que se traduzem em prejuízo para o hospital [5]. 
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2.3. Atividades Desenvolvidas no Armazém de 

Produtos Farmacêuticos 

Nos dias em que estivemos presentes neste setor, foi-nos possível 

acompanhar a elaboração da lista comum de acordo com a gestão do stock 

através de kanbans, participamos no processo de dispensa de derivados do 

plasma, e acompanhamos vários processos de solicitação e cedência de 

empréstimos de medicamentos e produtos farmacêuticos a outras unidades 

hospitalares.  

 

3. Distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos nos hospitais é da responsabilidade dos SF e 

representa um processo fundamental do CdM, por permitir uma utilização racional, 

segura e eficaz do medicamento. Esta atividade tem como objetivos principais 

assegurar a validação da prescrição, diminuir os erros associados à dispensa da 

medicação, melhorar a adesão à terapêutica e garantir o cumprimento do plano 

terapêutico, bem como o cumprimento das normas legais [11]. A distribuição 

estabelece uma estreita ligação com os serviços clínicos do hospital, englobando quer 

os doentes do internamento pela Distribuição Clássica e pela DIDDU, quer os doentes 

em regime de ambulatório, através da UFA [12].     

 

3.1. Distribuição Clássica 

O sistema de distribuição clássica, realizado pelo APF, inclui a reposição de 

stocks, sendo fornecidos, em quantidades previamente estipuladas, os 

medicamentos e produtos farmacêuticos necessários ao funcionamento do 

serviço, de acordo com as necessidades do mesmo. Os pedidos de reposição 

podem ser feitos eletronicamente ou manualmente. Este sistema encontra-se 

dividido em três circuitos de distribuição, circuitos A, B e C, responsáveis pelo 

fornecimento aos vários serviços clínicos do hospital, blocos e consultas, CMIN 

e Hospital Joaquim Urbano (HJU), bem como ao armazém da UFA e da UFO 

[13]. 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU surge com a finalidade de aumentar a segurança no CdM, ampliar o 

conhecimento relativo ao perfil farmacoterapêutico do doente e 

consequentemente diminuir o risco de interações, e ainda racionalizar a 

terapêutica de modo a evitar desperdícios [11]. Assim, a DIDDU é feita para um 
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período de 24 horas, à exceção dos fins-de-semana em que a distribuição é 

realizada para 48 horas. 

 

3.2.1. Validação e monitorização da prescrição médica  

O farmacêutico, enquanto especialista do medicamento, é responsável pela 

monitorização da farmacoterapia dos doentes de internamento com DIDDU e 

pela validação da prescrição médica para, posteriormente, poderem ser 

preparados os medicamentos a distribuir pelos serviços clínicos. A validação e 

a monitorização da prescrição médica são cruciais na cadeia terapêutica, pois 

são realizadas sempre que se verifica uma alteração ou atualização do perfil 

farmacoterapêutico do doente, contribuindo, deste modo, para a maximização 

da segurança e eficácia. Esta validação ocorre através do GHAF, sendo 

necessário confirmar a identificação do doente (nome, número do processo, 

serviço, número da cama), a designação do medicamento pela DCI, a 

posologia, a via de administração e a duração do tratamento (quando 

aplicável), a data e hora da prescrição e a identificação do prescritor e do 

serviço clínico. Para que a validação seja o mais correta possível, é desejável 

que na prescrição médica estejam indicados outros dados sobre o doente como 

a idade, peso, altura, função renal e hepática e, ainda, o diagnóstico. Assim, é 

necessário ter em conta as caraterísticas quer do doente, quer do 

medicamento, avaliando a necessidade e a adequabilidade do medicamento e 

da posologia, bem como as condições do sistema doente/medicamento, com o 

intuito de evitar problemas relacionados com a medicação (PRM). 

Adicionalmente, as prescrições médicas devem ser todas validadas tendo em 

conta as Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM) estabelecidas pelas 

Instituições de Saúde com base no FHNM, Adenda e nas Deliberações da CFT. 

A validação constitui uma excelente oportunidade para o farmacêutico intervir 

na farmacoterapia, uma vez que pode através do sistema informático reportar 

alguma inconformidade pelo preenchimento do campo “Observações da 

Farmácia” [12]. Para além da validação no GHAF, onde devem ser priorizadas 

as prescrições urgentes, que se encontram a vermelho, existe um “Portal 

Interno” de rápida comunicação onde os enfermeiros pedem os medicamentos 

em falta na dose unitária [14]. É de salientar o facto de alguns serviços clínicos 

apresentarem um stock de medicamentos, não sendo necessário o seu envio, 

dispensando-se apenas o material de penso, nutrição artificial, anti-infeciosos 

ou outros medicamentos que lá não existam. As insulinas, face ao seu uso 

generalizado e ao facto de sofrerem constantes alterações de dose, fazem 

parte desses stocks, não sendo também enviadas. Para além disto, 

determinados serviços têm acesso a um equipamento semiautomático de 

dispensa de medicação, o Pyxis Medstation®, que possibilita a manutenção de 

um stock fixo no serviço [12].  
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 3.2.2. Preparação e dispensa da medicação 

Após o processo de validação estar completo, compete ao farmacêutico a 

emissão de listas de preparação da medicação, que são emitidas segundo uma 

ordem e horário pré-definido, tendo de ser registados a hora e o nome do 

farmacêutico que procedeu à sua impressão. Seguindo as listas emitidas pelos 

farmacêuticos, os TSDTs preparam a medicação em unidose, pelo que esta 

preparação pode ser feita de forma manual ou semiautomática, recorrendo-se 

para isso a um dispensador automático de medicação, o equipamento 

Pharmapick. Este dispensador tem capacidade para armazenar vários 

medicamentos e permite a preparação de forma rápida e segura, no entanto, 

não consegue armazenar toda a medicação, de maneira que há uma parte que 

tem de ser preparada manualmente nas células de aviamento. Assim, de 

acordo com as listas emitidas, são preparados oito carros com destino a um 

conjunto de especialidades, constituídos por malas, uma para cada serviço, 

sendo cada mala constituída por gavetas que contêm a medicação para cada 

doente. Ao longo do dia, ocorrem alterações nas prescrições, de modo que a 

emissão das listas é sempre precedida pelo “Processamento das prescrições 

com revertências”, caso o carro ainda não tenha sido levado para o respetivo 

serviço, ou pelo “Processamento das prescrições sem revertências”, quando o 

carro já foi enviado, sendo neste caso necessária a impressão de etiquetas 

com a identificação da medicação, do doente e do serviço [15]. Por fim, depois 

de preparadas, as malas com a medicação devidamente identificadas são 

transportadas pelos AO para os diferentes serviços clínicos [16]. 

 

3.2.3. Validação e dispensa de medicamentos e 

produtos farmacêuticos especiais 

Apesar da maioria das prescrições médicas serem recebidas informaticamente, 

existem ainda algumas exceções com impressos próprios, nomeadamente as 

referentes a psicotrópicos e estupefacientes, derivados do plasma humano, 

material de penso e antídotos. 

a) Estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com propriedades que 

podem trazer inúmeros benefícios terapêuticos, pelo que apresentam elevada 

importância para a medicina. Em contrapartida, são fármacos com uma janela 

terapêutica estreita, de elevado risco, associados à prática de atos ilícitos e ao 

consumo de drogas e, por isso, são alvo de grande controlo por parte das 

autoridades competentes [17]. Face a isto, estes encontram-se armazenados 

num cofre com acesso restrito e, de acordo com a legislação em vigor, é da 
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inteira responsabilidade do farmacêutico a sua preparação e envio. A 

prescrição é feita num impresso próprio da Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda, sendo que cada requisição refere-se apenas a uma substância ativa, 

podendo incluir vários doentes, devidamente identificados com o nome e o 

número do processo [15]. O farmacêutico é então responsável por verificar a 

conformidade da prescrição e validá-la, preenchendo o campo que lhe diz 

respeito. Seguidamente, deve debitar o medicamento no respetivo centro de 

custo no GHAF e proceder ao seu aviamento em caixas seladas e identificadas 

corretamente com o nome do serviço. 

b) Hemoderivados  

Os hemoderivados são medicamentos preparados à base de derivados de 

plasma humano e constituem, por isso, um grupo particular também associado 

a riscos acrescidos, face à possibilidade de transmissão de patologias por via 

sanguínea [18]. Assim, estão sujeitos a um controlo rigoroso e a sua requisição 

é feita em impresso próprio, acompanhado pelas etiquetas identificativas do 

doente (nome e número do processo), podendo ser apenas dispensados por 

farmacêuticos e para um período de 24 horas. Estes devem preencher no 

impresso as informações relativas ao hemoderivado, identificar o lote de origem 

e o CAUL emitido pelo INFARMED, sendo posteriormente debitado 

informaticamente. Uma das vias do impresso é armazenada nos SF por um 

período de 50 anos, por motivos de segurança e rastreabilidade caso surja 

algum problema, e a outra via é direcionada para o serviço que requisitou o 

fármaco [19,20]. 

 c) Material de penso  

O material de penso é prescrito, tal como os estupefacientes e hemoderivados, 

em impresso próprio, sendo a prescrição válida por 8 dias [12]. Este impresso 

é validado por um farmacêutico da DIDDU, que verifica a adequabilidade do 

penso ao tipo de ferida e diagnóstico indicado, dispensando e debitando o 

material no processo do doente.  

d) Antídotos  

O CHUP, pelo facto de ser um hospital central, é considerado um centro de 

referência de antídotos e a sua prescrição pode ser feita quer eletronicamente 

via GHAF, quer em impresso próprio. A prescrição médica deve conter a 

identificação do doente, o antídoto solicitado e a razão da sua administração, 

sendo que a sua dispensa deve ser feita o mais rapidamente possível, 

aumentando a probabilidade de sucesso terapêutico, pois o tempo decorrido 

até à intervenção pode condicionar em larga escala os resultados decorrentes 

da intoxicação [12]. Adicionalmente, tem como finalidade a reposição dos 
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stocks fixos do serviço de urgência, de modo que o antídoto esteja num local 

acessível para permitir uma rápida atuação.  

 

3.2.4. Atividades desenvolvidas na Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária 

Neste setor dos SF, tivemos a oportunidade de observar a validação de 

inúmeras prescrições médicas, assim como os pedidos de medicação em falta 

do “Portal Interno”. Ao longo deste processo, foram-nos explicados todos os 

passos necessários para uma correta validação e pudemos ver, em alguns 

casos, incongruências de doses e a necessidade de comunicação entre os 

diferentes profissionais de saúde. Validamos ainda, sob supervisão de um 

farmacêutico, as requisições de estupefacientes, debitamos os mesmos no 

respetivo centro de custo no sistema informático e preparamo-los em caixas 

devidamente seladas e identificadas para os vários serviços clínicos. Para além 

disso, acompanhamos o processo de dispensa de material de penso, bem 

como de hemoderivados. 

 

3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 3.3.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA visa assegurar o acesso aos medicamentos e produtos de saúde, bem 

como a prestação de cuidados farmacêuticos a doentes em regime de 

ambulatório. É um setor do CHUP, pertencente aos SF, com horário de 

funcionamento das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. É constituída por 

uma sala de espera, fisicamente separada da zona de atendimento, onde existe 

um sistema informatizado de senhas eletrónicas, com o intuito de melhorar a 

organização do serviço. Aqui, o utente aguarda pela sua vez até que surja a 

indicação do seu número de senha num painel e o balcão ao qual se deve dirigir 

[21]. Em seguida, este dirige-se a uma zona de atendimento e dispensa da 

medicação, constituída por cinco postos de atendimento devidamente 

numerados. Por último, existe a zona de armazenamento da medicação, com 

espaço necessário para garantir a eficácia no fluxo de trabalho. Os 

medicamentos estão guardados em gavetas e organizados por patologia, e 

dentro de cada patologia por ordem alfabética da DCI; em relação aos 

medicamentos de frio (2-8°C), estes estão armazenados em três frigoríficos. 

Para além disso, existe um armário para os antirretrovíricos (face à 

variabilidade de fármacos existentes), um para os produtos de nutrição, outro 

destinado aos contentores para depósitos de agulhas e malas térmicas e, 
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ainda, uma estante destinada ao arquivo de toda a documentação. Face ao 

espaço disponível, grande parte do stock encontra-se no APF e o pedido de 

reposição de stock de cada medicamento é realizado pelo sistema de kanbans.  

 

3.3.2. Validação e monitorização da prescrição médica  

A validação e monitorização da prescrição médica é da competência do 

farmacêutico, sendo que deve ser verificado o cumprimento das condições 

necessárias para a sua dispensa, de acordo com diplomas legais, autorizações 

da Direção Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da CE. No ato da 

validação, é verificada a conformidade da prescrição eletrónica com as normas 

estabelecidas e a adequação do modelo de prescrição médica para a farmácia 

de ambulatório. A prescrição deve conter os dados de identificação do utente 

como o nome, número do processo, sistema de saúde e respetivo número; a 

designação do medicamento pela sua DCI; a forma farmacêutica, dose, 

frequência e via de administração; a identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; a indicação da próxima consulta; a identificação e 

assinatura do prescritor; e a identificação do diploma legal a que obedece a 

prescrição médica. A validação da prescrição médica deve ocorrer até um mês 

após a sua emissão, mantendo-se válida até à data da próxima consulta. Caso 

se detete alguma inconformidade, não se pode dispensar a medicação até que 

a situação seja regularizada [22]. Em geral, todas as prescrições são 

eletrónicas, excetuando as referentes à nutrição e aos derivados de plasma 

humano que são prescritas em papel em impressos próprios [23].   

 

3.3.3. Dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório pelos SF permite 

um maior controlo da possibilidade de ocorrência de efeitos adversos graves, 

sendo por isso importante a recolha de informação relevante da prescrição 

médica e a deteção de possíveis interações medicamentosas, duplicações 

terapêuticas, doses, frequência e vias de administração incorretas. A dispensa 

de medicamentos pela UFA com total comparticipação ocorre nas seguintes 

situações: medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas 

legais; medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais 

mas com restrições impostas pelo CHUP; medicamentos sem diplomas legais 

que autorizem a sua dispensa mas com deliberações específicas, autorizados 

pelo Conselho de Administração do CHUP; medicamentos no âmbito da alta 

precoce, pelo que, neste caso, os SF informam da classificação do 
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medicamento e do seu custo, e encaminham para a Direção Clínica, só 

podendo ser dispensado após autorização desta; medicamentos sem diplomas 

legais nem deliberações específicas do CHUP que autorizem a sua dispensa, 

tendo de ser remetido o processo de autorização à CFT para decisão caso a 

caso podendo, em determinadas situações, obrigar a informação social [24]. 

Adicionalmente, podem ainda ser dispensados medicamentos a clientes 

externos ao hospital, seguidos em clínicas ou médicos particulares, que 

apresentem diagnóstico de artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas [25]. Na 

primeira dispensa, é fornecido um folheto informativo relativo ao correto uso 

dos medicamentos, assim como um termo de responsabilidade onde o utente 

se compromete com a conservação dos medicamentos e em que autoriza os 

seus representantes a poderem levantar a medicação que lhe diz respeito. No 

caso da prescrição de novos medicamentos, é cedida informação detalhada 

sobre os mesmos, tais como a forma de utilização e as condições de 

conservação, sendo esclarecidas todas e quaisquer dúvidas. Quando se 

justifica, o farmacêutico deve ainda ceder acessórios, como contentores de 

risco biológico e, no caso da medicação de frio, é fornecido um saco térmico 

para transporte da medicação que o deve acompanhar nas seguintes idas à 

farmácia. A medicação é dispensada, de preferência com acondicionamento 

secundário para facilitar a sua identificação, sendo que a quantidade a fornecer 

tem em conta a data da próxima consulta. Para além disto, tem-se ainda em 

conta aspetos como o custo do produto, o local de residência, a situação clínica 

e a gestão de stock para acautelar o tratamento de todos os doentes. Assim, a 

medicação pode ou não ser fornecida na íntegra, podendo obrigar a diferentes 

vindas ao hospital, pelo que, neste caso, é emitido um comprovativo sempre 

que alguma fica pendente. Por exemplo, no caso da esclerose múltipla, a 

medicação é dispensada para apenas um mês. O farmacêutico deve tomar 

uma posição crítica, tentando perceber a efetividade do tratamento, a 

existência de dúvidas e a adesão do doente à terapêutica, podendo comunicar, 

em casos de irregularidades, através do sistema informático com o médico, 

deixando como observação por exemplo “parece não cumpridor”.  

 

 3.3.4. Devolução de medicamentos 

Todos os medicamentos dispensados neste setor que por alguma razão (como 

por exemplo a alteração da terapêutica ou falecimento) deixaram de ser 

utilizados devem ser devolvidos e colocados num local próprio identificado 

como “Devolução de medicamentos”. Posteriormente, o farmacêutico deve 

analisar os medicamentos devolvidos, que podem ser aceites quando estão em 

conformidade com as normas exigidas, nomeadamente a integridade física da 

embalagem primária e secundária, prazo de validade e conservação 
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adequados. Os medicamentos unidose devem ter os blisters devidamente 

identificados pela DCI, forma farmacêutica, dosagem, lote e prazo de validade, 

e deve ser acautelada qualquer precaução especial que possa exigir o seu 

acondicionamento. Em contrapartida, devem ser rejeitados os que não 

cumpram as condições anteriormente descritas, os medicamentos devolvidos 

pelos utentes de conservação no frio, uma vez que não é garantido o 

cumprimento deste critério e, ainda, no caso de medicamentos multidose, 

quando a sua integridade física tenha sido violada. Os medicamentos rejeitados 

são colocados em contentores vermelhos e eliminados de acordo com o 

procedimento de eliminação de resíduos hospitalares, enquanto que os 

medicamentos conformes são reaproveitados e doados a instituições, como os 

“Médicos do Mundo” [26,27]. 

 

 3.3.5. Venda de medicamentos 

De acordo com o Decreto de Lei nº206/2000, pode ser autorizada a venda de 

medicamentos ao público em farmácias hospitalares e outros estabelecimentos 

de saúde, em circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o normal 

acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de descontinuidade nas 

condições de fornecimento e distribuição. A venda é feita mediante a 

apresentação da respetiva prescrição médica, que deve apresentar pelo menos 

três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem a rutura do 

medicamento [28]. 

 

3.3.6. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia 

Ambulatório 

A experiência na UFA foi bastante enriquecedora, pois para além de 

assistirmos à validação e dispensa da medicação, realizamos alguns 

atendimentos com a supervisão de um farmacêutico, permitindo-nos ter 

contacto com as prescrições eletrónicas, bem como com as prescrições em 

impressos próprios da nutrição e de hemoderivados. Aqui, tivemos a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos acerca de medicamentos 

dispensados exclusivamente a nível hospitalar e as respetivas patologias para 

as quais são utilizados. Durante o período de estágio, neste setor, foi frequente 

o atendimento de utentes transplantados, com fibrose quística, paramiloidose 

e esclerose múltipla. Ainda preparamos a medicação para o Hospital de Dia de 

Gastroenterologia, particularmente os anticorpos monoclonais humanizados, 

sendo que fomos questionadas acerca do conceito de “biossimilar”.  
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4. Farmacotecnia 

Farmacotecnia, isto é, “a arte do medicamento” (pharmakon: medicamento; techné: 

arte), diz respeito à formulação e preparação de medicamentos. A nível hospitalar são 

preparados os medicamentos necessários ao hospital que não estejam disponíveis no 

mercado, de maneira a compensar a falta dos mesmos medicamentos para os 

doentes que deles necessitam, como é o caso de doentes com características 

especiais, como as crianças e os idosos [29]. Nos SF do CHUP, o setor da 

farmacotecnia inclui a preparação de medicamentos não estéreis e de medicamentos 

estéreis, a preparação de formulações para nutrição parentérica e a preparação de 

citotóxicos (CTX). A preparação de CTX, apesar de integrar a farmacotecnia, é 

realizada no CHUP numa unidade à parte, a UFO, descrita com detalhe no capítulo 5.  

 

4.1. Preparação de medicamentos não estéreis 

De uma maneira geral, neste setor são preparados medicamentos não 

comercializados no mercado, medicamentos cuja dose necessária não esteja 

disponível, medicamentos órfãos, e é realizado o fracionamento de 

medicamentos. A maioria das formulações aqui preparadas são destinadas ao 

uso pediátrico, devido à insuficiente disponibilidade e/ou inexistência de 

formulações pediátricas, como consequência da reduzida investigação e 

desenvolvimento de medicamentos para este grupo populacional.  

Os pedidos de preparação de manipulados não estéreis podem surgir de dois 

modos: ou pelo GHAF, ou por pedidos de kanban, sendo estes últimos 

destinados à reposição de stock de manipulados. Antes do início da preparação 

do medicamento, o farmacêutico emite a ordem de preparação do mesmo, que 

inclui a ficha de preparação e o respetivo rótulo, para de seguida o TSDT ou 

farmacêutico preparar o medicamento, seguindo as operações de preparação. 

A ordem de preparação tem descrita toda a informação relativa ao 

medicamento preparado, nomeadamente a(s) substância(s) ativa(s), a forma 

farmacêutica, a dose, o lote do medicamento, a identificação do operador e do 

supervisor, as datas de preparação e de validade do medicamento, a 

quantidade a preparar, os materiais e equipamentos necessários para a 

preparação, as matérias-primas, os respetivos lotes e prazos de validade, as 

operações da preparação, os ensaios de verificação e também um exemplar 

do rótulo [30]. No final da preparação, o farmacêutico faz a verificação das 

operações, rubrica e a ficha de preparação é arquivada. É necessário o 

cumprimento das Boas Práticas de Fabrico (BPF), nomeadamente no que 

respeita às instalações, equipamentos (equipamentos de proteção individual 

(EPIs)) e procedimentos [31]. Nesta unidade de preparação de medicamentos 
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não estéreis, são realizadas diferentes preparações, como pomadas, cremes, 

loções, pastas, papéis, soluções e suspensões [32-34]. 

 

4.2. Preparação de medicamentos estéreis e bolsas de 

nutrição parentérica 

As formulações preparadas neste setor do CHUP são destinadas ao Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa (apenas a nutrição parentérica), ao CMIN 

(internamento de pediatria, consultas externas de pediatria, cuidados intensivos 

pediátricos, neonatologia) e à UFA. Para além disto, são preparadas algumas 

formulações para manter um stock fixo, como por exemplo as ampolas de 

morfina. 

Os medicamentos estéreis implicam o estabelecimento de condições especiais 

durante a sua produção e tratamento, nomeadamente nas instalações e 

equipamentos, e também nos equipamentos de proteção individual, de maneira 

a preservar a sua segurança, bem como garantir a qualidade dos produtos, 

reduzindo o risco de eventuais contaminações. A produção dos medicamentos 

estéreis e das bolsas de nutrição parentérica deve ocorrer em salas limpas ou 

brancas, que tenham antecâmaras à entrada, permitindo a separação com o 

exterior, a higienização das mãos e o fardamento do pessoal [35]. A sala de 

preparação deste setor contém uma câmara de biossegurança de fluxo laminar 

(classe IIB2), onde são preparados os medicamentos e bolsas de nutrição. 

Adicionalmente, tem características especiais como superfícies lisas, pressão 

positiva e classificação no mínimo de ISO7, idealmente ISO6. O fardamento 

requerido para os operadores inclui bata, touca, máscara, luvas e protetores de 

calçado [36]. De maneira a avaliar a qualidade microbiológica das condições 

de trabalho e dos produtos, é feito o controlo microbiológico às superfícies da 

sala branca e da câmara e às mãos dos operadores, sendo recolhidas as 

amostras com zaragatoa, as quais são enviadas para entidade externa. 

Adicionalmente, é feito, diariamente, o controlo microbiológico das bolsas de 

nutrição preparadas (à primeira de cada sessão de trabalho e à última da última 

sessão), sendo recolhida e inoculada uma alíquota, que é enviada para o 

Serviço de Microbiologia, onde será posteriormente analisada [37]. As 

prescrições ou pedidos de produção de produtos estéreis ou bolsas de nutrição 

são feitos intranet e, após análise e validação pelo farmacêutico, são impressas 

as respetivas ordens de preparação e rótulos [38,39]. As bolsas de nutrição são 

preparadas após a manipulação dos medicamentos estéreis, em condições 

asséticas, em câmara de biossegurança de fluxo laminar. A produção, tanto 

das formulações dos produtos estéreis como das bolsas de nutrição, é 

realizada com o máximo de rigor, sendo que todo o material que é colocado na 
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câmara de fluxo laminar é previamente desinfetado com álcool 70°, e todos os 

passos críticos são duplamente verificados de maneira a evitar possíveis erros. 

 

4.2.1. Preparação de medicamentos estéreis 

Neste setor são preparados vários medicamentos estéreis: colírios, como é o 

caso do colírio de ceftazidima; fracionamento de soluções injetáveis, como por 

exemplo a solução de aflibercept para injeção intravítrea; diluição e 

fracionamento, como por exemplo da solução injetável de morfina. Os 

medicamentos são preparados seguindo a técnica de produção descrita na 

ordem de preparação e, no final, são realizados ensaios de verificação e os 

produtos são devidamente embalados e rotulados. 

 

4.2.2. Preparação das bolsas de nutrição parentérica 

As bolsas de nutrição parentérica preparadas neste setor são bolsas 

personalizadas, que se destinam essencialmente a crianças com necessidades 

especiais, com seguimento médico nos estabelecimentos de saúde referidos 

anteriormente. A preparação das bolsas faz-se segundo prescrições e, após a 

receção e validação das mesmas, são emitidas as ordens de preparação e os 

respetivos rótulos. Para cada preparação, a ordem divide-se em duas soluções: 

a solução I, constituída por macro e micronutrientes, e a solução II, que 

corresponde à fração lipídica. O enchimento das bolsas com macronutrientes 

(glucose 5%, 10% e 30% e aminoácidos 10%) é feito recorrendo-se a um 

sistema semi-automático, enquanto que os micronutrientes são adicionados 

manualmente. Em relação à emulsão lipídica (constituída por lípidos e 

vitaminas lipossolúveis), esta é preparada numa outra bolsa ou seringa, 

também de forma manual. No final do enchimento, o farmacêutico retira o ar da 

bolsa, esta é fechada, devidamente embalada ao abrigo da luz e rotulada. 

Adicionalmente a este processo de preparação de bolsas, neste setor é 

também realizada a aditivação de bolsas standardizadas [40]. De modo a 

reforçar o controlo e evitar erros na preparação das bolsas de nutrição, estão 

estabelecidos ensaios de verificação do produto acabado, como a verificação 

de características organoléticas (por exemplo a cor, ou a presença de 

partículas suspensas) e o controlo gravimétrico das bolsas, cujo peso deve 

situar-se entre os limites estabelecidos [41]. 
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4.3. Atividades desenvolvidas na Farmacotecnia 

Durante o período de estágio na produção de medicamentos não estéreis, 

acompanhamos a preparação de diversas formulações, como por exemplo: 

pomada sirolímus 0,4%; solução oral de sacarose 24%; solução de ácido 

acético 2%; papéis medicamentosos de tri-hexifenidilo 0,5 mg; solução oral de 

propanolol; colutório de nistatina e lidocaína; loção de banho (alfazema); 

veículo de metilcelulose com parabenos 1%; solução oral de citrato de sódio 

3%; suspensão oral de espironolactona 2 mg/ml; solução hidrato de cloral 100 

mg/ml; suspensão oral de sildenafil 2,5 mg/ml; substituto da saliva; pasta 

d’água; pasta de Lassar; entre outras.  

Já no setor da preparação de medicamentos estéreis e bolsas de nutrição, foi-

nos permitido acompanhar todo o processo de preparação destes produtos, 

desde a validação da prescrição até à preparação, embalamento e rotulagem, 

o que nos facultou o conhecimento do funcionamento do setor e a compreensão 

do trabalho aqui desenvolvido.  

 

5. Unidade de Farmácia Oncológica 

A UFO encontra-se fisicamente segregada dos SF, localizando-se junto ao hospital 

de dia de Oncologia, no edifício Dr. Luís de Carvalho. O grupo de trabalho designado 

para este serviço inclui dois TSDT, dois farmacêuticos e um AO. Neste setor, para 

além de serem feitas as preparações para tratamentos cíclicos de quimioterapia, é 

feita a dispensa de imunoglobulinas a pacientes autorizados pela CFT. As instalações 

da UFO subdividem-se em três zonas: branca, cinza e negra, garantindo a segurança 

e as melhores condições para as preparações. Na zona negra, encontram-se os 

medicamentos armazenados por ordem alfabética de DCI, tanto nos armários como 

nos frigoríficos, sendo que junto ao local de validação situa-se um armário com os 

materiais e medicamentos que são dispensados com maior frequência. A zona cinza 

é o espaço onde os TSDT procedem à higienização das mãos e ao fardamento com 

o equipamento de proteção individual (touca, máscara PFRP3, bata reforçada de 

baixa permeabilidade, protetores de calçado e luvas de nitrilo). De forma a garantir as 

condições de assepsia e a segurança, a manipulação dos CTX ocorre na zona branca, 

com classificação mínima de ISO7 (classe B), equipada com uma câmara de fluxo 

laminar e filtros HEPA, e em ambiente controlado com pressão negativa para evitar a 

saída de partículas para o exterior [42]. 
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5.1. Circuito do medicamento na Unidade Farmácia 

Oncológica 

O CdM inicia-se quando é atingido o ponto de encomenda no kanban, momento 

em que o farmacêutico coloca na lista comum o medicamento e a quantidade 

a encomendar, de acordo com o definido, sendo esta lista enviada 

posteriormente para o SA que emite a nota de encomenda para o laboratório. 

As encomendas são rececionadas no APF e o SA dá entrada informática do 

medicamento, sendo este transportado para o armazém da UFO pelo AO, e 

identificado como “transporte de CTX” com etiqueta laranja. Por fim, o AO, 

supervisionado pelo TSDT ou pelo farmacêutico, identifica as embalagens com 

QR code, coloca o respetivo kanban e armazena o medicamento em local 

apropriado. 

 

5.2. Circuito do doente na Unidade Farmácia 

Oncológica 

O circuito do doente começa pela referenciação do doente para uma consulta 

de oncologia ou hematologia, na qual o médico faz o diagnóstico e prescreve o 

tratamento cíclico de quimioterapia, segundo os protocolos da instituição, com 

agendamento das sessões. No dia agendado, o doente dirige-se aos serviços 

administrativos, os quais dão entrada informática, sendo este posteriormente 

recebido pela enfermeira que procede à colheita de sangue para hemograma. 

Se o estado geral do doente e o hemograma não estiverem conforme ou existir 

alguma queixa por parte do doente, é emitida luz vermelha, indicando que o 

tratamento não pode ser realizado. No caso do hemograma suscitar dúvidas, é 

emitida luz amarela e o processo é analisado pelo médico. Se, por outro lado, 

o hemograma e o estado geral do doente estiverem conforme, a farmácia 

recebe luz verde e, a partir deste momento, o farmacêutico valida a prescrição 

(tendo em conta que no caso de prescrição manual é necessário proceder a 

dupla verificação), e prepara os tabuleiros por doente e medicamento. A 

preparação é realizada pelos TSDT em câmara de fluxo laminar, com dupla 

verificação nos passos críticos. No final, as preparações são devidamente 

rotuladas com o nome e processo do doente, tempo de perfusão e outras 

informações relevantes; no caso do CTX possuir fotossensibilidade, a 

preparação é envolta em papel de alumínio e rotulada novamente; 

posteriormente, a preparação é embalada em manga de plástico e colocada no 

transfere. Por último, o farmacêutico analisa a preparação, o volume e o 

conetor; no caso de estar tudo conforme, o farmacêutico procede à libertação 

informática do preparado e coloca-o em caixas, de acordo com a localização 
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do doente: cama ou cadeirão. A preparação é depois levada pelas auxiliares 

do hospital de dia para os respetivos doentes. 

 

5.3. Atividades desenvolvidas na Unidade Farmácia 

Oncológica 

Durante a realização do estágio, foi-nos dada a possibilidade de aprender a 

fazer a validação das prescrições para os tratamentos cíclicos de 

quimioterapia, auxiliar na preparação dos tabuleiros e também analisar as 

prescrições de imunoglobulinas. Para além disso, pudemos assistir à 

preparação dos CTX na sala branca e adquirir conhecimentos acerca das 

condições da sala e equipamento para a manipulação.  

 

6. Unidade de Ensaios Clínicos 

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, um ensaio clínico ou ensaio é definido como 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar 

os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo 

e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a 

respetiva segurança ou eficácia” [43]. Os SF desempenham um papel relevante na 

investigação clínica, sendo a farmácia hospitalar o local que foi estabelecido por lei 

para o armazenamento, controlo e dispensa do medicamento experimental. Nos SF 

do CHUP, o local destinado aos ensaios clínicos é a UEC, constituída por duas salas 

contíguas: uma sala de armazenamento dos medicamentos experimentais, de acesso 

restrito, com temperatura e humidade adequadas, devidamente controladas e 

monitorizadas; e um gabinete de trabalho, onde está arquivada toda a documentação 

necessária relativa aos ensaios clínicos, em armários fechados [44]. No CHUP, foi 

elaborado um manual de procedimentos de ensaios clínicos, cujo principal objetivo é 

a implementação e a normalização das operações, de forma a garantir a receção, 

acondicionamento, dispensa, manipulação, segurança, informação ao doente, 

devolução/destruição e controlo de inventário dos medicamentos experimentais, em 

cumprimento com as Boas Práticas Clínicas (BPC). Na UEC, é obrigatório o 

cumprimento das BPC, bem como a presença de um farmacêutico. Este assegura a 

formação em BPC dos elementos que fazem parte da unidade, regista as tarefas 

atribuídas aos profissionais que se encontram envolvidos no estudo, reúne toda a 

documentação que é necessária à realização de um ensaio clínico, garante a 

disponibilidade dos medicamentos em estudo e apresenta as condições logísticas 

necessárias ao estudo [44].  No decorrer de um ensaio clínico, encontram-se 
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envolvidos diferentes profissionais e entidades, cada um com a sua importância e 

função definida. De forma a permitir uma melhor compreensão do processo, 

descrevemos no anexo 1 os seus intervenientes e as suas principais funções [43]. 

 

6.1. Procedimentos  

Um processo de execução de um determinado ensaio clínico só é iniciado pelos 

SF, após ter sido realizada uma visita de pré-estudo, com objetivo de proceder 

a uma qualificação do centro, onde são avaliados os requisitos físicos e 

humanos necessários para a condução do ensaio. Se o centro for selecionado, 

o promotor solicita aos SF todos os documentos necessários relativamente ao 

ensaio clínico, ao medicamento experimental e ao centro participante. Após a 

reunião de todos os documentos, estes são submetidos à Comissão de Ética 

para a Investigação Clínica, juntamente com o pedido de autorização à 

entidade regulamentar (INFARMED), sendo este pedido também avaliado pela 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, para assegurar a confidencialidade 

dos dados necessários. Após este processo, os SF são contactados pelo 

promotor do ensaio ou pelo investigador, para que seja agendada uma visita 

de início, conseguida através de uma reunião presencial ou pelo telefone, onde 

é explicado de forma exaustiva o protocolo de estudo, com o intuito de instruir 

toda a equipa para a execução do ensaio. No final da visita, é elaborado um 

procedimento interno da farmácia pelo farmacêutico da UEC, que contém a 

informação relevante e resumida relativa ao ensaio e ao modo de 

procedimento. Quando um novo estudo é aprovado, na UEC, procede-se à 

atualização de uma base de dados onde se faz o registo de todos os ensaios 

clínicos que são realizados no CHUP. Este registo torna muito mais fácil o 

acompanhamento e o controlo de todos os ensaios que estão a decorrer, pois 

permite saber, por exemplo, quantos doentes foram incluídos, quantos ensaios 

estão em curso, entre outras informações. No decorrer do período de ensaio, o 

monitor faz várias visitas de monitorização ao centro, de maneira a garantir que 

este está a ser realizado conforme o estipulado, verificando aspetos 

importantes relacionados com o ensaio, como o prazo de validade da 

medicação, as devoluções e o arquivo de toda a documentação relevante. Por 

último, ocorre ainda uma visita de encerramento que visa assegurar a 

finalização dos procedimentos do estudo de forma adequada, e onde é feita 

também uma verificação da documentação arquivada [45]. Terminado o 

estudo, o dossier relativo ao mesmo é arquivado no CHUP por um período de 

15 a 25 anos. É de notar que o centro pode, a qualquer momento, ser submetido 

a auditorias internas e externas, que têm como objetivos assegurar a qualidade 

dos dados obtidos, o cumprimento do protocolo e das BPC, e a proteção dos 

direitos dos doentes [44]. 
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6.2. Circuito do medicamento experimental  

O medicamento experimental é fornecido pelo promotor, no entanto, a 

medicação complementar ao ensaio pode ser dispensada pela UEC e, 

posteriormente, ser reembolsada por ele. Após o envio do medicamento 

experimental, este é rececionado no APF, e seguidamente é armazenado na 

UEC, sendo que, nos estudos em que o protocolo identifique a necessidade de 

registar a hora de receção, deve-se efetuar o preenchimento do impresso da 

receção da medicação de ensaio clínico. Na UEC, após abertura da 

encomenda, o farmacêutico deve verificar a correta identificação do 

medicamento experimental, o número de unidades recebidas, o seu estado de 

conservação, integridade das embalagens, forma farmacêutica, o prazo de 

validade e o lote. Após ter verificado tudo o que é necessário, deve então 

proceder à receção da medicação experimental de acordo com o método pré-

estabelecido, arquivar os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise, 

e atualizar os registos de receção no Pharmacy File e/ou Fundanet. Aquando 

a receção, o medicamento deve ser acondicionado de acordo com as 

condições de conservação exigidas, entre 15 e 25°C nos armários da sala dos 

ensaios, e entre 2 e 8°C no frigorífico dos medicamentos experimentais. 

Sempre que ocorra algum desvio de temperatura durante o período de 

armazenamento, deve notificar-se de imediato o promotor e colocar a 

medicação de quarentena até obtenção das indicações do mesmo. No caso de 

ser necessário reetiquetagem, esta tarefa é da competência do promotor do 

ensaio. De acordo com o respetivo protocolo e com a prescrição, feita em 

impresso próprio pelo investigador principal ou por outro médico autorizado, a 

dispensa é assegurada pelo farmacêutico, assim como os registos. A 

medicação de ensaio pode ser dispensada diretamente, sem manipulação 

alguma, ou em alguns casos pode necessitar de ser manipulada na UFO ou na 

unidade de produção antes de ser dispensada e administrada. A UEC fornece, 

em todos os inícios de tratamento e sempre que solicitado, toda a informação 

necessária, tanto ao doente/familiares em regime de ambulatório, como ao 

pessoal de enfermagem quando o doente se encontra internado. O promotor 

acordará com os SF, no início de cada estudo, o procedimento a seguir com as 

embalagens vazias e/ou não utilizadas, caducadas ou que sobram no final do 

estudo, pelo que é sempre solicitado aos doentes a devolução da medicação 

sobrante aos SF, que é posteriormente contabilizada, registada e devolvida ao 

promotor, após devidamente documentada [44]. 
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6.3. Atividades realizadas na Unidade de Ensaios 

Clínicos 

Nos dias destinados ao setor dos ensaios clínicos, foi-nos permitido assistir a 

visitas de qualificação, início, monitorização e encerramento, onde pudemos 

acompanhar o método de trabalho desenvolvido pelos monitores. Tivemos 

ainda a oportunidade de ler e interpretar vários Pharmacy Files relativos a 

diferentes ensaios que estavam a decorrer no CHUP, o que nos permitiu 

adquirir novos conhecimentos acerca de determinadas patologias. Assistimos 

também à receção, dispensa e devolução de medicamentos experimentais, e 

auxiliamos no seu acondicionamento e no registo dos diferentes processos.  

 

7. Conclusão 

A experiência no HGSA permitiu-nos obter uma visão geral da estruturação dos 

serviços farmacêuticos num hospital central, tendo em conta que cada unidade de 

saúde terá as suas particularidades. 

Este período de estágio, ainda que curto, foi bastante importante no nosso percurso 

profissional, uma vez que nos permitiu o contacto com a farmácia hospitalar e 

possibilitou-nos a integração nas diferentes unidades dos serviços farmacêuticos e a 

compreensão do funcionamento deste meio, enriquecendo a nossa experiência na 

área.  

Por fim, ficamos com uma ideia relativa à posição do farmacêutico em contexto 

hospitalar, na assistência e prestação de cuidados ao doente, bem como na gestão 

do circuito dos medicamentos. Assim, consideramos essencial o estágio em farmácia 

hospitalar, de modo a obter uma visão mais completa da profissão e para o 

desenvolvimento de novas competências e aprendizagens fundamentais para o nosso 

futuro enquanto profissionais de saúde. 
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Anexos 

Anexo 1. Principais intervenientes dos Ensaios Clínicos e respetivas funções [43].  

Investigador 

Profissional reconhecido para o exercício da atividade de investigação, 

que se responsabiliza pela realização do estudo clínico no centro de 

estudo e, sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa 

o estudo nesse centro, podendo, neste caso, ser designado 

investigador principal. 

Farmacêutico 

responsável pelo 

medicamento 

experimental 

Profissional dotado da necessária competência técnica e científica, 

licenciado em Ciências Farmacêuticas, que é responsável por todo o 

circuito do medicamento experimental no centro do ensaio. 

Promotor 

Pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável 

pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo 

clínico. 

Monitor 

Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico, e para o 

manter permanentemente informado, relatando a sua evolução e 

verificando as informações e dados coligidos. 

Auditor 

Profissional dotado da necessária competência técnica, experiência e 

independência, designado pelo promotor para conduzir auditorias a 

estudos clínicos. 

INFARMED 

Autoridade competente em matéria de ensaios clínicos, de estudos 

clínicos com intervenção de dispositivos médicos ou de produtos 

cosméticos e de higiene corporal. 

Comissão de Ética 

para a Investigação 

Clínica 

Organismo independente constituído por profissionais de saúde e 

outros, incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança 

e do bem-estar dos participantes nos estudos clínicos e de garantir os 

mesmos junto da sociedade. 

Participante Pessoa que participa no estudo clínico. 
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Resumo 

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar e sumariar as atividades 

realizadas no Estágio Curricular no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, realizado na farmácia A Minha Farmácia, em Barcelos.  

O estágio teve a duração de quatro meses e meio, tendo ocorrido de 1 de junho 

a 16 de outubro de 2020.  

Este estágio permitiu o “contacto real” com a atividade farmacêutica comunitária, 

concedendo-me desenvolvimento e aprendizagem prática em diversas vertentes 

desta profissão. 

O relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte, são abordadas as 

atividades do dia-a-dia da farmácia comunitária, detalhando as tarefas por mim 

realizadas durante o estágio. Na segunda parte, são descritos os projetos que 

desenvolvi, cujos temas foram a Saúde oral, a Doença de Alzheimer e a Gripe e 

vacinação contra a gripe. 

No projeto da saúde oral, procurei, através das redes sociais, alertar os utentes 

para a importância dos cuidados diários de higiene e de estilo de vida, que visam 

a manutenção da saúde oral.  

O projeto seguinte foi realizado no âmbito do Dia Mundial da Doença de 

Alzheimer, em que abordei a patologia com os utentes durante o atendimento, e 

foram ainda distribuídos panfletos informativos acerca da doença. 

Por último, com a aproximação do inverno, preparei uma apresentação para os 

colaboradores da farmácia sobre a gripe e a vacinação contra a gripe. Foram 

referidos aspetos gerais da doença, nomeadamente as medidas de prevenção, 

salientando a importância da vacinação, e alguns aspetos específicos da 

vacinação contra a gripe no presente ano. 
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1. Introdução 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária ocorreu na farmácia A Minha 

Farmácia (AMF), sob a orientação da Dra. Daniela Leite.  

O estágio iniciou a 1 junho de 2020, e terminou a 16 outubro de 2020. O horário 

de trabalho foi variável ao longo do estágio; houve dias cujo horário foi das 10h 

às 17h, e outros das 12h30 às 19h30. 

Durante o período de estágio foram realizadas diversas atividades e tarefas, de 

acordo com a tabela 1.  

 

Tabela 1. Atividades realizadas mensalmente durante o período estágio. 

 Período de estágio 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

A
ti
v
id

a
d
e

s
 

Aprovisionamento X X X X X 

Atendimento ao 

público com 

supervisão 

 X X   

Atendimento 

autónomo 
  X X X 

Receção de 

encomendas 
 X    

Verificação de stocks X X X   

Participação em 

formações online 
X X X X X 

Preparação de 

medicamentos 

manipulados 

 X  X  

Medição de 

parâmetros 

bioquímicos 

 X X X X 
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2. A farmácia 

 Apresentação e localização geográfica 

A AMF foi fundada em 1950 e é uma farmácia que se caracteriza pela 

proximidade e familiaridade com os seus utentes.  

Localiza-se no centro da cidade de Barcelos, na Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra, numa zona bastante movimentada da 

cidade e próxima de diversas unidades de saúde. 

A direção técnica da AMF é atualmente assumida pela Dra. Daniela Leite. 

 

 Horário de funcionamento 

A AMF está em funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h00 às 

22h00, e ao sábado das 9h00 às 20h00. Desta forma a AMF cumpre a 

legislação no que diz respeito ao período mínimo de funcionamento 

semanal das farmácias de oficina, que corresponde a 44 horas, segundo 

a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro [1]. Para além disso, a AMF 

está aberta 24h nos dias em que está de serviço permanente. 

 

 Recursos humanos 

A equipa da AMF é uma equipa jovem, ativa e bastante ligada ao utente. 

É constituída por 10 colaboradores, sendo eles:  

 Diretora técnica, Dra. Daniela Leite;  

 Farmacêutica adjunta, Dra. Júlia Leite;  

 Três farmacêuticas (Patrícia Dias, Joana Brochado e Melissa 

Cunha);  

 Quatro técnicos de farmácia (Andreia Novais, Marta Ferreira, Pedro 

Vilas Boas e Paulo Araújo); 

 Técnico auxiliar de farmácia (Pedro Durães). 

 

 Organização 

 Espaço exterior 

A AMF sofreu alterações recentemente, tanto a nível interior como 

exterior. 

Exteriormente a AMF possui uma ampla área de visibilidade, 

estando sinalizada pela cruz luminosa característica. Para além 
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disso tem o seu nome descrito na entrada, assim como o seu 

logotipo, nome da direção técnica, horário e indicação das 

farmácias em serviço permanente. Para entrada/saída da AMF 

estão disponíveis duas portas automáticas. Voltado para o exterior 

existe ainda um ecrã publicitário, onde são regularmente expostos 

produtos e campanhas, entre outros. 

 

 Espaço interior 

a) Local de atendimento ao público 

A zona de atendimento ao público representa uma grande e 

importante área da farmácia, no que diz respeito às vendas ao 

cliente. É por isso importante que esteja devidamente organizado 

e ajustado às diferentes necessidades do público.  

À entrada da farmácia encontra-se um ecrã de emissão de senhas 

de atendimento. Para o atendimento propriamente dito estão 

disponíveis cinco balcões, e ainda um outro, mais reservado, 

destinado a atendimento personalizado e a medição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos. Dada a situação vivida atualmente, 

todos os balcões estão equipados por divisórias em acrílico, e no 

chão está assinalada distância de segurança que deve ser sempre 

mantida. Junto dos balcões existe um computador com sistema 

CashGuard. Na área do cliente, os produtos estão dispostos em 

lineares, gôndolas e expositores, organizados por categorias, como 

por exemplo, cuidados dentários, bebé e mamã, cuidados 

capilares, entre outros. Para além disso, atrás dos balcões estão 

dispostos em prateleiras medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), sendo facilitado o seu acesso durante o 

atendimento. 

 

b) Local de gestão de encomendas 

A área de gestão de encomendas é o local onde são rececionados 

e organizados todos os produtos da farmácia, antes de serem 

armazenados/arrumados no respetivo local. Aqui dispõe-se de dois 

computadores para apoio interno. É neste local que se encontra o 

frigorífico para armazenamento de medicamentos cuja 

conservação assim o exija (2 a 8ºC). 
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c) Local de armazenamento de medicamentos 

Entre a zona de atendimento ao público e a zona de gestão de 

encomendas, encontra-se o local de armazenamento de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). Estes estão 

dispostos em gavetas (formas farmacêuticas sólidas, injetáveis, 

colírios e pomadas oftálmicas) e gavetões (formas farmacêuticas 

líquidas e soros), ordenados alfabeticamente, sendo que os 

medicamentos genéricos estão separados dos medicamentos 

originais de marca. Para além disto, neste local estão guardados 

em prateleiras os produtos de aplicação tópica (como cremes, 

pomadas e géis), ordenados alfabeticamente. 

 

d) Zona de prestação de serviços 

A AMF dispõe de duas divisões destinadas à prestação de 

serviços, como serviços de nutrição, dermocosmética, entre outros. 

 

e) Laboratório 

O laboratório é o local onde se preparam os medicamentos 

manipulados, estando por isso preparado com equipamentos e 

materiais necessários para tal. 

 

f) Gabinete de direção técnica 

O gabinete de direção técnica é o local onde se tratam assuntos de 

gestão da farmácia por parte da direção técnica, assim como é 

onde se realizam reuniões, formações, etc.   

 

g) Armazém 

No armazém são arrumados todos os excedentes, ou seja, 

produtos em excesso em relação ao seu principal local de 

armazenamento. 
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 Sistema informático 

Atualmente a AMF utiliza dois sistemas informáticos para a gestão e 

atendimento: Sifarma 2000 e Módulo de Atendimento. O Sifarma 2000 

(Glintt) é utilizado desde há muito tempo na AMF, para a maioria das 

necessidades da farmácia, como no atendimento, gestão de encomendas 

e stocks, reservas, entre outros. Recentemente foi introduzido na farmácia 

o software, também recente, Módulo de Atendimento Sifarma, que surgiu 

com o intuito de simplificar e facilitar o atendimento. Contudo na AMF este 

sistema ainda não é utilizado em pleno, dado ser recente e surgirem 

alguns problemas pontualmente. 

 

 Comunicação 

 App A Minha Farmácia 

A AMF possui uma app através qual o utente consegue facilmente 

aceder às campanhas disponíveis na farmácia, utilizando por 

exemplo o telemóvel. Para além disso, é possível consultar os 

dados associados ao cartão de cliente da farmácia.   

 Facebook/Instagram 

As páginas de Facebook e Instagram da AMF são meios essenciais 

nos dias de hoje, e são utilizadas para divulgação de campanhas, 

serviços, produtos, desafios, entre outros. Para além disso são 

meios fáceis de contacto com o utente, de divulgação e publicidade 

da própria farmácia.  

 Telefone / Telemóvel 

A AMF possui telefone fixo e telemóvel, usados para comunicação 

com clientes, fornecedores, entidades formadoras, e demais. Em 

relação ao cliente, a AMF comunica essencialmente para 

encomendas e reservas de produtos e divulgação de serviços. Este 

meio é particularmente útil hoje em dia, devido ao período de 

pandemia de Covid-19. 
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Parte I 

 

 

3. Gestão da farmácia e aprovisionamento 

3.1. Gestão de encomendas 

No que diz respeito aos fornecedores, as encomendas da AMF podem ser 

feitas de duas diferentes formas: ou diretamente aos laboratórios, como 

como por exemplo Pierre Fabre, ou por intermédio de distribuidores 

grossistas, como OCP Portugal, Alliance Healthcare, Empifarma e 

Medicanorte. 

Na seleção do fornecedor, há diferentes fatores que são tidos em conta, 

como o preço do produto, a disponibilidade ou o tempo de entrega na 

farmácia. Para além disso, de acordo com a situação e as necessidades 

da farmácia, podem ser feitos diferentes tipos de encomendas: diárias, 

instantâneas, por via verde, ou manuais.    

As encomendas diárias são feitas duas vezes por dia, via Sifarma 2000, 

diretamente ao fornecedor. De acordo com o stock dos produtos, o 

Sifarma 2000 “sugere” a lista de encomenda a fazer, e a diretora técnica, 

após fazer as alterações necessárias da mesma, envia a encomenda 

diretamente para o fornecedor.  

Por outro lado, durante o atendimento, os colaboradores podem fazer 

encomendas instantâneas de produtos sem stock, de modo a garantir que 

este esteja disponível para o utente, normalmente no próprio dia ou 

seguinte.  

Ainda durante o atendimento, para determinados medicamentos, podem 

ser realizadas encomendas por via verde, em que é feita a encomenda ao 

distribuidor com base numa receita médica válida, garantindo assim a 

aquisição do mesmo. Este tipo de encomenda é apenas possível caso se 

trate de um medicamento abrangido, e é normalmente realizado em 

situações de stock reduzido do medicamento.  

Para além disso, sempre que necessário é possível realizar encomendas 

manuais, via telefónica. 

Durante o estágio, realizei encomendas instantâneas e encomendas por 

via verde autonomamente, e tive a oportunidade de acompanhar a 

realização das encomendas diárias. 
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3.2. Receção de encomendas 

As encomendas chegam à farmácia acompanhadas pela respetiva fatura, 

onde constam todos os dados relativos à mesma, desde a identificação 

da fatura, do fornecedor, da farmácia, assim como os dados relativos aos 

produtos (nome, código nacional de produto (CNP), quantidades, preço 

de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao armazenista (PVA), entre 

outros). Antes de estes serem rececionados informaticamente, é 

importante verificar sempre as condições em que estes se encontram, a 

integridade dos produtos, assim como os respetivos prazos de validade. 

Se tudo estiver conforme, procede-se então à sua receção no Sifarma 

2000. 

Neste processo, é identificado o número de fatura e o fornecedor, e os 

produtos são inseridos um a um, com os respetivos dados (como a 

quantidade rececionada, o prazo de validade, PVF, o desconto, se 

aplicável, e o preço de venda ao público (PVP), no caso de produtos de 

venda livre). No final verifica-se se a fatura da encomenda está de acordo 

com a receção (número de unidades da encomenda e valor final da 

fatura). Se tudo estiver conforme, finaliza-se a receção da encomenda, e 

automaticamente são atualizados os stocks dos produtos. De seguida 

procede-se ao armazenamento dos produtos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a receção de 

encomendas, de maneira a interiorizar a importância de todos os passos 

do processo, e posteriormente realizei esta atividade, sempre com 

acompanhamento.  

 

3.3. Devoluções 

Os produtos recebidos podem ser devolvidos aos respetivos 

fornecedores. Para isso cria-se a devolução no Sifarma 2000, inserindo 

os dados do produto a devolver e o motivo da devolução. Desta forma é 

emitida a nota de devolução, cujos documento original e duplicado são 

entregues ao fornecedor juntamente com o produto, e o documento 

triplicado é arquivado na farmácia. Posteriormente, a devolução pode ser 

aceite ou não pelo fornecedor. Caso seja aceite, o fornecedor emite nota 

de crédito relativa ao mesmo produto, e a situação é assim regularizada. 

Caso a devolução não seja aceite, o produto é devolvido à farmácia 

juntamente com guia de transporte correspondente.  
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3.4. Gestão de stocks 

É objetivo da AMF garantir a disponibilidade de medicamentos e produtos 

de saúde, de maneira a responder às necessidades dos utentes. Para tal, 

para cada produto são definidos os limites de “stock mínimo” e “stock 

máximo”, tendo em conta, por exemplo, a sua procura num dado 

momento, ou os hábitos de prescrição nas unidades de saúde 

envolventes, entre outros. Estes limites estão definidos na ficha de cada 

produto, no Sifarma 2000, sendo que é possível a sua alteração sempre 

que necessário. Assim, informaticamente é possível ajustar as 

encomendas de maneira a manter o stock do produto dentro destes 

limites.   

 

3.4.1. Verificação de stocks 

Devido à existência de discrepâncias entre o valor de stock real na 

farmácia e o stock indicado informaticamente de um dado produto, 

sempre que necessário é realizada a verificação de stocks, que 

consiste na contagem dos produtos existentes na farmácia num 

dado momento (stock real) e a sua comparação com o stock teórico 

(stock informático). São emitidas listagens de diferenças de stocks 

e, após dupla verificação, são atualizados os stocks informáticos, 

de forma a evitar erros e enganos, nomeadamente durante o 

atendimento.  

Durante o estágio na AMF realizei esta atividade, com 

acompanhamento do colaborador responsável por cada tipo de 

produto. 

 

3.5. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade dos produtos é uma das atividades de 

extrema importância na farmácia, de forma a garantir a retirada dos 

produtos cujo prazo de validade esteja a expirar.  

No sistema informático é emitida a listagem dos produtos cuja validade 

esteja dentro dos limites que se pretende rastrear. Dos produtos que 

constam na lista, retiram-se os que têm de facto prazo de validade curto, 

para posteriormente serem devolvidos. No final são registados todos os 

produtos que foram retirados, assim como são atualizados os prazos de 

validade informaticamente na Ficha de Produto.  
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4. Atendimento 

O uso correto do medicamento é imprescindível para que este apresente 

eficácia e segurança [2]. 

É durante o atendimento e a dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos que o farmacêutico é capaz de intervir, promovendo a 

compreensão do tratamento, do regime posológico e das instruções de 

utilização, alertando possíveis reações adversas, interações e contra-

indicações, e aconselhando acerca de ações adicionais que podem ser 

tomadas pelo utente. Desta forma o farmacêutico promove o uso correto do 

medicamento, diminuindo erros de utilização e as suas consequências, 

aumentando assim a segurança e eficácia dos tratamentos [2]. 

Os produtos autorizados para venda ao público nas farmácias comunitárias 

estão listados no Artigo 33.º do Decreto-Lei 307/2007 de 31 de agosto [3], e 

incluem: medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e 

produtos veterinários, medicamentos e produtos homeopáticos, produtos 

naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de 

higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto [3]. 

Durante o estágio realizei variados atendimentos, inicialmente com 

acompanhamento, e posteriormente de forma autónoma. Durante os 

atendimentos, quer de aconselhamento, dispensa de medicamentos 

prescritos, ou outros, procurei ter sempre uma comunicação efetiva com o 

utente, prestar um bom aconselhamento e promover a utilização correta do 

medicamento. Reparei que, em algumas situações, os utentes não estavam 

totalmente esclarecidos sobre o seu tratamento, e que a farmácia é o seu 

principal recurso em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos.     

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 (Estatuto do Medicamento), MSRM 

são medicamentos que direta ou indiretamente podem constituir um risco 

para a saúde do doente, tendo em conta a necessidade de vigilância 

médica, as suas reações adversas, ou outros aspetos importantes. Para 

além disso, incluem-se neste grupo todos os medicamentos de 

administração parentérica [4].  

Os MSRM são medicamentos dispensados exclusivamente nas 

farmácias, e apenas mediante apresentação de prescrição médica válida.  
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4.1.1. Prescrição de medicamentos 

Os MSRM são dispensados apenas mediante apresentação de 

prescrição médica.  

As prescrições atualmente em vigor podem ser eletrónicas ou 

manuais.  

As receitas eletrónicas incluem a receita eletrónica materializada, 

que é impressa e entregue ao utente juntamente com a guia de 

tratamento, e a receita eletrónica desmaterializada ou receita sem 

papel, em que apenas é entregue ao utente a guia de tratamento e 

a receita propriamente dita é acessível por equipamentos 

eletrónicos [5].  

As receitas manuais são receitas em papel, manuscritas pelo 

prescritor. Estas só podem ser prescritas excecionalmente, e a 

justificação deve estar assinalada na mesma (falência eletrónica, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio, ou prescrição 

máxima de 40 receitas por mês) [5]. 

Na maioria dos casos as prescrições de medicamentos são feitas 

por via eletrónica.  

A prescrição médica de medicamentos inclui a denominação 

comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Aquando 

da dispensa, o doente tem o direito de optar por qualquer 

medicamento pertencente ao grupo homogéneo correspondente, 

seja genérico ou original de marca [4,5], salvo determinadas 

situações, em que na prescrição é assinalada uma dada exceção, 

que limita as opções de escolha.  

A quantidade máxima de embalagens de medicamentos 

dispensadas ao utente por mês é duas embalagens no caso de 

medicamentos similares, ou quatro no caso de medicamentos 

similares em dose unitária. Apenas podem ser dispensadas 

quantidades superiores mediante justificação da farmácia, sendo 

que as justificações admissíveis são: a) quantidade de embalagens 

para cumprir posologia superior a 2 embalagens por mês, ou 4 

embalagens por mês, em dose unitária; b) extravio, perda ou roubo 

de medicamentos; c) dificuldade de deslocação à farmácia; d) 

ausência prolongada do país [5].  

Durante o estágio dispensei medicamentos segundo os diferentes 

tipos de receitas, manuais e eletrónicas. 

 

4.1.2. Comparticipação de MSRM 

A comparticipação é o valor suportado pela entidade responsável, 

sendo a principal o Sistema Nacional de Saúde (SNS), que 
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corresponde ao Estado. Para esta entidade, existem dois regimes 

de comparticipação: regime geral e regime especial.   

No regime geral de comparticipação de medicamentos, o Estado 

assume uma percentagem do preço de venda ao público do 

medicamento, de acordo com quatro escalões de comparticipação, 

de A a D, consoante a classificação farmacoterapêutica do 

medicamento [5]. Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos 

incluídos em cada escalão de comparticipação são definidos pelo 

Ministério da Saúde, em Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho 

[6]. Nesta está ainda definido que a comparticipação dos 

medicamentos incluídos no escalão A é de 90%; a comparticipação 

dos medicamentos incluídos no escalão B é de 69%; a 

comparticipação dos medicamentos incluídos no escalão C é de 

37%; e a comparticipação dos medicamentos incluídos no escalão 

D é de 15% [6].    

O regime especial de comparticipação de medicamentos aplica-se 

a grupos específicos de doentes ou a determinadas patologias [5]. 

Este regime é aplicado a pensionistas, em que a comparticipação 

dos medicamentos pertencentes ao escalão A é de 95%, ao 

escalão B é de 84%, ao escalão C é de 52% e ao escalão D é de 

30%. Por outro lado, o regime especial de comparticipação pode 

ser aplicado também a utentes com determinadas patologias. Entre 

estas patologias incluem-se, por exemplo, psoríase, doença 

inflamatória intestinal ou esclerose múltipla. Estes regimes 

excecionais de comparticipação implicam condições específicas no 

que diz respeito à prescrição, à especialidade clinica do médico 

prescritor, ou mesmo a forma como é feita a prescrição [7]. Para 

assegurar o cumprimento da comparticipação, o prescritor deve 

mencionar na receita o diploma correspondente a cada situação, 

disponíveis online, no site da Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) [7].  

Para além do SNS, existem outras entidades que comparticipam 

ou dão apoio em certos medicamentos e produtos de saúde, como 

seguradoras e sindicatos.            

 

4.1.3. Medicamentos psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos, por estarem muitas vezes 

associados a atos ilícitos, são alvo de muita atenção e controlo por 

parte das autoridades competentes.  
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Apesar dos seus riscos (como risco de habituação e dependência), 

estes medicamentos são úteis quando utilizados para fins 

medicinais e terapêuticos, nomeadamente na aplicação em 

determinadas doenças, como psiquiátricas ou oncológicas, ou 

mesmo quando usados como analgésicos ou antitússicos [8].   

Dadas as particularidades deste tipo de medicamentos, a sua 

prescrição e dispensa está sujeita a determinadas regras.  

Durante a dispensa, independentemente do tipo de receita, é 

obrigatório o registo dos dados de identificação do doente e/ou do 

seu representante. Posteriormente, os dados registados são 

comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrições, sendo o 

controlo destes medicamentos feito informaticamente. A 

cópia/reprodução (em papel ou suporte informático) das 

prescrições manuais ou materializadas tem de ser mantida em 

arquivo pela farmácia durante três anos [5]. 

 

4.1.4. Medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos são “medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas e a 

mesma forma farmacêutica, e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada através de 

estudos de biodisponibilidade apropriados” [4].  

Como referido anteriormente, durante a dispensa o utente pode 

optar por qualquer medicamento, original de marca ou genérico, 

desde que contenha a mesma DCI, forma farmacêutica e dosagem 

do medicamento constante da prescrição médica, exceto em 

determinadas exceções [4]. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são medicamentos de venda livre, não comparticipados, que 

podem ser adquiridos sem a necessidade de apresentação de receita 

médica [4].  

Desde 2005, os MNSRM podem ser vendidos fora das farmácias, em 

locais como parafarmácias, desde que cumpram os requisitos legais e 

regulamentares e que estejam previamente registados no INFARMED [9]. 

Durante o período de estágio, nos atendimentos, dispensei diversos 

MNSRM. Muitas vezes é o utente que pede o medicamento em específico, 

enquanto outras vezes o utente expõe a sua necessidade, e é prestado o 

devido aconselhamento e dispensados os MNSRM.   
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4.2.1. Medicamentos não sujeitos a receita 

médica de dispensa exclusiva em 

farmácia 

Tendo em conta o perfil de segurança ou as indicações 

terapêuticas, o INFARMED pode autorizar a reclassificação de um 

dado MSRM em medicamentos não sujeitos a receita médica de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) [10]. Estes são 

medicamentos pertencentes a um sub-grupo dos MNSRM, que só 

podem ser vendidos exclusivamente em farmácias, e cuja dispensa 

é condicionada pela intervenção do farmacêutico e implica a 

aplicação do respetivo protocolo de dispensa. A lista das DCI dos 

MNSRM-EF, e os respetivos protocolos de dispensa, estão 

disponíveis no site do INFARMED [11].  

 

4.3. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado consiste em “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [12]. 

A manipulação de medicamentos deve seguir um conjunto de normas 

específicas de modo a garantir a qualidade e segurança destes produtos. 

Estas normas incidem em vários aspetos como as instalações, 

equipamentos, documentação e preparação propriamente dita [13].  

Na AMF surgem prescrições de medicamentos manipulados com alguma 

regularidade, sendo que alguns deles são lá preparados, e outros não, 

dependendo da complexidade da preparação, do custo ou da 

disponibilidade de matérias-primas. Neste último caso, a AMF solicita a 

outra farmácia a sua preparação. 

Durante o período de estágio desempenhei esta tarefa algumas vezes, 

com acompanhamento, tendo preparado, por exemplo, solução de 

minoxidil a 5% e solução alcoólica de ácido bórico à saturação. 

 

4.4. Outros produtos farmacêuticos 

Grande parte dos atendimentos da AMF são destinados à dispensa de 

medicamentos, quer sejam MSRM ou MNSRM. Contudo, verifica-se 

também uma grande procura de outros tipos de produtos. 

No que se refere a suplementos alimentares, durante o estágio dispensei 

uma grande variedade de suplementos, entre os quais estimulantes do 
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desempenho cerebral e energético, suplementos que reforçam o sistema 

imunitário e multivitamínicos. 

No que diz respeito a dispositivos médicos, dispensei diferentes 

dispositivos tais como máscaras, termómetros, compressas e ligaduras, e 

testes de gravidez. 

Relativamente a medicamentos e produtos veterinários, verifiquei que os 

produtos mais procurados na AMF são os antiparasitários.  

São também pedidos regularmente produtos de cosmética, de diferentes 

marcas, e ainda produtos de higiene e limpeza, principalmente produtos 

destinados higiene do bebé e criança.  

 

5. Serviços prestados na farmácia 

Na AMF são prestados variados serviços, promovendo a saúde e o bem-estar 

dos utentes, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 97/2018 [14]. 

Os serviços disponíveis na AMF incluem: 

a) Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos (pressão 

arterial, glicemia e colesterol); 

b) Consultas de nutrição; 

c) Administração de vacinas; 

d) Tratamentos de cosmética; 

e) Perfuração de orelhas. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar autonomamente 

determinação de tensão arterial, glicemia e colesterol. Após as determinações 

procurei sempre abordar com o utente aspetos importantes relativos às 

mesmas, promovendo a saúde do utente, e apelando à importância da 

manutenção de um estilo de vida saudável.  

Para além disso, dentro do possível, acompanhei a prestação de alguns dos 

outros serviços, nomeadamente perfuração de orelhas. 

 

6. Outras atividades (formações) 

Durante o estágio na AMF tive a oportunidade de participar em diversas 

formações, maioritariamente online, tanto por iniciativa da farmácia, como por 

iniciativa própria. Este é um meio bastante útil na atualidade, permitindo o 

conhecimento e desenvolvimento à distância. 

Na tabela 2 estão representadas algumas das formações frequentadas 

durante o estágio.  
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Tabela 2. Formações frequentadas durante o período de estágio. 

Promotor Formação  Data Duração 

Apivita Formação inicial Apivita 3 junho 1,5 horas 

Apivita Cuidados de mãos 9 julho 1 hora 

Apivita 
Cuidados 

antienvelhecimento Apivita 
16 julho 1 hora 

Cantabria Labs 

Portugal 
Heliocare 25 junho 1 hora 

Johnson & 

Johnson 

Aveeno Baby Dermexa -“A 

pele sensível do bebé pele 

com tendência a atópica" 

21 setembro 1 hora 

Johnson & 

Johnson 

Nicorette – “Cessação 

tabágica” 
23 setembro 1 hora 

Johnson & 

Johnson 

Piz Buin – O impacto da 

exposição solar na pele e 

fotoproteção 

2 julho 1 hora 

Johnson & 

Johnson 

Neutrogena – “Processo de 

envelhecimento cutâneo e 

os ativos 

antienvelhecimento de 

referência nos cuidados 

dermatológicos” 

1 outubro 1 hora 

Uriage Proteção solar e novidades 3 julho  1 hora 

Uriage Formação inicial Uriage 16 junho 1,5 horas 
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Parte II 

 

 

7. Saúde Oral 

7.1. Enquadramento 

A 12 de setembro é assinalado o Dia Europeu da Saúde Oral [15].  

A saúde oral é um indicador direto de saúde geral, bem-estar e qualidade 

de vida [16]. 

Estima-se que em todo o mundo cerca de 3,5 biliões de pessoas sofrem 

com doenças da cavidade oral, tendo um grande impacto nas suas vidas. 

Muitas destas doenças são evitáveis e estão associadas a 

comportamentos de risco no que diz respeito ao estilo de vida adotado, 

alimentação e cuidados de higiene [17].  

 

7.2. Objetivos 

Dada a importância que os comportamentos do dia-a-dia têm na saúde 

oral das pessoas, e consequentemente na sua qualidade de vida, o 

projeto foi desenvolvido com os objetivos de consciencializar os utentes 

acerca da importância dos cuidados diários essenciais para manutenção 

da saúde oral, alertar para as consequências que a falta destes cuidados 

pode desencadear no futuro e aconselhar sobre medidas a adotar no dia-

a-dia.  

 

7.3. O papel da saúde oral 

A saúde oral engloba a saúde dos dentes, das gengivas e de toda a 

cavidade oral, afetando várias ações normais do dia-a-dia, como a 

capacidade de comer, falar, sorrir, e mesmo de demonstração de 

emoções e relacionamento com os outros. Por estas e mais razões, 

muitas vezes a falta de saúde oral tem um acentuado impacto no que diz 

respeito à autoestima, ao desempenho profissional e aos relacionamentos 

sociais [18]. 

A saúde oral está relacionada com várias condições e patologias como 

cárie dentária, perda dentária, cancro da boca, gengivite, doença 

periodontal, entre outras. Muitas destas condições e patologias são 
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evitáveis, e podem ser facilmente tratadas, se se intervir precocemente 

[16].  

7.3.1. Saúde oral e saúde em geral 

A boca e os dentes são parte integrante do corpo humano e a sua 

mais importante função é a alimentação. Todas as condições da 

cavidade oral que limitem a alimentação têm consequências a nível 

nutritivo, limitando ou alterando o aporte de elementos essenciais 

[18].   

Além dos problemas na alimentação, as doenças da cavidade oral 

podem levar também a problemas na fala e aprendizagem, o que 

condiciona a autoestima, o relacionamento interpessoal, e mais 

particularmente nas crianças, limita o seu desenvolvimento e 

crescimento [18,19]. 

As patologias orais têm fatores de risco comuns com outras 

doenças, como o consumo de açúcar, o tabagismo ou o consumo 

de álcool. Por conseguinte, todas estas patologias estão inter-

relacionadas, levando a que uma má saúde oral esteja muitas 

vezes associada a outras doenças, como diabetes mellitus, 

obesidade e doenças cardíacas [16,18,19]. 

 

7.3.2. Microbioma oral 

A cavidade oral é portadora de diferentes nichos e comunidades 

microbianas, que incluem bactérias, fungos e vírus [20]. 

O microbioma oral é considerado o segundo mais importante do 

corpo humano, e possui cerca de 700 espécies diferentes. Estes 

microrganismos formam uma comunidade que influencia a saúde 

oral e a saúde em geral [20].  

Muitas patologias da cavidade oral estão associadas a distúrbios 

do microbioma oral. Um exemplo destas patologias é a cárie 

dentária, que é resultado da interação entre hidratos de carbono e 

bactérias produtoras de ácidos que destroem o dente [20].  

Para além das patologias orais, o microbioma oral está também 

associado a patologias sistémicas como diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares ou tumores [20].  
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7.3.3. Prevenção de doenças da cavidade 

oral 

Os meios de prevenção de doenças orais são comuns a outras 

doenças. A higiene oral e a alimentação saudável são as mais 

importantes medidas para manutenção da saúde oral, que devem 

ser tomadas ao longo da vida. A constituição da dieta e os cuidados 

diários de higiene influenciam marcadamente a flora bacteriana 

existente na cavidade oral, que interfere em patologias, como cárie 

dentária ou doença periodontal [21].  

Neste sentido deve realizar-se pelo menos duas vezes por dia a 

escovagem dos dentes, e complementar os cuidados com fio 

dentário ou escovilhão. Os cuidados de higiene dentária devem ser 

adotados desde cedo, desde a erupção dos primeiros dentes, e 

mantidos ao longo de toda a vida [21].  

 

7.4. Principais patologias 

São inúmeras as doenças que afetam direta ou indiretamente a cavidade 

oral. Contudo, as principais condições clínicas consideradas como 

problemas prioritários na saúde pública são a cárie dentária, a doença 

periodontal e o cancro oral [19].  

 

7.4.1. Cárie dentária 

A cárie dentária é uma das doenças crónicas mais comuns, apesar 

de ser evitável através de higiene e alimentação adequadas [22].  

As cáries são caracterizadas pela destruição do esmalte do dente 

(camada externa do dente), causada por ácidos produzidos pelas 

bactérias existentes na cavidade oral. Estas bactérias fermentam 

açúcares livres provenientes da alimentação, originando ácidos 

que destroem o tecido duro do dente [19,22]. 

Neste sentido, os açúcares livres provenientes da alimentação são 

fatores cruciais no desenvolvimento da cárie dentária, daí a 

importância de um baixo consumo de alimentos ricos em açúcares, 

desde a infância, como medida preventiva desta patologia [23].  
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7.4.2. Doença periodontal 

A doença periodontal é caracterizada pela inflamação, inchaço e 

sangramento das gengivas, ou seja, dos tecidos que sustentam os 

dentes [17]. 

A principal causa desta doença é a falta de higiene oral, que conduz 

à acumulação de placa bacteriana junto ao tecido gengival. Esta 

doença inflamatória tem um grande impacto na vida do doente, 

podendo alterar a sua capacidade mastigatória, e 

consequentemente a sua alimentação [19]. 

Apesar de não ser muito abordada, esta é uma patologia que afeta 

quase 10% da população mundial [17], e que pode resultar em 

graves consequências, como diminuição do suporte ósseo, e 

consequentemente, perda dentária. 

As medidas preventivas desta doença incluem, para além de uma 

adequada higiene oral, a redução do consumo do tabaco, dado que 

este é um fator de risco associado a patologia [17]. 

 

7.4.3. Cancro oral  

O cancro oral diz respeito ao conjunto de tumores malignos que 

afetam os lábios, a orofaringe e todas as partes da boca, como a 

língua ou as gengivas. 

Estima-se, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

a incidência mundial de cancro oral é de 4 casos em cada 100.000 

pessoas [17]. Em Portugal mais particularmente, são 

diagnosticados cerca de 1.000 casos de cancro oral por ano [21]. 

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de cancro oral 

incidem num estilo de vida não saudável. Entre os principais fatores 

de risco estão o tabagismo e consumo de álcool [19].  

 

7.5. Atividade desenvolvida 

Dada a importância que os cuidados orais representam na saúde geral, 

desenvolvi um projeto através das redes sociais, de modo a alertar e 

aconselhar os utentes acerca das medidas que devem ter.  

Na semana anterior ao dia 12 de setembro, foi feita uma publicação diária, 

nas páginas de Facebook e Instagram da AMF (anexos I a VI). Cada 

publicação incidia num determinado subtema, como por exemplo, os 
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hábitos de higiene diários, saúde oral na gravidez, saúde oral na criança, 

entre outros.  

De uma maneira geral, em todas as publicações foram referidos 

conselhos para toda a população, de modo a promover a adoção de 

cuidados diários de higiene oral e de estilo de vida que promovam uma 

boa saúde oral.  

 

7.6. Resultados e conclusões 

As redes socias são um meio privilegiado para divulgação de informação, 

a um grande número de pessoas. Neste sentido, esta foi a forma escolhida 

para transmitir a mensagem.  

De acordo com os dados indicadores das publicações das páginas de 

Facebook e Instagram da AMF, cada publicação teve, em média, 340 

visualizações, sendo este um número favorável. Contudo, não foi possível 

obter um feedback por parte da comunidade. Ou seja, apesar de se ter 

alcançado um número considerável de pessoas, não se verificou 

interação por parte das mesmas, o que não me permite concluir acerca 

da receção da mensagem pretendida. Assim, para uma conclusão 

fundada, seria vantajoso a utilização de um meio mais interativo, por 

exemplo, através de um jogo ou um formulário, que permitisse a obtenção 

de respostas por parte da comunidade, e assim, a avaliação da efetividade 

do projeto em si. 

No mesmo contexto, consideraria útil uma abordagem dirigida aos mais 

novos, alertando as crianças acerca da importância que os cuidados 

diários têm, e do que devem fazer na prática do seu dia-a-dia. 

 

8. Doença de Alzheimer 

8.1. Enquadramento 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que 

constitui cerca de 60 a 70% dos casos de demência. Estima-se que 50 

milhões de pessoas sofrem de demência em todo o mundo, e que surgem 

cerca de 10 milhões de novos casos a cada ano. Esta é uma das principais 

causas de dependência dos idosos, e tem um grande impacto, não só na 

vida do doente, mas também na vida do(s) seu(s) cuidadore(s) e familiares 

[24].  

No dia 21 de setembro é assinalado o Dia Mundial da Doença de 

Alzheimer.  
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8.2. Objetivos 

Hoje em dia, o conhecimento e compreensão da sociedade acerca desta 

doença é ainda diminuto. Neste sentido, este projeto foi desenvolvido com 

o objetivo de consciencializar os utentes, com particular atenção a 

aspetos como os sintomas da doença, medidas que podem ser tomadas 

para reduzir o risco de desenvolver DA, assim como a importância dos 

cuidadores do doente com DA. 

 

8.3. A Doença de Alzheimer 

8.3.1. Fisiopatologia 

A DA é resultante da morte neuronal, o que provoca alterações 

diversas a nível cerebral. Estas alterações são globais, 

progressivas e irreversíveis, e que podem ter um acentuado 

impacto no dia-a-dia do doente [25].   

O mecanismo da patologia ainda não é claro entre a comunidade 

científica. Contudo, de acordo com J. Lopez et al. [25] a hipótese 

mais predominante indica a acumulação da proteína beta-amiloide 

(β-A) como causa da doença. A clivagem enzimática da proteína 

percursora da amiloide (APP) leva à produção de β-A. A 

acumulação desta proteína leva à formação de placas amiloides a 

nível cerebral, que conduzem a processos como hiperfosforilação 

da proteína tau (que leva à sua agregação e neurotoxicidade), 

inflamação, stress oxidativo, entre outros. Estes processos 

induzem a morte celular e alterações da neurotransmissão 

(nomeadamente do neurotransmissor acetilcolina), responsáveis 

pelos sintomas da DA [25].  

Todos estes eventos conduzem a uma menor transmissão sinática, 

que está relacionada com o declínio cognitivo característico da DA 

[25].  

 

8.3.2. Epidemiologia 

Segundo os dados da Alzheimer Europe, em 2019 existiam 

8.885.101 casos de DA na Europa, dos quais 6.063.458 

correspondiam a mulheres e 2.821.643 correspondiam a homens. 

Em Portugal, o número de casos de DA correspondia a 193.516 

[26].  
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Como já tem vindo a ser descrito, a idade é um fator de risco de 

demência e DA, sendo mais prevalente em idades mais avançadas. 

Segundo os dados da Alzheimer Europe (2019), verifica-se uma 

prevalência crescente de demência com o envelhecimento, sendo 

que cerca de 62,7% dos casos, correspondem a doentes com mais 

de 85 anos [26]. 

Sendo Portugal considerado um país envelhecido, prevê-se o 

aumento do número de casos de demência nos próximos anos [27]. 

Em relação ao género, a demência é mais prevalente no sexo 

feminino do que masculino, sendo que cerca de 70% dos casos da 

Europa são do sexo feminino e 30% são do sexo masculino [26]. 

Esta diferença, já referida em estudos anteriores, pode dever-se, 

entre outros, a fatores genéticos ou à maior esperança média de 

vida das mulheres [25].   

 

8.3.3. Sintomas 

Inicialmente os sintomas de DA são leves, podendo incluir ligeiras 

perdas de memória, dificuldades no discurso, ou desorientações no 

espaço e no tempo. Estes sinais surgem em resultado da alteração 

ou destruição de neurónios em determinadas partes do cérebro. 

Com a progressão da doença, outros neurónios vão sendo 

danificados e/ou destruídos, o que leva ao agravamento dos 

sintomas [28,29]. 

Os sintomas de DA podem incluir [28,29]: 

 Perdas de memória frequentes; 

 Dificuldades em realizar atividades do quotidiano; 

 Desorientação no espaço e no tempo; 

 Dificuldades na comunicação; 

 Alterações de humor e personalidade; 

 Aumento da ansiedade distúrbios do sono. 

Os sintomas da DA são variáveis de doente para doente [29]. Para 

além disso podem verificar-se alterações da intensidade dos 

sintomas de dia para dia, dependendo de vários fatores, e podendo 

ser mais acentuados em situações de stress, fadiga, cansaço, entre 

outros [28].  

As dificuldades a que um doente com DA é submetido podem levar 

a que este se isole da família, amigos e sociedade em geral, o que 

prejudica a sua evolução.  
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8.3.4. Diagnóstico 

O diagnóstico da DA é feito através de exames que analisam o 

estado físico e mental do doente.  

A abordagem do médico inclui inicialmente a recolha do historial 

médico e familiar do doente, análise de alterações 

comportamentais e avaliação neuropsicológica (avaliando a 

memória, a atenção e capacidade de comunicação).  

Adicionalmente podem ser realizados exames que permitam obter 

informação detalhada da função cerebral, como por exemplo, 

ressonância magnética ou tomografias. Estes exames, assim como 

exames bioquímicos (sangue e urina), permitem descartar outros 

problemas ou doenças possivelmente causadores dos sintomas 

apresentados [29,30]. 

Aquando do aparecimento de sinais ou sintomas indicativos de DA 

ou demência, são realizados exames que permitam obter o 

diagnóstico mais precocemente possível, de modo a ser iniciado o 

tratamento médico. Contudo a DA apenas pode ser diagnosticada 

definitivamente, post-mortem, através de análise do tecido cerebral 

(autopsia) [31]. 

 

8.3.5. Fatores de risco 

Assim como outras doenças crónicas, a DA desenvolve-se como 

resultado de múltiplos fatores de risco [29]. 

Alguns destes fatores de risco são não modificáveis, tais como [29]: 

 Fatores genéticos (mutações) – uma pequena 

percentagem de casos de DA é causada por mutações 

genéticas; 

 Idade – o risco de desenvolvimento de DA aumenta com 

o envelhecimento, contudo, por si só, o envelhecimento 

não causa DA; 

 Histórico familiar de DA – indivíduos que têm 

antecedentes familiares (pais ou irmãos) com DA têm 

maior risco de sofrer desta patologia no futuro. 

Outros fatores de risco são modificáveis, podendo ser alterados de 

modo a diminuir o risco de desenvolver a doença no futuro [29]: 

 Estilo de vida – atividade física regular e uma 

alimentação saudável reduzem o risco de declínio 

cognitivo e de demência; 
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 Risco de doença cardiovascular – para a manutenção da 

função cerebral, é necessário que esta seja 

suficientemente irrigada e oxigenada, o que é 

condicionado pela função cardiovascular; neste sentido, 

fatores que aumentam o risco cardiovascular (como 

tabagismo ou obesidade), aumentam o risco de 

demência; por outro lado, estudos indicam que fatores 

protetores da função cardiovascular reduzem 

indiretamente o risco de demência;  

 Escolaridade – segundo a literatura, pessoas com mais 

anos de escolaridade têm menos risco de desenvolver 

DA e demência; 

 Desenvolvimento social e cognitivo – a manutenção da 

atividade cerebral está diretamente relacionada com o 

risco de desenvolver demência; 

 Traumatismo craniano – pessoas que sofreram um 

traumatismo craniano podem ter até risco 4,5 vezes 

superior de desenvolver DA.  

 

8.3.6. Medidas Preventivas 

Através da atuação nos fatores de risco modificáveis, é possível 

reduzir o risco de desenvolver DA.  

Deste modo, é importante adotar um estilo de vida saudável, que 

inclua exercício físico e uma dieta equilibrada. Adicionalmente, 

evitar fumar e beber álcool são medidas que devem ser tomadas 

para diminuição do risco cardiovascular e, consequentemente, do 

risco de DA. 

Para além destas medidas, é também importante evitar o 

isolamento social, manter-se ativo mentalmente, e praticar 

atividades estimulantes da função cognitiva [32].  
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8.3.7. Tratamentos 

Ainda não foi descoberta um tratamento curativo para a DA.  

O tratamento atual é sintomático, ou seja, visa a melhoria dos 

sintomas da doença, ajudando o doente a manter a função cerebral 

ativa [33]. 

 

a) Farmacológico 

Estão aprovadas duas classes de fármacos para o tratamento de 

DA: inibidores de acetilcolinesterase (rivastigmina, donepezilo e 

galantamina), indicados para a DA em fases ligeira, moderada e 

severa, e a memantina, indicada para DA em fases moderada e 

severa [34].  

Os inibidores de acetilcolinesterase atuam aumentando a 

disponibilidade do neurotransmissor acetilcolina, inibindo a sua 

destruição, incrementando desta forma a transmissão sinática [35]. 

Estes medicamentos são comparticipados pelo SNS, e podem ser 

adquiridos pelo doente desde que sejam prescritos por médico 

especialista [36]. 

A memantina é antagonista não competitivo do recetor N-metil-D-

aspartato (NMDA), bloqueando a ação do glutamato. Em doentes 

com DA, o glutamato está presente em concentrações elevadas, 

causando neurotoxicidade excitatória, devido à maior entrada de 

iões cálcio nas células neuronais. A memantina é um medicamento 

comparticipado pelo SNS [34,36]. 

 

b) Não farmacológico 

A intervenção não farmacológica na DA tem como objetivos a 

estimulação cognitiva, a diminuição de sintomas da doença, a 

autonomia na realização das atividades diárias e, deste modo, o 

aumento a qualidade de vida do doente [29]. 

Exemplos de atividades que estimulam a função cognitiva incluem 

jogos de memória ou leitura. Este tipo de atividades contribuem 

para o bem-estar do doente. Para além disso, manter um estilo de 

vida saudável (praticando atividade física e adotando uma 

alimentação saudável) é importante para a manutenção da função 

cerebral [29,34]. 
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8.4. Atividade desenvolvida 

Neste contexto, criei um panfleto explicativo da doença, que foi distribuído 

aos utentes no Dia Mundial da DA (anexo VII).  

Neste panfleto incluí informação acerca da fisiopatologia da doença, a sua 

progressão, tratamentos e meios de prevenção.  

Durante o atendimento abordei o tema com os utentes, tendo aprofundado 

um pouco com aqueles que se mostraram recetivos para tal. No final foi-

lhes então entregue o panfleto.  

 

8.5. Resultados e conclusões 

De maneira geral, todos os utentes foram recetivos à intervenção feita, e 

a maioria mostrou interesse no tema. Notei que, de facto, nem todos 

tinham conhecimentos acerca da DA, o que me leva a concluir que seriam 

úteis iniciativas adicionais, dirigidas à população, de modo a clarificar e 

consciencializar esta e outras doenças. 

 

9. Gripe e vacinação 

9.1. Enquadramento 

A gripe é uma doença respiratória contagiosa, de origem vírica, facilmente 

transmitida de pessoa a pessoa. Esta doença pode manifestar-se através 

de sintomas leves, ou sintomas mais graves, podendo mesmo levar à 

morte.  

Esta é uma patologia sazonal, característica da estação de inverno, sendo 

que nos últimos anos a atividade gripal tem sido superior nos meses de 

dezembro a fevereiro [37,38]. 

Segundo estimativas da OMS, a gripe causa anualmente cerca de 1 bilião 

de infeções, 3 a 5 milhões de casos de doença severa e 300.000 a 

500.000 mortes [39].  

 

9.2. Objetivos 

Tendo em conta a proximidade do período de maior atividade gripal e 

também do período de administração de vacinas da gripe, o objetivo deste 

projeto foi aprofundar e apresentar aos colaboradores da farmácia 

conceitos relativos à doença da gripe, assim como da vacinação contra a 
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gripe, que possam ser úteis, nomeadamente aquando do atendimento e 

aconselhamento ao utente.  

 

9.3. Doença da gripe 

9.3.1. Agente causal 

Os vírus da gripe são retrovírus, ou seja, possuem ácido 

ribonucleico (RNA) como material genético, pertencentes à família 

Ortomyxoviridae, que estão presentes em todo o mundo [40].  

Os vírus da gripe são classificados de acordo com as diferenças 

antigénicas e biológicas em quatro tipos (A, B, C e D), sendo que 

os tipos A e B são os principais responsáveis pelos casos de gripe 

em humanos. Destes, o vírus da gripe tipo A é o mais patogénico, 

ou seja é o que causa doença com maior gravidade, e é o principal 

causador das epidemias de gripe sazonal [38,40,41]. O vírus da 

gripe tipo C causa infeções em humanos com menor frequência, e 

com menor severidade. Em relação ao vírus da gripe tipo D, este 

infeta apenas animais [42].  

 

a) Vírus da gripe tipo A 

O vírus da gripe tipo A é composto por oito segmentos de RNA, 

codificadores de proteínas víricas. Duas destas proteínas são a 

hemaglutinina (HA) e a neuraminidase (NA), glicoproteínas de 

superfície, alvos de anticorpos produzidos em resposta a infeção 

pelo vírus ou em resposta a vacinação [39]. Estas proteínas são 

antigenicamente variáveis, e estão na base da classificação deste 

vírus em subtipos (são conhecidos 18 subtipos de hemaglutinina e 

11 subtipos de neuraminidase). As variações antigénicas nestas 

proteínas resultam na necessidade anual de vacinação, assim 

como de formulação de novas vacinas anualmente [39].   

 

9.3.2. Sintomas 

Os sintomas da gripe surgem normalmente um a quatro dias após 

o contacto com o vírus, e surgem repentinamente [43]. 

 A gripe caracteriza-se pelo aparecimento de alguns dos seguintes 

sintomas [43]: 

 Febre e/ou calafrios; 

 Tosse; 

 Mal-estar generalizado; 
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 Dores de garganta;  

 Dores musculares; 

 Fadiga; 

 Dores de cabeça; 

 Vómitos/diarreia. 

Apesar destes sinais, principalmente nos grupos de risco, a gripe 

pode evoluir para situações graves, como pneumonias, podendo 

levar à morte. 

 

9.3.3. Grupos de risco 

Todas as pessoas estão sujeitas a ser infetadas e a ter gripe, 

contudo há grupos especiais com maior risco de doença e com 

mais risco de complicações graves. Entre estes grupos incluem-se 

[38,43]: 

 Adultos com mais de 65 anos; 

 Crianças; 

 Grávidas; 

 Portadores de doenças crónicas (como pulmonares, 

cardíacas, etc); 

 Imunossuprimidos.  

 

9.3.4. Transmissão 

No início da doença há uma maior probabilidade de transmissão do 

vírus, sendo que este pode ser transmitido mesmo antes do 

aparecimento de sintomas.  

Um adulto pode transmitir o vírus até sete dias após a doença, 

sendo que este período pode ser superior no caso de crianças e 

pessoas com defesas imunitárias reduzidas. No caso de doentes 

assintomáticos, estes podem da mesma forma transmitir a doença 

[43].  

A gripe transmite-se pelo contacto direto com o vírus. Este ocorre 

principalmente através de gotículas emitidas pela pessoa infetada, 

quando esta tosse, espirra e/ou fala. As gotículas dispersas no ar 

podem espalhar-se até um metro de distância e infetar pessoas 

saudáveis. Por outro lado, pode ocorrer o contágio indireto, através 

de superfícies ou objetos contaminados com o vírus da gripe [38]. 
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9.3.5. Tratamento 

O tratamento da gripe depende da severidade dos sintomas 

apresentados pelo doente e do risco de complicações, ou seja, é 

tido em conta se este pertence ou não a um grupo de risco. 

No caso de doentes não pertencentes a grupo de risco, o 

tratamento é sintomático, ou seja, visa o alívio dos sintomas, sendo 

adaptado a cada caso, recorrendo a analgésicos, antipiréticos, 

antitússicos, entre outros, dependendo da sintomatologia 

apresentada [38].   

Por outro lado, os doentes pertencentes a grupos de alto risco ou 

que apresentem sintomas de maior gravidade devem ser tratados 

com antivíricos, de modo a prevenir complicações severas, como 

pneumonia [38]. O tratamento com antivíricos deve ser iniciado o 

mais precocemente possível, de modo a reduzir rapidamente os 

sintomas, evitar a progressão da doença e reduzir o risco de morte.  

Atualmente existem quatro fármacos antivíricos aprovados pela 

Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento da gripe: 

oseltamivir, zanamivir, peramivir e baloxavir, sendo que destes, 

apenas os primeiros três estão aprovados pela European 

Medicines Agency (EMA) [43]. 

Como complemento da terapêutica farmacológica, devem ser 

tomadas medidas não farmacológicas, de modo a diminuir a 

sintomatologia, como por exemplo, o reforço da ingestão de 

líquidos, repouso, uma boa alimentação. 

 

9.3.6. Medidas preventivas 

a) Medidas de proteção individual 

A gripe pode ser prevenida através de medidas de proteção 

individual, que evitam a transmissão do vírus.  

Estas medidas incluem a higiene regular e efetiva das mãos, a 

adoção de boas práticas de higiene respiratória (ou seja, o uso de 

lenços descartáveis ao tossir e/ou espirrar), o distanciamento de 

pessoas infetadas e a desinfeção de superfícies e objetos 

contaminados [38].  

Para além disso, a adoção de um estilo de vida saudável contribui 

para a manutenção do sistema imunitário, que pode inclusivamente 
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ser reforçado pela utilização de suplementos alimentares, por 

exemplo. 

Por outro lado, a vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir 

a gripe [38].  

 

b) Vacinação 

A vacina contra a gripe é, de facto, a principal medida de prevenção 

contra esta doença. 

A vacinação contra a gripe confere proteção, prevenindo o 

desenvolvimento da doença, reduz o risco e a gravidade das 

complicações geradas e, consequentemente, reduz o número de 

mortes causadas pela doença [38].  

Devido às diferenças antigénicas dos vírus da gripe verificadas 

todos os anos, e também pelo facto da imunidade da vacinação 

diminuir ao longo do tempo, é necessário que a vacinação contra a 

gripe seja feita anualmente [38,40].  

Tendo em conta o elevado risco de complicações, a OMS 

recomenda a vacinação anual dos grupos de maior risco, e também 

dos profissionais de saúde [38]. Neste sentido, estes são os grupos 

abrangidos pela gratuitidade da vacinação em Portugal, na 

presente época de vacinação (2020-2021). As pessoas não 

abrangidas pela vacinação gratuita podem ser vacinadas nas 

farmácias comunitárias, através de prescrição médica [44].  

As vacinas contra a gripe mais utilizadas em todo o mundo são 

vacinas inativadas, injetáveis, conferindo resposta imunológica, 

sem capacidade para provocar doença [38]. 

 

9.4. Atividade desenvolvida 

Neste sentido preparei uma apresentação (anexo VIII) destinada aos 

colaboradores da farmácia, com duração de cerca de 15 minutos, onde 

abordei aspetos acerca da doença da gripe, como a sintomatologia e a 

sua transmissão, os meios de prevenção, dando ênfase às medidas de 

prevenção, nomeadamente vacinação.  
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9.5. Resultados e conclusões 

A apresentação realizada abordou vários aspetos naturalmente bem 

conhecidos pelos colaboradores da farmácia. Contudo, o balanço foi 

positivo, particularmente nos dados relativos à época de vacinação 

2020/2021, dado se verificarem notáveis diferenças em relação a anos 

anteriores, como por exemplo, no que se refere às datas das fases de 

vacinação.  

Também para mim foi positivo pois, para além do conhecimento resultante 

da preparação da apresentação, esta acabou por ser interativa, ou seja, 

os colaboradores questionaram, comentaram e partilharam as suas ideias 

e sugestões. Para mim foi bastante proveitoso, pois permitiu aprofundar 

aspetos práticos da intervenção farmacêutica neste contexto. 

A vacinação tem uma extrema importância como medida preventiva da 

doença da gripe. Dado a situação atual vivida causada pela Covid-19, é 

particularmente importante, diminuindo os distúrbios respiratórios, a 

ocupação das instituições hospitalares e a utilização de recursos médicos.  
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Conclusão global do estágio 

 

O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

é o primeiro contacto com o mundo de trabalho após quatro anos e meio 

de preparação teórica; é o primeiro momento em que o estudante tem a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso e 

pô-los em prática no dia-a-dia. Para além disso, considero que o estágio 

curricular é altura do estudante aprender ainda mais, desenvolver as 

capacidades adquiridas e assim preparar-se para o futuro profissional. 

Sinto que o meu estágio permitiu uma evolução gradual no que se refere 

às atividades da prática farmacêutica, às situações que surgem no 

quotidiano, e à sua resolução. Foi sem dúvida o melhor meio de 

aprendizagem, que permitiu o meu crescimento, tanto profissional como 

pessoal.   
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Anexos 
 

Anexo I. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (1 de 6). 

 

 

 

 

Anexo II. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (2 de 6). 
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Anexo III. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (3 de 6). 

 

 

 

 

Anexo IV. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (4 de 6). 
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Anexo V. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (5 de 6). 

 

 

 

 

 

Anexo VI. Publicação no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral (6 de 6). 
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Anexo VII. Panfleto no âmbito do Dia Mundial da Doença de Alzheimer. 
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Anexo VIII. Apresentação “Gripe e vacinação contra a gripe”. 
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