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Resumo 

 

Quase a terminar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, surge o 

estágio profissionalizante como o culminar de cinco anos de aprendizagem e formação 

intensiva. Foi durante esta etapa que consegui colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, onde contactei pela primeira vez com a 

realidade do mundo do trabalho e da profissão farmacêutica, nomeadamente no âmbito 

de Farmácia Comunitária.  

O presente relatório descreve a minha experiência na Farmácia Nova de 

Nogueira enquanto estagiária, estando dividido em duas partes distintas. A primeira 

parte consiste numa breve descrição da farmácia, da forma como está organizada e 

gerida, e também faz referência às atividades diárias que realizei e experiências e 

situações que aconteceram. A segunda parte contempla os projetos desenvolvidos ao 

longo do período de estágio.  

O primeiro projeto, “Dispositivos e Técnicas Inalatórias”, surgiu pela importância 

significativa que uma técnica inalatória correta tem no controlo das Doenças 

Respiratórias Crónicas. Foi desenvolvido sob a forma de uma formação interna às 

colaboradoras da farmácia e teve como objetivo rever e complementar o conhecimento 

existente acerca desta temática, visto ser uma área extensiva, mas de extrema 

relevância.  

O segundo projeto, “Saúde do Sono”, consistiu na realização de um questionário 

aos utentes relativamente aos seus hábitos de sono e, posteriormente, na elaboração 

de algumas dicas para melhorar a qualidade do sono dos mesmos.  

Desta forma, este relatório resume todas as atividades e experiências pessoais 

ao longo de quatro meses de estágio, onde adquiri competências e valências que 

considero essenciais para o meu futuro enquanto farmacêutica.  
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Introdução 

 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária teve como local a Farmácia 

Nova de Nogueira, em Braga. Devido à calendarização do meu estágio em Farmácia 

Hospitalar, este estágio foi repartido em duas partes. Teve início no dia 14 de setembro 

de 2020, parando no dia 14 de novembro durante dois meses. Foi retomado no dia 18 

de janeiro de 2021, tendo terminado no dia 13 de março.  

Ao longo destes quatro meses, tive a oportunidade de observar e experienciar o 

dia a dia de um farmacêutico no âmbito de farmácia comunitária, podendo confirmar o 

seu valor e o papel fundamental que apresenta para a população e ao nível da saúde 

pública. As suas competências vão muito mais além do que a dispensa de 

medicamentos e o devido aconselhamento, passam também por atividades 

relacionadas com a gestão da farmácia e da oferta de outros serviços promotores da 

saúde. Os farmacêuticos comunitários são profissionais de saúde multifacetados, 

próximos da comunidade, que agem com o intuito de promover a saúde e o bem-estar 

dos seus utentes. 

Durante o meu estágio, foi-me possível contactar com as várias tarefas e 

responsabilidades que um farmacêutico desempenha diariamente, estando as mesmas 

descritas na Tabela 1. 

 

Atividades 

desenvolvidas 

14 a 30 de 

setembro 
outubro 

1 a 14 de 

novembro 

18 a 31 de 

janeiro 
fevereiro 

1 a 13 de 

março 

Receção e conferência 

de encomendas 
      

Armazenamento de 

medicamentos e 

produtos de saúde 

      

Verificação e controlo de 

prazos de validade 
      

Gestão de devoluções       

Observação de 

atendimentos 
       

Atendimento com 

supervisão 
       

Atendimento autónomo       

Projetos       

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 
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Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Descrição da Farmácia Nova de Nogueira 

1.1. Apresentação e breve descrição 

A Farmácia Nova de Nogueira (FNN) é uma farmácia relativamente recente, com 

seis anos de existência. No entanto, tem vindo a crescer de forma exponencial, 

contando já com a confiança e fidelidade de muitos utentes. Devido ao seu rápido 

desenvolvimento, mudou recentemente para instalações de maior dimensão, de 

maneira a conseguir organizar melhor o seu espaço, bem como melhorar a qualidade 

dos serviços prestados. 

Esta farmácia faz parte integrante de um grupo de farmácias pertencente ao 

mesmo proprietário, e, como tal, há um trabalho de equipa acrescido. 

É uma farmácia dinâmica que dispõe de um cartão de cliente da própria FNN e 

de uma página no Facebook e Instagram, onde são divulgados os seus serviços, 

informações úteis e campanhas a decorrer, sendo que esta plataforma é gerida por um 

membro específico da equipa técnica. 

 

1.2. Localização e Público-alvo 

A FNN está localizada na Rua de Barreiros, nº56, na freguesia de Nogueira, em 

Braga. Não é uma farmácia central, mas encontra-se numa zona residencial, perto de 

escolas, infantário e centro de dia, cafés, minimercado, consultório dentista, clínica 

veterinária, piscinas públicas, e centros de beleza. Tem ainda a particularidade de estar 

relativamente perto de um hospital privado.  

Devido à sua localização e aos serviços e infraestruturas que a rodeiam, a FNN 

é frequentada por uma grande diversidade de utentes, das mais variadas faixas etárias. 

Por um lado, devido ao facto de se encontrar numa zona residencial, abrange um 

número elevado de clientes habituais, muitos dos quais frequentam a farmácia desde a 

sua abertura; e por outro, abrange também o cliente mais pontual e ocasional, visto estar 

nas proximidades de um hospital e também de outros estabelecimentos de saúde e 

educação. 

Esta grande variedade de utentes que a FNN possui é bastante vantajosa para 

quem está a contactar pela primeira vez com a atividade profissional na área da farmácia 

comunitária, pois consegue ter oportunidade de se deparar com vários tipos de utentes, 

que têm necessidades bastante diferentes entre si. Esta heterogeneidade possibilita 

adquirir um conhecimento ainda mais amplo de todos os medicamentos, produtos e 

serviços que a farmácia dispõe, sendo que considero que este mesmo fator foi uma 

mais valia durante o meu estágio em farmácia comunitária.   
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1.3. Horário de funcionamento 

A FNN encontra-se aberta 365 dias por ano, de segunda a sábado, das 8:30h às 

22:00h, e aos domingos e feriados das 9:00h às 21:00h, estando de acordo com o 

Decreto Lei nº 53/2007 de 8 de março. [1] Devido ao seu horário de funcionamento 

alargado, a FNN não presta serviço e a equipa técnica da mesma trabalha por turnos 

rotativos, sendo estes modificados sempre que necessário. 

 

1.4. Instalações 

A FNN cumpre a legislação e requisitos descritos nas Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) para Farmácia Comunitária, nomeadamente na norma geral sobre 

as infraestruturas e equipamentos. [2] 

A farmácia está localizada no piso zero de um edifício residencial. É facilmente 

reconhecida pela presença de uma cruz verde luminosa, na parte do passeio, e também 

pelo letreiro acima da parte da entrada com a palavra “Farmácia”.  

Quanto ao espaço interior, este está organizado em diferentes áreas: a zona de 

atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado e a zona de back 

office.  

A zona de atendimento ao público é composta por quatro balcões, cada um deles 

com todos os equipamentos necessários ao atendimento. À frente dos balcões existem 

pequenos expositores envidraçados com alguns produtos farmacêuticos expostos, 

geralmente referentes a algum tipo de promoção ou campanha. Atrás dos balcões 

existem lineares onde são expostos produtos que variam conforme a época do ano e as 

campanhas promocionais ativas no momento na FNN. Estes produtos consistem 

maioritariamente em medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos 

de higiene oral, suplementos e multivitamínicos. Alguns desses produtos encontram-se 

também armazenados em gavetas colocadas abaixo dos lineares atrás dos balcões de 

atendimento, uma vez que não é possível expor todos os produtos. 

O gabinete de atendimento personalizado destina-se a fornecer aos utentes um 

atendimento mais privado, caso estes o desejarem ou caso o farmacêutico ou técnico 

de farmácia achar pertinente e adequado para o caso. É também neste local que se 

realizam os serviços farmacêuticos, como a determinação de parâmetros bioquímicos, 

administração de vacinas e também as consultas de nutrição e dietética e de podologia 

que a FNN disponibiliza. 

Por fim, a zona de back office é o local dedicado ao armazenamento de 

medicamentos e de documentação importante, bem como onde se realizam todas as 

atividades administrativas e do dia a dia, como a realização, receção e verificação de 
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encomendas. Nesta zona são armazenados maioritariamente os Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM), organizados alfabeticamente de acordo com a 

substância ativa, mas também alguns medicamentos que necessitam de condições 

especiais de conservação, como por exemplo as vacinas ou insulinas, entre outros, que 

são guardadas no frigorífico. A zona de back office contém ainda o laboratório, que é 

utilizado em grande parte para a preparação dos antibióticos, assim como para a 

preparação da medicação individualizada para o lar de idosos. Conta ainda com uma 

copa e com duas instalações sanitárias, uma para ser utilizada pelos utentes e outra 

pelos colaboradores da farmácia.  

 

1.5. Recursos Humanos 

No que diz respeito à composição da equipa da FNN, esta está conforme os 

requisitos descritos no Regime Jurídico das farmácias de oficina. [3] Fazem parte 

integrante desta equipa multidisciplinar seis elementos no total: duas farmacêuticas, 

Dra. Joana Meireles, Diretora Técnica, e Dra. Diana Pinto, Farmacêutica Adjunta; e 

quatro Técnicas Auxiliares de Farmácia: Sofia Braga, Patrícia Ribeiro, Elodie 

Domingues e Margarida Martins.  

É uma equipa jovem, bem estruturada e organizada, onde as funções e tarefas 

de cada elemento se encontram devidamente definidas de modo a assegurar o bom 

funcionamento, coordenação e a qualidade dos serviços prestados pela farmácia. 

 

2. Gestão e Administração da Farmácia Nova de Nogueira 

2.1. Sistema Informático 

Em relação ao sistema informático (SI) utilizado, a FNN encontra-se na transição 

entre o Sifarma 2000® e o mais recente Sifarma®, ambos criados pela Glintt®. O SI é 

uma ferramenta fundamental e essencial no dia a dia da farmácia, utilizado na maioria 

das atividades desempenhadas, nomeadamente: envio e receção de encomendas, 

gestão de stocks e devoluções, controlo de prazos de validade (PV), gestão dos utentes 

da farmácia e no ato da dispensa. 

De momento, todos os computadores, incluindo o computador do back office, têm 

os dois softwares instalados, sendo que, para o atendimento ao público é utilizado o 

mais recente, Sifarma®. As funcionalidades relacionadas com o back office são ainda 

realizadas com o Sifarma 2000®.  

Durante o estágio, foi então necessário aprender a utilizar estes dois formatos 

diferentes. A meu ver, o Sifarma® é um SI muito mais intuitivo e fácil de explorar do que 

o antigo, nomeadamente no seu módulo de atendimento, pela forma bastante rápida e 
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simples com que se consegue aceder à ficha do utente e ao registo das suas vendas 

anteriores, o que considero ser uma mais valia no momento do atendimento ao público. 

 

2.2. Realização de encomendas 

A realização de encomendas é feita recorrendo a armazenistas de produtos 

farmacêuticos ou diretamente a laboratórios autorizados pelo INFARMED.  

Atualmente, a FNN trabalha com três diferentes distribuidores: Alliance 

HealthCare®, que se destaca como principal fornecedor, Cooprofar Medlog® e Plural®.  

No que diz respeito às distribuidoras, são realizados três tipos de encomendas, 

recorrendo ao SI para tal: encomendas diárias, instantâneas e por via verde.  

Na FNN são realizadas duas encomendas diárias. A primeira é geralmente feita 

até às 13h e a segunda até as 21h do mesmo dia. Estas encomendas são 

automaticamente geradas pelo software, tendo por base os produtos vendidos desde a 

encomenda anterior, de acordo com o stock mínimo e máximo definidos na ficha do 

produto de cada artigo. As encomendas são posteriormente verificadas e, se 

necessário, alteradas, sendo enviadas ao fornecedor através do SI. 

As encomendas instantâneas surgem principalmente em contexto de 

atendimento, na sequência da indisponibilidade temporária de um produto, em 

consequência de uma venda recente, ou por não fazer parte do stock regular da 

farmácia. Recorrendo ao SI no módulo de atendimento, é possível consultar a 

disponibilidade do produto requisitado nas várias distribuidoras, bem como data e 

horário previstos para a entrega do mesmo. Estas encomendas podem também ser 

efetuadas por chamada telefónica diretamente aos fornecedores.  

As encomendas realizadas através do projeto Via Verde do Medicamento (VVM) 

visam a obtenção de produtos com disponibilidade frequentemente condicionada, 

apresentando a condicionante de só poderem ser realizadas com recurso a 

apresentação de receita médica válida, característica obrigatória.  

Quando se trata de produtos de cosmética e puericultura, suplementos 

alimentares, entre outros, a aquisição é geralmente feita através de uma encomenda 

direta aos laboratórios fabricantes, feita por telefone ou no âmbito de visitas de 

delegados à farmácia.  

Durante o meu estágio pude realizar várias vezes encomendas instantâneas e 

por via verde, sendo ambas maioritariamente em contexto de atendimento. Pude 

também assistir à realização das encomendas diárias pela DT, visto se tratar de uma 

tarefa que implica alguma experiência e conhecimento no que toca às vendas e aos 

stocks internos da farmácia. 
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2.3. Receção e verificação de encomendas 

A receção e verificação de encomendas são procedimentos que fazem parte da 

rotina diária da FNN e que constituem tarefas de extrema importância no quotidiano de 

qualquer farmácia. 

Chegam diariamente à FNN várias encomendas provenientes dos seus 

fornecedores. As encomendas das distribuidoras chegam pela parte da manhã e ao 

início da tarde, dentro de contentores selados ou caixas de cartão devidamente 

identificados de acordo com cada distribuidor e com os dados da farmácia, fazendo-se 

acompanhar das suas respetivas faturas originais e em duplicado. As restantes 

encomendas são recebidas sem calendário estipulado, com regularidade variável 

consoante o fornecedor, geralmente acondicionadas em caixas de cartão, igualmente 

acompanhadas de fatura ou, caso não tenham sido ainda faturadas, de guia de 

remessa. Nos casos em que não estejam presentes documentos de faturação na 

entrega da encomenda, o fornecedor é contactado no sentido de os enviar com a maior 

brevidade possível, para que seja possível completar o processo de receção. 

O primeiro passo da receção de uma encomenda é verificar se existem produtos 

que necessitam de estar acondicionados no frio, procedendo-se à sua arrumação no 

frigorifico. 

A receção de encomendas é feita no SI e, caso a encomenda tenha sido feita ao 

fornecedor também através do SI, existe já um registo informático do conteúdo do 

pedido criado, pronto a ser selecionado para dar entrada em stock dos produtos 

recebidos. Geralmente, apenas as encomendas feitas às distribuidoras seguem este 

procedimento, pelo que na receção das restantes é necessária a criação prévia de uma 

encomenda manual no SI, onde são listados os produtos encomendados, possibilitando 

a sua posterior receção. 

Tendo o registo informático criado, segue-se a inserção dos dados da fatura 

requeridos e a entrada dos produtos a partir da leitura ótica dos códigos de barras 

bidimensionais ou manualmente através do CNP (Código Nacional do Produto). 

Simultaneamente, são verificadas várias informações, nomeadamente o PV e, no caso 

dos MSRM, o preço inscrito na cartonagem (PIC) do produto. Após esta etapa, é feita a 

verificação da encomenda, onde é conferido o preço de venda à farmácia (PVF), 

associado ou não a descontos, e se verifica se as quantidades pedidas e faturadas 

correspondem às quantidades recebidas e se, nos MSRM, o seu preço de venda ao 

público (PVP) corresponde ao PIC. No final desta etapa, o valor total faturado deve ser 

igual ao valor total gerado pelo SI. Por fim, procede-se à definição dos preços de 

MNSRM e outros produtos, para os quais a farmácia estabelece margens com base no 

imposto de valor acrescido (IVA). Terminado este processo, encerra-se a encomenda, 
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a fatura é assinada pelo colaborador responsável pela sua receção e posteriormente 

arquivada em local próprio, procedendo-se à etiquetagem dos produtos de venda livre. 

A receção e verificação de encomendas foram das primeiras atividades que 

executei durante o meu estágio, tendo-me sido incutida uma enorme responsabilidade 

perante a realização das mesmas. Nos primeiros tempos, era um processo um pouco 

demorado, mas que se foi tornando cada vez mais fácil e, eventualmente, feito de forma 

mais autónoma também. Considero que esta foi uma das funções mais importantes 

durante o meu estágio, pois, enquanto rececionava um produto, muitas vezes 

aproveitava para aceder à sua ficha do produto de modo a conseguir, por exemplo, 

associar o seu nome comercial à substância ativa e também ver outros aspetos como a 

indicação terapêutica e posologia. 

 

2.4. Armazenamento 

Após a receção e verificação da encomenda, procede-se ao armazenamento dos 

Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS), na respetiva localização. 

Em todos os locais passíveis de armazenar MPS estão asseguradas as 

condições de iluminação, ventilação, humidade relativa (que se deve encontrar inferior 

a 60%) e temperatura (que deve estar entre 15ºC e 25ºC, com exceção dos produtos 

de frio, entre 2º e 8ºC). Desta forma, são cumpridas as especificações de todos os 

medicamentos e produtos existentes na farmácia, garantindo a qualidade e estabilidade 

dos mesmos, estando também de acordo com o estipulado nas BPF. [2] 

Na FNN todos os medicamentos e produtos são armazenados seguindo a 

metodologia FEFO (First Expired First Out) e FIFO (First In First Out), sendo os produtos 

com o PV mais curto os primeiros a ser dispensados.  

O armazenamento, aliado à receção e verificação de encomendas, foi também 

uma tarefa que desempenhei desde os primeiros dias de estágio, e que contei com 

bastante ajuda por parte da equipa da FNN para armazenar tudo no sítio certo e de 

acordo com os critérios seguidos pela farmácia. Esta tarefa revelou-se extremamente 

importante e relevante posteriormente em contexto de atendimento, pois permitiu-me 

economizar tempo na procura dos MPS. 

 

2.5. Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks dos produtos comercializados pela farmácia é um 

fator determinante para o seu sucesso, rentabilidade e sustentabilidade financeira a 

longo prazo. 
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É necessário estabelecer um equilíbrio dos níveis de stocks, não só para evitar 

a sua rutura e consequente incapacidade de responder às necessidades dos utentes, 

como também o seu excesso, que representaria um prejuízo financeiro. A gestão de 

stocks deve ser feita seguindo critérios rigorosos, tendo em conta as necessidades e o 

perfil dos utentes da farmácia em questão, a rotatividade de produtos e respetiva 

sazonalidade, a disponibilidade de medicamentos e entrada no mercado de novos, e as 

condições comerciais apresentadas pelos armazenistas e laboratórios. 

O SI é a ferramenta utilizada para fazer esta gestão. Através da consulta da ficha 

do produto é possível ter acesso a toda a informação referente aos seus movimentos, 

incluindo entradas (receção da encomenda) e saídas (venda, devolução ou quebra), e 

também definir um stock máximo e mínimo do produto, que pode ser alterado sempre 

que necessário. Quando o stock mínimo é atingido, é sugerida automaticamente a 

realização de uma encomenda, sendo esta analisada posteriormente pelos 

responsáveis antes de ser enviada ao fornecedor. 

Durante o meu estágio, pude observar a forma como esta gestão de stocks é 

feita e deparei-me também com alguns erros de stock. Neste caso, na FNN está 

presente uma lista afixada no back office, onde se faz o registo do nome e do CNP para 

que a colaboradora responsável pela gestão de stocks possa retificar o erro.  

 

2.6. Devoluções 

A devolução de medicamentos ou produtos farmacêuticos aos fornecedores 

pode ocorrer por vários motivos, nomeadamente: produto danificado, produto com PV 

expirado ou a expirar brevemente, produto retirado do mercado pelo INFARMED ou pelo 

detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), produto com preço errado, 

produto faturado mas não encomendado, ou produto pedido por engano.  

O SI permite a criação de uma nota de devolução, com a identificação do 

distribuidor, fatura de origem e dados do produto. A nota de devolução é emitida em 

triplicado, seguindo o original e duplicado para o fornecedor, juntamente com o produto. 

O triplicado fica arquivado na farmácia. Caso a devolução seja aceite, pode ser emitida 

uma nota de crédito ou então proceder-se ao envio de novo produto. Se porventura não 

for aceite, o produto retorna à farmácia, onde poderá ser enquadrado no stock da 

farmácia, se existirem condições para tal, ou feita a sua quebra. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar e realizar esta tarefa 

algumas vezes, especialmente em situações de desistência por parte do utente de 

algum produto encomendado, produtos danificados e também produtos com PV próximo 

do fim.  
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2.7. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos PV é fundamental para a garantia da segurança e qualidade dos 

produtos quando estes são dispensados. 

Desta forma, o controlo dos PV na FNN é realizado em duas fases: diariamente 

aquando a receção e verificação de encomendas, sendo que o PV é constantemente 

atualizado no SI para a validade mais curta, e, mensalmente, através da impressão das 

listagens dos MPS cujo PV termina dentro de 6 meses. Através dos dados das listagens, 

procede-se à verificação dos produtos da lista um a um. Assim, destacam-se os 

produtos com uma etiqueta para que se tentem vender nos 4 meses seguintes e, se tal 

não acontecer, nos últimos 2 meses antes da validade expirar, os respetivos MPS 

devem ser colocados de parte para serem devolvidos ao respetivo fornecedor ou 

laboratório, junto de uma nota de devolução devidamente justificada. 

O controlo dos PV, quer diariamente na receção de encomendas, quer 

mensalmente com as listagens, foi uma tarefa que desempenhei durante o meu estágio.  

 

3. Fontes de informação 

Para garantir uma boa prática farmacêutica, é recomendável que os 

farmacêuticos e técnicos de farmácia tenham ao seu alcance diversas fontes de 

informação sobre os MPS existentes, de forma a esclarecer rapidamente e corretamente 

as dúvidas que surgem no dia a dia na farmácia comunitária.  

Assim, a FNN tem disponível para consulta, em formato físico, a bibliografia 

fundamental: Prontuário Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico, 

entre outros. Para além disso, existe na farmácia um acesso eletrónico às fontes de 

informação, que permitem uma consulta mais rápida e fácil da mesma, destacando o 

Infomed e o próprio SI.  

Das várias fontes de informação disponíveis na FNN, recorri mais regularmente 

ao Prontuário Terapêutico e, em contexto de atendimento, ao Infomed, para consultar o 

Resumo das Características do Medicamento (RCM), quando os mesmos não se 

encontravam disponíveis no SI. 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde é a principal atividade pela 

qual os farmacêuticos são reconhecidos e é dotada de uma elevada importância e 

responsabilidade. Cabe ao farmacêutico promover a utilização segura e racional dos 

medicamentos, competindo-lhe assegurar que o utente é devidamente informado 
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acerca da sua utilização e também responder esclarecidamente a todas as dúvidas que 

possam surgir ao utente durante o ato de dispensa. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita médica (MSRM) 

São considerados MSRM os medicamentos que “possam constituir um risco para 

a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, 

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

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; destinem-se a ser administrados por via 

parentérica”. São de venda exclusiva em farmácia, com um PVP definido e que podem 

ser dispensados mediante apresentação de receita médica. [4] 

 

4.1.1. Prescrição médica, validação e dispensa 

A receita ou prescrição médica é o documento a partir do qual os médicos 

prescrevem medicamentos e produtos de saúde. Atualmente são utilizadas em Portugal 

três tipos de receitas: a Receita Manual (RM), a Receita Eletrónica Materializada (REM) 

e a Receita Eletrónica Desmaterializada, habitualmente designada por Receita Sem 

Papel (RSP). 

As receitas manuais são manuscritas em documento pré-impresso A5. Estas 

estão a entrar em desuso, uma vez que apenas se pode prescrever manualmente nas 

seguintes situações excecionais: quando ocorre a falência do SI, em caso de 

inadaptação do prescritor, quando a prescrição é feita no domicílio e em caso de 

prescrição até um máximo de 40 receitas mensais. [5] As receitas manuais apresentam 

algumas particularidades: a validade é de apenas 30 dias e há um limite de embalagens 

que podem ser prescritas e dispensadas. Cada receita pode apenas ter até 4 

medicamentos diferentes, sendo que o número total de embalagens não pode 

ultrapassar as 2 embalagens por medicamento, ou no caso de embalagem unitária, até 

4 embalagens do mesmo medicamento, nem o total de 4 embalagens por receita. [5] 

As REM apresentam-se em papel no tamanho A4, compostas por duas partes 

destacáveis, uma delas a receita propriamente dita e a outra parte que corresponde ao 

guia de tratamento e que deve ser entregue ao utente para que este possa consultar a 

posologia. Geralmente, têm as mesmas condições de limite de embalagens e de PV do 

que as receitas manuais, exceto em caso de tratamentos de longa duração, passando 
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as receitas a ser renováveis e a ter, por isso, 6 meses de validade e até 3 vias de receita. 

[5] 

Relativamente às RSP, o envio para o utente é normalmente feito através de uma 

mensagem de telemóvel, mas pode também ser feito por email. Através dos códigos 

fornecidos é possível aceder à prescrição no SI, devendo ser fornecida ao utente a Guia 

de Tratamento, onde vêm contemplados todos os medicamentos prescritos, posologia 

e a quantidade de embalagens, assim como os códigos de acesso à prescrição.  

Este modelo de receita permite que sejam prescritos medicamentos de diversas 

patologias em simultâneo, num máximo de seis embalagens (tratamentos de longa 

duração) com validade de seis meses, ou de duas embalagens (tratamentos de curta 

ou média duração) com validade de dois meses.  

De acordo com a Portaria n.º 284-A/2016, é permitida a dispensa mensal, por 

utente e por receita, de duas embalagens por linha de prescrição ou de quatro caso se 

trate de embalagem unitária. Pode ser dispensada uma quantidade superior à prevista 

mediante uma justificação: quantidade de embalagens necessária para cumprir a 

posologia é superior a 2 embalagens por mês; extravio, perda ou roubo de 

medicamentos; dificuldade de deslocação à farmácia; ausência prolongada do país. [6] 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de contactar com os três 

tipos de receitas, sendo a mais comum a RSP. Com a grande prevalência de RSP que 

presenciei, deparei-me com as suas vantagens para o farmacêutico no ato da dispensa, 

visto que o torna mais simples e rápido. Porém, consegui observar várias situações em 

que a mesma não se torna tão vantajosa, especialmente entre a população mais idosa, 

por dificuldades em mexer nos telemóveis e, consequentemente, apagar a receita sem 

intenção de o fazer. Outro aspeto é o facto de o utente não conseguir ver de imediato 

qual o conteúdo da receita. Neste caso, procurei sempre perguntar ao utente se estaria 

interessado em imprimir um talão com os dados da receita e toda a prescrição, de modo 

a colmatar essa falha. 

 

4.1.2. Regimes de comparticipação 

A existência de sistemas de comparticipação de medicamentos tem como 

objetivo a adoção de medidas mais justas e uma maior igualdade no que toca ao acesso 

ao medicamento. 

O principal sistema de comparticipação em Portugal é o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), existindo outros subsistemas públicos e privados de comparticipação que 

podem complementar a comparticipação do SNS ou assegurar inteiramente a 

comparticipação do MSRM.  
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O regime de comparticipação dos MSRM compreende quatro escalões, 

dependentes da classificação farmacoterapêutica do medicamento: A, B, C e D, sendo 

o valor de comparticipação do estado de 90%, 69%, 37% e 15%, respetivamente. Estes 

valores são referentes ao Regime Geral (RG) de comparticipação, uma vez que está 

previsto um segundo regime de comparticipação no SNS, o Regime Especial (RE), que 

engloba os pensionistas, e para o qual acresce uma comparticipação de mais 5% ao 

escalão A e de mais 15% aos restantes, sendo identificados pela letra “R” juntos dos 

dados do utente na receita médica. Os medicamentos que são considerados 

imprescindíveis à vida incluem-se no escalão A e são comparticipados a 100%. Além 

destes podem existir também os regimes excecionais de comparticipação que estão 

associados a Diplomas existindo uma percentagem diferente de comparticipação para 

medicamentos usados para o tratamento das patologias abrangidas por esse diploma, 

devendo estar assinalados pela letra “O” junto dos dados do utente, na receita médica. 

[7] 

Existem ainda outros subsistemas de saúde, como os Serviços de Assistência 

Médico Social (SAMS), Caixa Geral de Depósitos, EDP-Sãvida, entre outros. Quando 

se verifica um destes casos, os utentes têm de se fazer acompanhar do cartão de 

beneficiário referente ao regime de comparticipação que possuem, cujo código é lido 

para validação no SI. 

 

4.1.3. Conferência de Receituário e Faturação 

A conferência do receituário e faturação é um procedimento que permite o 

reembolso do valor das comparticipações dos medicamentos dispensados à farmácia, 

e é feito mensalmente, no final de cada mês. Na dispensa de prescrições manuais ou 

eletrónicas materializadas que tenham medicamentos que são comparticipáveis, é 

impresso no seu verso um documento de faturação com as informações relativas à 

dispensa e que lhe atribui sequencialmente um número e um lote. O verso da receita 

deve ser assinado pelo utente e, posteriormente, datado, assinado e carimbado pelo 

colaborador responsável pela dispensa.  

No último dia de cada mês, procede-se ao fecho informático dos lotes e 

organizam-se as receitas por subsistemas de comparticipação, agrupando-as por ordem 

numérica e em lotes de 30 unidades. Depois, é feita a impressão dos verbetes de 

identificação de lotes e emissão da relação-resumo de lotes de cada organismo e das 

respetivas faturas mensais. No fim, o receituário é enviado para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF), se o organismo comparticipante for o SNS, ou para a Associação 

Nacional das Farmácias (ANF), no caso dos restantes subsistemas. [8] 
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Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer a verificação e organização 

das receitas por lotes dentro dos vários subsistemas de comparticipação, bem como, no 

final de um dos meses, de acompanhar todo o processo de organização mensal do 

receituário, acompanhando a impressão de todos os documentos, a sua verificação e 

colocação em caixas.  

 

4.1.4. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Devido à sua ação marcada no Sistema Nervoso Central (SNC), à potencial 

habituação e dependência física e psíquica, e também ao facto de poderem ser 

utilizados para fins que não os destinados, os psicotrópicos e estupefacientes estão 

sujeitos a um controlo e uma legislação mais rigorosos.  

É aprovado, no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, o regime jurídico aplicável 

ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, onde estão 

descritas em tabelas as substâncias identificadas como psicotrópicas ou 

estupefacientes. [9] 

A dispensa deste tipo de medicamentos é realizada exclusivamente na presença 

de uma receita médica válida, sendo que no SI surge um campo de preenchimento 

obrigatório, onde o farmacêutico procede ao registo dos dados do utente e do 

adquirente, aliado à apresentação de um documento de identificação do adquirente. 

Finalizada a venda, é emitido um talão de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, 

que deve ser arquivado na farmácia durante três anos, juntamente com cópia da 

prescrição quando aplicável. Até ao dia 8 de cada mês devem enviar-se ao INFARMED 

o registo de saídas destes medicamentos, assim como os dados dos adquirentes e as 

RM em formato digitalizado. 

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar várias vezes este tipo de 

medicamentos e pude também assistir ao envio do registo de saídas ao INFARMED 

realizado pela DT. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são aqueles que não necessitam de receita médica para a sua 

dispensa, sendo comercializáveis na farmácia ou noutros locais, desde que 

devidamente autorizados pelo INFARMED. O seu PVP não é fixo, tendo uma margem 

de lucro variável. Existe ainda uma subcategoria de MNSRM: os Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica de Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). Estes 

medicamentos, embora não necessitem de receita médica, apenas poderão ser 
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dispensados de acordo com protocolos de dispensa autorizados e com intervenção 

farmacêutica, sendo, portanto, de venda exclusiva em farmácias.  

Os MNSRM são extensamente utilizados em situações de automedicação, sendo 

o produto solicitado pelo próprio utente, mas surgem também no seguimento de 

indicação farmacêutica, em resposta a um transtorno menor de saúde, ou até mesmo 

em prescrição médica, como forma de complemento da terapêutica por parte do 

prescritor, ainda que não sejam sujeitos a comparticipação.  

Nos casos em que o utente recorre à farmácia para a resolução de um problema 

menor, é da responsabilidade do profissional de saúde a dispensa de um MNSRM de 

forma consciente e pensada, devendo procurar recolher o máximo de informação acerca 

do utente e do problema que o conduziu à farmácia, bem como reconhecer os casos 

em que deve encaminhar o utente para o médico.  

Nos casos de automedicação, o papel do farmacêutico é de extrema importância, 

não devendo dispensar qualquer tipo de medicamento solicitado pelo utente sem antes 

saber para que fim se destina, devendo aconselhar o utente na utilização ou não do 

medicamento solicitado ou apontando uma solução alternativa que se possa revelar 

mais benéfica para o utente. 

Em ambos os casos, o farmacêutico deve garantir que o utente recebe e 

compreende todas as informações necessárias ao uso responsável do medicamento, 

como a posologia, modo de administração e duração do tratamento, bem como 

complementar com medidas não farmacológicas a adotar pelo utente, se assim se 

justificar. 

A dispensa dos MNSRM foi, definitivamente, a parte mais desafiante do meu 

estágio em farmácia comunitária. Inicialmente tive alguma dificuldade durante a recolha 

de informação sobre os sintomas do doente, mas também na escolha de um 

medicamento ao produto adequado, devido à grande variedade de opções e ao meu 

conhecimento limitado em relação às mesmas. Algo que me ajudou bastante foi a 

observação de atendimentos feitos pelos colaboradores da farmácia e, já numa fase 

posterior, os esclarecimentos feitos perante todas as dúvidas que tinha.  

Nos meses em que estive no atendimento ao balcão, os MNSRM que mais 

dispensei foram medicamentos para azia e indigestão, dores de cabeça, dores 

musculares, afeções dermatológicas e oculares, obstipação e diarreia. Em todos os 

atendimentos, procurei sempre recolher o máximo de informações possível acerca do 

problema do utente para, de seguida, aconselhar o MNSRM mais adequado, bem como 

medidas não farmacológicas quando necessário, ou então encaminhar para o médico 

se achasse que era o mais indicado. 
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4.3. Medicamentos Genéricos 

Medicamentos Genéricos (MG) são medicamentos “com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos 

de biodisponibilidade apropriados”. [10] 

Estes medicamentos devem estar identificados na embalagem pela DCI 

(Denominação Comum Internacional) juntamente com a inscrição “MG”, forma 

farmacêutica e dosagem. Os MG apresentam vantagem económica, tanto para o utente 

como para o SNS, uma vez que têm um PVP inferior ao medicamento de referência. 

Durante o período em que estive no atendimento, deparei-me com vários tipos 

de utentes: os que apenas queriam medicamentos de marca, os que queriam, sempre 

que possível, medicamentos genéricos, por serem mais acessíveis em termos 

monetários, e também aqueles que não entendiam a diferença entre medicamento 

genérico e medicamento de marca. Em relação aos últimos, após explicar 

detalhadamente as diferenças entre os dois, muitos utentes preferiam então 

medicamentos genéricos, mas outros levavam medicamentos de marca quando a 

diferença de preço não era relevante. Alguns dos utentes eram indiferentes ao 

laboratório do genérico, mas a maioria preferia manter sempre o mesmo laboratório 

quando se tratava de medicação já feita há muito tempo. Por esta razão, a FNN tem a 

preocupação de ter em stock os laboratórios dos utentes habituais.   

A escolha do genérico é inteiramente apenas do utente. No entanto, 

principalmente em casos de medicação pontual ou quando vão iniciar uma nova 

terapêutica, são vários os utentes que não têm preferência por nenhum laboratório, 

deixando essa escolha para o farmacêutico ou técnico de farmácia no momento. Assim, 

a farmácia tem afixado no back office um documento com os vários laboratórios de 

medicamentos genéricos presentes na farmácia por ordem do laboratório que apresenta 

mais vantagem para a mesma. Esta ferramenta foi muito positiva durante todos os meus 

atendimentos, tendo recorrido a ela para fazer a escolha correta.  

 

4.4. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários são de extrema importância para a defesa da 

saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo um 

instrumento de salvaguarda da produção animal, que acabam por ter um impacto 

considerável na economia das explorações alimentares e agropecuárias, segundo o 

Decreto-Lei nº 148/2008. 
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Estes medicamentos são regulados pela Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV). 

Na FNN, os produtos mais procurados eram para desparasitação, tanto externa 

como interna. Foi sem dúvida uma das áreas em que tive mais dificuldades, devido à 

limitada formação neste tema, pelo que contei bastante com a equipa da FNN para me 

auxiliar nestes aconselhamentos, bem como melhorar o meu conhecimento acerca dos 

medicamentos e produtos de uso veterinário. 

 

4.5. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são definidos como géneros alimentícios 

destinados a complementar e/ou suplementar a dieta, não devendo, por esse motivo, 

ser usados como substitutos de um regime alimentar normal. Constituem fontes 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias que executam funções importantes a 

nível nutricional ou fisiológico. [11] Uma vez que os suplementos alimentares não são 

considerados medicamentos, não podem ser alegadas qualquer tipo de propriedades 

terapêuticas ou profiláticas. Ainda que não sejam medicamentos, são igualmente 

passíveis de ser alvo de interações e efeitos adversos e, por isso, cabe ao farmacêutico 

conhecer bem o produto e assegurar que o seu aconselhamento é adequado e a sua 

utilização é feita de forma correta. À semelhança dos medicamentos veterinários, estes 

estão sob a responsabilidade da DGAV. 

Durante o estágio, deparei-me com a frequência elevada da requisição destes 

produtos. Os suplementos alimentares mais solicitados encontravam-se relacionados 

com a fadiga e o cansaço, tanto físico como mental, e também para melhorar a 

qualidade do sono. 

 

4.6. Dispositivos Médicos 

Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa 

ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de 

uma doença; ii) diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 
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lesão ou de uma deficiência; iii) estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; iv) controlo da conceção”. [12] 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de dispensar várias vezes este tipo de 

produtos, sendo os mais solicitados pelos utentes tiras para o controlo da glicémia, 

material ortopédico (meias de compressão e de descanso, pulsos e meias elásticas), 

testes de gravidez, frascos para colheita de amostras (urina e fezes), e, como 

consequência da situação pandémica atual, máscaras (cirúrgicas e FFP2). 

 

4.7. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC) 

Considera-se PCHC “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir 

os odores corporais”. [13] 

Na FNN tive oportunidade de trabalhar com algumas marcas de PCHC como 

Filorga®, Apivita®, Vichy®, Bioderma®, Uriage®, La Roche Posay®, SVR®, entre 

outras. Dada a grande oferta de produtos nesta área, o aconselhamento e a escolha do 

produto mais adequado para o utente foi um desafio. Ao longo do estágio tive a 

oportunidade de aumentar o meu conhecimento neste tipo de produtos, tendo-o feito 

através de formações e também da consulta de catálogos ou mesmo dos sites das 

marcas.  

Em relação a estes produtos, os mais requisitados foram cremes anti-

envelhecimento e também produtos, seja para limpeza e/ou hidratação, para peles 

oleosas com tendência acneica, muitos deles relacionados com o aumento de acne na 

zona da máscara, devido à situação pandémica atual. 

 

4.8. Produtos de Puericultura 

Os produtos de puericultura são todos aqueles direcionados ao desenvolvimento 

físico e mental da criança. 

Estes produtos apresentam grande expressão na FNN, contendo papas e leites 

de diversas marcas, entre as quais Aptamil®, Nutribén® ou Nestlé®, e produtos 

relacionados com a higiene do bebé e com a amamentação, nomeadamente Medela®, 

Mustela®, Uriage® e Isdin®. 

Ao longo do estágio, foram produtos bastante solicitados, especialmente leites, 

papas e produtos para a zona da fralda. Era também muitas vezes pedido por parte do 
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utente um aconselhamento sobre qual a melhor opção para a situação que expunham 

pelo que, com o auxílio da equipa da FNN, fui adquirindo mais competências e 

conhecimentos relacionados com esta temática. 

 

4.9. Outros produtos disponíveis na FNN 

Fazem ainda parte dos produtos existentes numa farmácia os medicamentos 

homeopáticos (medicamentos cuja substância ativa é diluída para ser utilizada em 

doses muito reduzidas) e também produtos para nutrição especial (géneros alimentícios 

para casos que exigem uma alimentação especial, por devido à sua composição ou 

processo de fabrico, serem adequados para atingir um objetivo nutricional pretendido). 

Estes produtos não apresentam muita expressão na FNN, sendo pouco 

procurados pelos utentes. Durante o meu estágio tive, mesmo assim, a oportunidade de 

vender alguns produtos para nutrição especial, principalmente bebidas nutricionais 

hiperproteicas e hipercalóricas especificamente a um utente da farmácia que realiza 

quimioterapia.  

 

5. Serviços farmacêuticos prestados 

As farmácias, para além de locais de venda e dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde, devem ser espaços promotores da saúde e do bem-estar dos 

utentes como um todo. Desta forma, para além do aconselhamento, indicação 

farmacêutica e atendimento personalizado, as farmácias são também locais de 

prestação de serviços de saúde, sendo sempre o objetivo final a melhoria da qualidade 

de vida dos utentes.  

Assim, a FNN não é exceção e apresenta instalações e equipamentos 

necessários à prestação de diversos serviços.  

 

5.1. Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um serviço muito 

procurado pelos utentes e é, definitivamente, uma mais valia no seguimento de doentes 

diagnosticados com certas doenças, permitindo um controlo mais frequente e rápido dos 

níveis. Na FNN, estão incluídos nestes parâmetros a medição da pressão arterial, 

glicose, colesterol total e triglicerídeos. A determinação destes parâmetros é feita no 

gabinete de atendimento personalizado, de forma rápida e eficaz, com recurso a 

aparelhos próprios para cada determinação, permitindo aos utentes facilmente ter 

acesso aos resultados e suscitar algum esclarecimento em caso de dúvida. 
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Devido à pandemia causada pela COVID-19, no total do tempo que estagiei na 

FNN, o serviço de medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos não se encontrava 

em funcionamento. No entanto, em modo de praticar, foi-me possível realizar a medição 

dos valores de glicemia e colesterol às colaboradoras da farmácia, que se mostraram 

disponíveis para tal.  

 

5.2. Serviços de nutrição e dietética 

Na FNN, às quintas feiras de manhã, realizam-se consultas de nutrição clínica e 

de Dieta EasySlim®, orientadas por uma nutricionista especializada na área. A Dieta 

EasySlim® surgiu nas farmácias como resposta à crescente procura de soluções para 

o combate ao excesso de peso e obesidade. Esta tem por base oferecer uma solução 

organizada, personalizada e segura, a quem pretende perder peso de forma saudável, 

eficaz e rápida.  

 

5.3. Serviço de podologia 

O serviço de podologia é realizado mensalmente por uma podologista na FNN. 

À semelhança do que acontece relativamente ao aconselhamento nutricional, é de 

realçar a crescente preocupação dos utentes com os aspetos ligados à podologia e a 

procura destes serviços, no sentido de diagnosticar, prevenir ou tratar alterações ao 

nível dos pés, visto que afetam de forma notável a saúde e o bem-estar. 

 

5.4. Preparação de medicação individualizada para lar de idosos 

A preparação individualizada da medicação surge como uma alternativa para 

situações em que os doentes, geralmente idosos e polimedicados, não se mostrem 

capazes de realizar com autonomia a toma da medicação prescrita para as suas várias 

patologias. A adesão a este serviço deposita nas mãos do farmacêutico o encargo de 

organizar o esquema terapêutico para que o doente não tenha de o fazer, promovendo 

a adesão à terapêutica e a correta utilização dos medicamentos. 

No caso da FNN, é feita a preparação individualizada da medicação para um lar 

de idosos, o lar de Fraião em Braga. Neste processo, realizado no laboratório da 

farmácia, a medicação é adquirida previamente e é posteriormente reembalada em 

blisters semanais descartáveis e compartimentados para cada utente. Todas as 

semanas é verificado se a medicação de cada doente foi alterada ou se é necessário 

algum MPS complementar.  
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Durante o estágio, tive a oportunidade de observar várias vezes todo este 

processo. 

 

5.5. VALORMED® 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que se responsabiliza pela 

gestão de resíduos de embalagens de medicamentos fora de uso ou validade.  

A FNN dispõe de um contentor da VALORMED®, localizado na zona do 

atendimento, onde são depositadas todas as embalagens que os utentes entregam, 

tendo sempre o cuidado de os alertar para objetos cortantes como seringas ou 

termómetros, que não devem existir dentro do contentor. Uma vez cheios, estes 

contentores são fechados e registados no SI, de acordo com o protocolo definido. O 

levantamento é feito por uma distribuidora, de onde a VALORMED® fará, 

posteriormente, a recolha para triagem e separação dos resíduos, procedendo à sua 

reciclagem e incineração de forma segura e ecológica. [14] 

Durante o estágio, notei grande adesão por parte dos utentes, tendo até 

contactado com utentes que se deslocaram à farmácia de propósito para entregar os 

seus medicamentos. 

 

6. Formações complementares 

O investimento na formação e atualização de conhecimentos são aspetos 

inerentes à profissão do farmacêutico, que deve procurar sempre melhorar e aprimorar 

as suas capacidades técnicas e científicas, para oferecer um serviço de qualidade aos 

seus utentes.  

Ao longo do estágio, tive oportunidade de participar em várias formações 

complementares realizadas por vários laboratórios e entidades, a maior parte delas em 

formato online, devido à situação pandémica atual. Foram momentos importantes de 

aprendizagem onde consegui colmatar algumas falhas e expandir o meu conhecimento, 

de modo a melhorar o meu atendimento.  
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Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Comunitária 

1. Dispositivos e Técnicas Inalatórias – Formação Interna 

1.1. Enquadramento 

As Doenças Respiratórias Crónicas (DRC) são graves problemas de saúde pública em 

todo o mundo. [15] O aumento da esperança de vida tem um impacto relevante na 

morbilidade e na mortalidade das DRC, no sentido de ser expectável a sua maior 

expressão nas faixas etárias mais velhas. As principais DRC são a Asma e a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). [16] 

A via inalatória é a via de eleição para a administração da maioria dos fármacos 

usados no tratamento das doenças respiratórias. No entanto, a sua principal limitação é 

a dificuldade de utilização dos dispositivos inalatórios por parte dos doentes. O uso 

incorreto dos inaladores leva a um controlo inadequado da doença, aumento dos efeitos 

adversos e, consequentemente, pode aumentara um aumento das hospitalizações. 

Além disso, a técnica inalatória incorreta pode diminuir a adesão à terapêutica, devido 

à insatisfação do doente por não conseguir obter os resultados esperados. 

Sendo assim, é de extrema importância educar e apoiar os doentes, não só para 

permitir que os mesmos reconheçam a necessidade de um controlo ideal da doença, 

mas também para ajudá-los a desenvolver uma boa técnica inalatória. [17] Entre os 

profissionais de saúde, os farmacêuticos estão na melhor posição para educar os 

pacientes sobre o uso correto de dispositivos inaladores, visto que são, muitas vezes, a 

primeira linha de apoio à qual os utentes recorrem. 

 

1.2. Doenças Respiratórias Crónicas 

As doenças respiratórias crónicas são doenças das vias aéreas e de outras 

estruturas do pulmão, sendo que as patologias principais são a Asma e a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica. Para além destas duas, doenças pulmonares 

ocupacionais e hipertensão pulmonar fazem parte das DRC. [18] 

Os fatores de risco para o desenvolvimento de uma DRC incluem fumo do 

tabaco, poluição do ar, produtos químicos ocupacionais e poeiras e infeções 

respiratórias inferiores frequentes durante a infância.  

Estas doenças crónicas não têm cura existindo, no entanto, várias formas de 

tratamento que ajudam a dilatar as principais passagens de ar e melhorar a falta de ar, 

ajudando a controlar os sintomas e a aumentar a qualidade de vida das pessoas com 

estas patologias. [18] 

A asma é uma doença inflamatória crónica caracterizada por ataques recorrentes 

de falta de ar e respiração ofegante, que variam em gravidade e frequência de pessoa 
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para pessoa. Os sintomas podem ocorrer várias vezes por dia ou semana em indivíduos 

afetados e, em algumas pessoas, pioram durante a atividade física ou à noite. [18,19] 

É uma das doenças mais frequentes a nível mundial, afeta até 334 milhões de 

pessoas em todo o mundo e a sua prevalência tem vindo a aumentar nas últimas três 

décadas. Afeta todas as idades, raças e etnias, e é a patologia mais frequente em 

crianças, entre as DRC. [20,21] 

Os principais fatores que levam ao desenvolvimento da asma incluem 

predisposição genética, exposição a alergénios ambientais, poluição do ar interno e 

externo, infeção do trato respiratório inferior no início da vida, composição do 

microbioma das vias aéreas, fatores dietéticos e respostas imunológicas anormais. 

Outros fatores que podem despoletar a doença podem incluir ar frio, emoções intensas, 

como raiva ou medo, e exercício físico. Certos fármacos anti-inflamatórios não 

esteroides (AINES) e beta-bloqueadores podem também ser fatores de risco. [20] 

A doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença pulmonar caracterizada por 

uma redução persistente do fluxo de ar, que não é totalmente reversível. Os sintomas 

da DPOC pioram progressivamente e há falta de ar persistente durante o esforço físico, 

eventualmente levando à falta de ar em repouso. A limitação ventilatória é, geralmente, 

progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anómala dos pulmões à 

inalação de partículas ou gases nocivos. [22,23] 

A DPOC afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo, 65 milhões dos quais 

têm doença moderada ou grave das vias aéreas. [21] 

A principal causa da DPOC é o fumo do tabaco, independentemente de ser por 

exposição ativa ou passiva. Outros fatores de risco podem incluir: poluição do ar interno 

e externo, poeiras e produtos químicos ocupacionais (como vapores, irritantes e fumos) 

e infeções respiratórias inferiores frequentes durante a infância. [20] 

 

1.3. Dispositivos Inalatórios 

Como já foi dito anteriormente, a via inalatória é atualmente reconhecida como a 

via de preferência para a administração da maioria dos fármacos no tratamento das 

doenças respiratórias crónicas, como a DPOC e a asma. As principais vantagens desta 

via são a ação direta sobre o órgão-alvo, uma maior rapidez de ação e o facto de permitir 

a administração de doses menores do fármaco, diminuindo o risco de efeitos adversos, 

sendo que a sua principal limitação é a dificuldade da utilização dos dispositivos pelos 

doentes. Os medicamentos são administrados recorrendo a dispositivos que permitem 

depositar o fármaco nas vias respiratórias. [24,25] 
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Atualmente existe uma grande variedade de dispositivos inalatórios, cada um 

com as suas vantagens e desvantagens, as suas técnicas específicas para efetuar a 

inalação e também pequenas particularidades de funcionamento e mesmo até de 

limpeza dos mesmos. Estes dispositivos estão divididos em várias categorias: 

inaladores pressurizados de dose calibrada (pMDI - pressurized metered dose inhaler), 

que podem ainda ser utilizados com uma câmara expansora; inaladores de pó seco (DPI 

– dry powder inhaler); inaladores de névoa suave (SMI – soft mist inhaler) e, em último 

lugar, nebulizadores. 

 

1.3.1. Inaladores pressurizados de dose calibrada (pressurized metered 

dose inhaler – pMDI) 

Os pMDI foram os primeiros dispositivos portáteis amplamente utilizados para 

terapia inalatória. São dos dispositivos inalatórios mais prescritos em todo o mundo e 

os mais utilizados em contexto hospitalar e no domicílio. Podem administrar 

medicamentos únicos ou combinados, incluindo glucocorticoides, beta-agonistas e 

broncodilatadores anti-muscarínicos. [25,26] 

São dispositivos de pequenas dimensões, constituídos por um cartucho 

pressurizado, estanque e inviolável, de modo a impedir a contaminação e a oxidação. 

Esse cartucho contém o fármaco em solução ou suspensão junto de um gás propelente. 

Apresenta também uma válvula doseadora que permite dispensar doses precisas do 

medicamento e um bucal de plástico que permite ao paciente acionar o dispositivo e 

transportar as partículas para as vias aéreas. Para ativar o dispositivo, é necessário 

pressionar para baixo a parte superior do recipiente. A pressão interna fornece energia 

suficiente para administrar e libertar o fármaco, enquanto o propelente evapora 

rapidamente. [26] 

Os pMDI têm várias vantagens, nomeadamente serem dispositivos compactos e 

portáteis. São relativamente baratos e podem ser utilizados com a maioria dos fármacos. 

No entanto, apresentam algumas limitações, como o facto de ser necessária uma 

coordenação eficaz entre a ativação do inalador e o início da inspiração, de alguns 

dispositivos não terem contador de doses e ser essencial agitação vigorosa antes de 

utilizar. Existe também uma elevada deposição de partículas na orofaringe e, 

consequentemente, o depósito pulmonar é baixo. [24,27] 

Os erros mais comuns relacionados com este tipo de inaladores são: não retirar 

a tampa, não agitar o dispositivo antes da inalação, não expirar antes da inalação, inalar 

de forma muito lenta e superficial, utilizar o inalador na posição incorreta, não realizar a 
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pausa inspiratória e também não conseguir coordenar a atuação do inalador com a 

inspiração. [25,28] 

 

1.3.2. Câmaras expansoras com pMDI 

Um aspeto crítico apontado aos inaladores pMDI está relacionado com a 

dificuldade na coordenação entre a ativação do dispositivo e a inalação. Esta limitação 

pode ser ultrapassada com a utilização de câmaras expansoras, que são bastante 

utilizadas por crianças e idosos. Deste modo, dá-se uma diminuição da velocidade do 

aerossol antes de atingir a boca, permitindo que sejam evaporados os propelentes e 

que as partículas de maior calibre se depositem nas paredes da câmara, resultando 

numa maior deposição do fármaco nos pulmões e menor na orofaringe. 

Atualmente, as câmaras expansoras podem ser de diferentes volumes, com um 

bucal ou máscara facial, de diferentes materiais (plástico ou metal), podem também ser 

universais ou adaptadas somente a um inalador pMDI específico, e algumas ainda 

apresentam um sinalizador de fluxo para detetar técnica inalatória incorreta.  

Apesar de se verificar vários pontos positivos, nomeadamente a possibilidade de 

ser utilizado por doentes de todas as idades, salientam-se algumas desvantagens na 

utilização das câmaras expansoras com os dispositivos pMDI. Tornam-se inaladores 

com um maior tamanho e, por isso, com menor portabilidade, e têm também um custo 

mais elevado. No caso das câmaras expansoras de plástico, as paredes da câmara 

captam parte das partículas devido à geração de eletricidade estática, diminuindo a dose 

de fármaco que é inalada e fazendo também com que seja impossível ter conhecimento 

da exata quantidade de fármaco que será depositada nas vias aéreas. [25,29] 

Na utilização destes dispositivos é comum o erro de não ter uma máscara facial 

devidamente adaptada à face do doente, atrasar a inalação após a ativação do inalador 

e pressionar o cartucho mais do que uma vez numa só utilização. [25,28] 

 

1.3.3. Inaladores de pó seco (dry powder inhaler – DPI) 

Os inaladores de pó seco são dispositivos que libertam o fármaco sob a forma 

de pó micronizado, misturado com partículas de maior dimensão como a lactose 

(transportadores), que evitam a agregação, aumentam o fluxo e ajudam na 

dispersão. Existem também dispositivos sem excipientes. Os DPI são ativados 

através do fluxo inspiratório do doente e, por isso, a inspiração deve ser profunda e 

a inalação rápida, forçada e constante, desde o início. 

Estes dispositivos apresentam a vantagem de serem compactos, discretos, 

de fácil transporte e de muitos possuírem contador de doses. Não utilizam 
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propelentes e apresentam um depósito pulmonar superior comparado com outros 

sistemas. Por serem ativados pelo fluxo inspiratório, necessitam de uma menor 

coordenação respiratória para libertar eficazmente o fármaco nas vias aéreas.  

No entanto, têm como limitação a necessidade de fluxos inspiratórios mais 

elevados que os pMDI, o que pode ser um problema para crianças pequenas e 

doentes com limitações inspiratórias severas. Existe também, em alguns casos, 

dificuldade de perceção da administração da dose e algumas formulações são muito 

sensíveis à humidade e ao risco de contaminação. [25,28,27,30] 

Os DPI estão divididos em duas categorias: unidose e multidose, sendo esta 

última dividida entre sistemas pré-dosificadores e sistemas de depósito. 

Relativamente ao funcionamento dos sistemas unidose, o fármaco encontra-se 

armazenado no interior de uma cápsula de dose única, que se coloca no depósito 

do dispositivo manualmente, sendo, de seguida, inalada após perfuração. É 

necessário carregar o dispositivo e este processo envolve alguma coordenação.  Em 

relação aos sistemas multidose, o fármaco encontra-se num reservatório com 

múltiplas doses. Nos sistemas pré-dosificadores, as doses do fármaco estão 

individualizadas, carregadas em pequenos depósitos, dispostos em unidades de 

administração. Ao ativar o dispositivo, os alvéolos são perfurados e o fármaco é 

libertado durante a inalação. Nos sistemas de depósito, o fármaco encontra-se num 

depósito no interior do sistema, sendo que a emissão da dose é efetuada por ação 

de um dispositivo doseador. [24] 

Os erros mais comuns na utilização destes dispositivos são o fluxo 

inspiratório insuficiente, a expiração incorreta, o não carregamento da dose e o 

posicionamento incorreto do inalador. [17] 

 

1.3.4. Inaladores de névoa suave (soft mist inhaler – SMI) 

O SMI oferece uma opção alternativa aos pMDIs e DPIs, com o objetivo de 

melhorar a deposição do medicamento nos pulmões, a fim de favorecer o paciente 

e aumentar a adesão. O único dispositivo inalatório de névoa suave disponível em 

Portugal é o Respimat® e foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a deposição 

do fármaco nas vias aéreas, evitando o uso de propelentes, bem como reduzir a 

necessidade de coordenação e esforço inspiratório do paciente. 

Este dispositivo inalatório utiliza a energia mecânica gerada através de um 

sistema de mola nele incorporado. Ao ser acionado o inalador para a libertação da 

dose, o sistema de mola comprime, levando à produção de dois jatos de líquido que 

convergem num determinado ângulo, gerando dessa forma uma nuvem do fármaco. 
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Esta nuvem de aerossol é libertada lentamente e apresenta maior duração 

comparativamente ao aerossol libertado por outros dispositivos, conseguindo, deste 

modo, melhorar a quantidade de fármaco depositada nas vias respiratórias do 

doente. [24,25] 

O SMI contém uma fração elevada de pequenas partículas inferiores a 5,8 

µm, possibilitando a utilização de doses reduzidas de fármaco, comparativamente 

aos inaladores pressurizados e aos de pó seco. A deposição pulmonar do fármaco 

aumenta e, consequentemente, a deposição na orofaringe é menor. 

Relativamente ao seu manuseamento, este tipo de dispositivo é fácil de 

utilizar, porém apresenta algumas instruções de preparação que podem ser 

complexas para alguns utentes, pelo que muitas vezes se opta pela sua preparação 

na farmácia aquando da dispensa do mesmo. 

Os erros mais frequentes são: agitação, ausência de expiração forçada 

prévia, expiração na direção do inalador e a não inalação pela boca. [25,30] 

 

1.3.5. Nebulizadores 

Os nebulizadores são um dos tipos de dispositivos mais antigos. Geralmente, 

eles são usados apenas em ambiente de emergência para o tratamento agudo de 

pacientes ou em crianças ou idosos que não conseguem usar um inalador com 

câmara expansora ou que apresentam problemas de coordenação. [17] 

Estes dispositivos permitem administrar soluções ou suspensões de 

fármacos em forma de névoa fina, que é inalada através de uma máscara ou de um 

bucal. O aerossol é produzido com ar comprimido ou com oxigénio. O medicamento 

é administrado durante 5 a 10 minutos sem a necessidade de esforço por parte do 

doente. Os nebulizadores não são eleitos para tratamentos de manutenção e 

apenas se utilizam no âmbito hospitalar ou em tratamento de crises. Permitem 

administrar diferentes tipos de fármacos (antibióticos, broncodilatadores, 

corticosteroides e mucolíticos) e modificar as suas concentrações. [24] 

Existem três tipos de nebulizadores: pneumáticos, ultrassónicos e 

eletrónicos. Os nebulizadores pneumáticos libertam gás comprimido através de um 

jato partindo do volume de solução recomendado. São dispositivos que permitem 

nebulizar soluções e suspensões, tendo o soro fisiológico como o solvente utilizado. 

Os nebulizadores ultrassónicos utilizam a oscilação de um cristal de quartzo sujeito 

à ação de um campo elétrico de modo a transformar o fármaco num aerossol, 

através de ondas ultrassónicas de alta frequência. Estes nebulizadores não são 

capazes de nebulizar suspensões, soluções viscosas e fármacos que não possam 
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ser submetidos a aquecimento e são ainda os nebulizadores mais caros, no entanto, 

os menos ruidosos. Por último, os nebulizadores eletrónicos baseiam-se na 

tecnologia Mesh, e utilizam uma membrana microperfurada que, devido às 

diferenças de pressão, forma o aerossol. Este tipo de nebulizador apresenta um 

volume residual bastante baixo, o tempo de tratamento é rápido e tem a capacidade 

de nebulizar várias soluções e suspensões. [25,30] 

 

1.4. Importância do papel do farmacêutico na educação do doente 

As DRC encontram-se entre as doenças crónicas mais comuns e também entre 

as de forma terapêutica mais complicada para o doente. 

O uso incorreto dos dispositivos inalatórios está fortemente associado a uma 

idade mais avançada, menor nível de escolaridade e falta de apoio e instrução 

adequados. Mesmo os dispositivos mais simples de usar requerem formação e 

demonstração e todos os pacientes devem, o mais cedo possível, receber a devida 

formação. Existem situações em que esta passagem de informação se revela ainda 

mais importante, como no início da terapia inalatória ou quando a doença não está 

devidamente controlada. 

A forma mais eficaz para a educação e formação do doente é constituída por 

instrução verbal combinada com uma demonstração pelo profissional de saúde e, em 

seguida, uma demonstração recíproca por parte do paciente. [30] 

Os utentes devem exemplificar uma demonstração física com um inalador 

placebo, de modo a ser mais visual e fácil a correção dos erros que possam existir. [27] 

A formação repetitiva com o tempo aumenta a proporção de pacientes que mantêm a 

técnica correta nas visitas de acompanhamento. [30] 

A falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre o uso adequado dos 

dispositivos inalatórios é uma barreira fundamental para a formação dos utentes. Esta 

situação deve-se à elevada carga de trabalho diariamente por parte dos profissionais de 

saúde e ao facto dos dispositivos que são comercializados serem de fácil utilização, 

tornando menor a prioridade da verificação contínua da forma como os utentes realizam 

a sua técnica inalatória. [27] 

 

1.5. Projeto 

O tema dos Dispositivos e Técnicas Inalatórias surgiu, inicialmente, do 

testemunho pessoal no meu seio familiar das dificuldades inerentes a este tipo de 

tratamento, em várias faixas etárias. Tanto o meu irmão mais novo, que foi quem mais 

acompanhei, como a minha mãe e a minha avó são doentes respiratórios crónicos, 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   39 

sendo que assim pude observar em primeira mão o dia a dia de uma pessoa com uma 

DRC e os desafios que esta transporta, particularmente no que diz respeito aos 

tratamentos por via inalatória. 

Em conversa com a DT acerca desta temática, exploramos a importância e 

relevância dos doentes com DRC manterem a sua patologia controlada e, por isso, 

apresentarem uma boa técnica inalatória, bem como a importância dos profissionais de 

saúde, nomeadamente os farmacêuticos e técnicos de farmácia, terem um vasto 

conhecimento dos dispositivos inalatórios existentes no mercado e das suas técnicas e 

formas de utilizar. Assim, surgiu a oportunidade de utilizar este tema para realizar uma 

formação interna aos membros da equipa da FNN.  

Inicialmente, foi feita uma pequena introdução e contextualização do tema, onde 

abordei a realidade vivida relativa às DRC e também a prevalência da via inalatória 

como a mais utilizada para tratamento destas doenças. De seguida, foi também feito um 

alerta para as dificuldades por parte dos doentes no uso dos dispositivos inalatórios e 

as consequências inerentes, bem como para a extrema importância da educação e 

apoio por parte dos profissionais de saúde, incluindo farmacêuticos e técnicos de 

farmácia, de modo a alcançar um maior sucesso terapêutico. Terminada esta 

introdução, foram expostos e analisados os diferentes tipos de dispositivos inalatórios, 

sendo, para cada um deles, apresentadas as principais características, as técnicas de 

inalação, e ainda os erros mais frequentes e algumas notas importantes relativas à 

limpeza dos dispositivos e outros apontamentos necessários. Para complementar a 

descrição das técnicas inalatórias, foram apresentados vídeos educativos, de modo a 

ter um efeito mais visual e percetível da técnica, tanto para os profissionais de saúde 

como para mostrar a algum utente no futuro, se necessário.  

Para a realização da formação, elaborei uma apresentação em PowerPoint 

(Anexo 1) com toda a informação que achei pertinente partilhar e, para assegurar o 

normal funcionamento da farmácia, a apresentação foi feita a dois grupos distintos da 

equipa. 

 

1.6. Conclusão 

A apresentação recebeu feedback bastante positivo por parte de todos os 

colaboradores. Após a realização da formação, levei a apresentação PowerPoint 

impressa em papel para a farmácia para poder ser utilizada como manual de consulta 

por toda a equipa, se necessário, ficando também guardada uma cópia em formato 

digital, de modo a terem acesso aos vídeos, que foram um dos aspetos mais positivos. 
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Concluindo, considero que este projeto foi enriquecedor e proveitoso tanto para 

mim como para a equipa da FNN, expandiu o nosso conhecimento acerca desta 

temática e os resultados da pesquisa/apresentação foram impressos e deixados na 

farmácia de modo a serem disponibilizados aos utentes.  

 

2. Saúde do Sono 

2.1. Enquadramento 

O sono desempenha um papel vital na nossa saúde e bem-estar. Um sono com 

qualidade pode proteger a nossa saúde mental, física e qualidade de vida. 

Durante o sono, o nosso corpo trabalha para apoiar o funcionamento saudável 

do cérebro e manter a nossa saúde física. Em crianças e adolescentes, o sono também 

ajuda a apoiar o crescimento e o desenvolvimento. 

Uma má qualidade do sono pode manifestar-se de vários modos, nomeadamente 

no aumento do risco de alguns problemas crónicos de saúde e em vários aspetos da 

nossa vida pessoal e social.  

Tendo um papel tão importante na vida de cada um, é essencial desenvolver e 

manter bons hábitos que permitam uma boa qualidade do sono, melhorando 

consequentemente a nossa saúde como um todo. [31] 

 

2.2. Ciclo do sono 

Imediatamente após adormecer, várias mudanças começam a ocorrer no cérebro 

e no corpo. A temperatura corporal cai, a atividade cerebral, a frequência cardíaca e a 

respiração diminuem. Como consequência, o gasto de energia do corpo é menor 

durante o sono. 

No entanto, é importante reconhecer que o que acontece durante o sono não é 

uniforme, mas sim dinâmico. Durante uma noite inteira, ocorrem vários ciclos de sono, 

cada um dos quais dura entre 70 a 120 minutos e é constituído por quatro fases 

diferentes. Estas fases do sono são fundamentais para o funcionamento do mesmo. [32] 

Existem cinco fases do sono, divididas em duas categorias: sono REM (rapid eye 

movement), correspondente à última fase, e sono não REM, que compreende as 

primeiras quatro fases. [32] 

Estas fases são determinadas com base numa análise da atividade cerebral 

durante o sono, que mostra padrões distintos característicos de cada fase, sendo que 

cada uma delas corresponde a ondas cerebrais e atividades neuronais específicas. Em 

situações normais, cada indivíduo experiencia repetidamente todas as fases do sono 

REM e não REM. [33,34] 
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2.2.1. Sono não REM 

A fase 1 do sono não REM é considerada um período de transição entre o estado 

de vigília e o estado de sono. É a fase mais ligeira do sono e também a mais curta, 

tendo geralmente uma duração de apenas 5 minutos. Durante esta fase, a frequência 

cerebral é ligeiramente mais lenta do que durante o estado de vigília. Ainda está 

presente a tonalidade muscular, podendo ocorrer espasmos musculares. A respiração 

ocorre a um ritmo normal. [33,34,35] 

A fase 2 do sono não REM é um período de sono leve antes da entrada num 

sono mais profundo. Durante esta fase, a respiração e a frequência cardíaca diminuem, 

os músculos relaxam ainda mais e ocorre uma diminuição da temperatura corporal. A 

atividade cerebral diminui, porém, esta fase é caracterizada por breves momentos de 

atividade elétrica, conhecidos por sleep spindles, que ajudam a evitar ser acordado por 

estímulos externos. Esta fase pode ter uma duração de 10-25 minutos durante o 

primeiro ciclo de sono, e cada fase 2 pode tornar-se mais extensa ao longo da noite. 

Um indivíduo passa metade do seu tempo de sono durante a fase 2. [33,34] 

As fases 3 e 4 do sono não REM são fases progressivamente mais profundas do 

sono. Nestas fases, o tónus muscular, o pulso e a frequência respiratória diminuem, à 

medida que o corpo relaxa ainda mais. A atividade cerebral durante este período tem 

um padrão conhecido como ondas delta. Por este motivo, também pode ser chamado 

de sono delta ou “Short Wave Sleep” (SWS). Nestas fases, é mais difícil de despertar e, 

para algumas pessoas, mesmo ruídos altos acima de 100 decibéis não são suficientes 

o induzir. Este período é essencial para a recuperação e crescimento do corpo, da 

mesma maneira que é importante para fortalecer o sistema imunológico e outros 

processos corporais. À medida que as pessoas envelhecem, a tendência é passar 

menos tempo neste sono profundo e mais tempo na fase 2 do sono não REM. [33,34,36] 

 

2.2.2. Sono REM 

Durante o sono REM, a atividade cerebral aumenta, aproximando-se dos níveis 

observados no estado de vigília. Ao mesmo tempo, o corpo manifesta atonia, que é uma 

paralisia temporária dos músculos, tendo, porém, duas exceções. A primeira exceção 

são os olhos que, apesar de estarem fechados, se movimentam rapidamente, o que 

origina a designação de sono REM (rapid eye movement). A segunda exceção são os 

músculos associados à respiração, que apresentam um padrão mais irregular.  

O sono REM é essencial para as funções cognitivas, como memória, 

aprendizagem e criatividade. É conhecido pelos sonhos mais vívidos, o que é explicado 
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pelo aumento significativo da atividade cerebral. Os sonhos podem ocorrer em qualquer 

fase do sono, mas são menos comuns e intensos nos períodos de sono não REM. 

Em circunstâncias normais, o sono REM ocorre pela primeira vez cerca de 90 

minutos depois de adormecer. Conforme a noite avança, a fase de sono REM fica mais 

longa, especialmente na segunda metade da noite. A primeira fase REM da noite pode 

durar apenas alguns minutos, mas as fases posteriores ao longo da noite podem durar 

cerca de uma hora. No total, a fase de sono REM representa cerca de 25% do sono nos 

adultos. [33,34,36] 

 

2.3. Regulação do sono 

Dois mecanismos biológicos internos, o ritmo circadiano e a homeostasia sono-

vigília, trabalham juntos para regular o sono. [34] 

Os ritmos circadianos dirigem uma ampla variedade de funções, desde as 

flutuações diárias na vigília até à temperatura corporal, metabolismo e libertação de 

hormonas. Eles controlam o tempo e a altura do sono. O relógio biológico do corpo 

humano, que é baseado num dia de aproximadamente 24 horas, controla a maioria dos 

ritmos circadianos. Os ritmos circadianos são influenciados por vários fatores externos, 

sendo que o principal é a exposição à luz. [32,34] 

A homeostasia sono-vigília controla a necessidade de sono. O impulso 

homeostático do sono lembra o corpo de dormir após um certo período de tempo e 

regula a intensidade do sono. Esse impulso de sono fica mais forte a cada hora que 

passamos acordados e faz com que se durma mais e mais profundamente após um 

período de privação de sono. [32,34] 

Várias substâncias químicas e hormonas estão envolvidas nos mecanismos da 

homeostasia sono-vigília e no ritmo circadiano. A mudança entre a vigília e o sono cria 

alterações em milhares de neurónios e um sistema de sinalização complexo que gera 

reações específicas no organismo. [32] 

A melatonina é das hormonas mais conhecidas relacionadas com o sono. É uma 

hormona natural produzida pela glândula pineal no cérebro e libertada na corrente 

sanguínea. É produzida naturalmente à medida que a exposição à luz diminui, ou seja, 

a escuridão faz com que a glândula pineal comece a produzir melatonina, enquanto a 

luz faz com que essa produção pare. Como resultado, a melatonina ajuda a regular o 

ritmo circadiano e a sincronizar o ciclo sono-vigília com a noite e o dia. Ao fazer isso, 

facilita a transição para o sono e promove um descanso consistente e de qualidade. 

[32,37] 
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2.4. Higiene do sono 

A higiene do sono é definida como um conjunto de recomendações 

comportamentais e ambientais destinadas a promover um sono saudável e foi 

originalmente desenvolvida para uso no tratamento da insónia leve a moderada. [38] 

Obter um sono saudável é importante para a saúde física e mental, melhorando 

a produtividade e a qualidade de vida em geral. Todas as faixas etárias, desde crianças 

a adultos e idosos, podem beneficiar de um sono de melhor qualidade, e a higiene do 

sono pode desempenhar um papel fundamental para atingir esse objetivo. Está 

demonstrado que formar bons hábitos é uma parte central da saúde. Criar rotinas 

sustentáveis e benéficas faz com que os comportamentos saudáveis pareçam quase 

automáticos, criando um processo contínuo de reforço positivo. Por outro lado, os maus 

hábitos podem ficar enraizados mesmo quando causam consequências negativas. [39] 

Estes hábitos que contribuem para uma boa higiene do sono podem ser divididos 

em quatro categorias: 

• Criação de um horário de sono adequado; 

• Criação de um espaço confortável e adequado para induzir o sono; 

• Elaboração de uma rotina noturna; 

• Criação de bons hábitos durante o dia. 

Em cada categoria, encontram-se ações específicas que se podem e devem 

implementar para se tornar mais fácil adormecer, permanecer adormecido e acordar 

bem descansado. [40] 

 

Criação de um horário de sono adequado [39,40,43,44,45] 

Ter um horário definido normaliza e programa o sono como uma parte essencial 

do dia. 

Algumas recomendações nesse sentido são: 

• Dormir o número de horas necessárias: saber as recomendações gerais de 

quantas horas de sono precisamos é o primeiro passo para uma boa higiene do sono. 

O número de horas necessárias varia essencialmente com a faixa etária em que nos 

encontramos, tendo, além disso, de ser adequada às necessidades individuais de cada 

um. A tabela abaixo (Tabela 2) faz referência às recomendações gerais do número de 

horas. [41,42] 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   44 

 

  

• Ter uma hora fixa para acordar: é quase impossível para o corpo se habituar a 

ter uma rotina de sono saudável se constantemente se acorda em horários diferentes. 

Independentemente de ser um dia da semana ou fim de semana, é muito importante 

escolher um horário para acordar e mantê-lo. 

• Priorizar o sono: para se viver com boa qualidade de sono é imperativo tratar o 

sono como prioridade tão importante como outra atividade do nosso dia a dia.  

• Ter em atenção as sestas: para se dormir melhor à noite, é importante ter 

cuidado com as sestas. Se se fizer uma sesta por muito tempo ou muito tarde no dia, 

pode interferir com a rotina de sono e tornar mais difícil adormecer à noite. A melhor 

hora para uma sesta será ao início da tarde, depois do almoço e a melhor duração para 

a mesma é por volta de vinte minutos. 

 

Criação de um espaço confortável e adequado para induzir o sono 

[39,40,43,44,45] 

Um elemento essencial da higiene do sono é o ambiente em que se dorme. Para 

uma melhor higiene de sono, é também importante que o local onde se dorme seja 

tranquilo e adequado. Embora o que torna um quarto convidativo ao sono possa variar 

de uma pessoa para outra, existem algumas particularidades que são universais. 

• Utilizar colchão e almofada confortáveis e roupa de cama de boa qualidade: a 

superfície onde se dorme é uma parte muito importante da higiene do sono. É muito 

importante escolher esses materiais de acordo com as preferências e necessidades de 

cada um.  

• Bloquear a entrada de luz: a luz excessiva, como já foi referido, pode interferir 

com o ritmo circadiano e, consequentemente, com o sono. Sendo assim, é muito 

importante tentar eliminar toda a luz na hora de dormir.  

• Bloquear o som. 

• Utilizar aromas calmantes: aromas leves, como a lavanda, podem induzir um 

estado de calma que ajudará a adormecer. 

 

 

 

Faixa etária 
0-3 

meses 

4-11 

meses 

1-2 

anos 

3-5 

anos 

6-13 

anos 

14-17 

anos 

18-25 

anos 

26-64 

anos 

> 65 

anos 

Horas 

Recomendadas 

14-17 

horas 

12-15 

horas 

11-14 

horas 

10-13 

horas 

9-11 

horas 

8-10 

horas 

7-9 

horas 

7-9 

horas 

7-8 

horas 

Tabela 2 – Recomendações gerais do número de horas de sono consoante a faixa etária 
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Elaboração de uma rotina noturna [39,40,43,44,45] 

Maus hábitos antes de dormir são os principais fatores que contribuem para a 

insónia e outros problemas relacionados com o sono e, portanto, esses hábitos devem 

ser alterados/substituídos por bons hábitos essenciais para uma boa higiene e qualidade 

do sono. Tanto quanto possível, é importante criar uma rotina consistente que se 

consiga manter todas as noites, implementando hábitos relaxantes que indiquem ao 

nosso corpo e mente que está na hora de ir dormir. 

• Relaxar durante 30 minutos antes de ir dormir: é mais fácil adormecer se o corpo 

e a mente estiverem relaxados. Ler um livro, ouvir música calma ou fazer uns exercícios 

de relaxamento antes de deitar pode ajudar a adormecer. 

• Desconectar dos aparelhos eletrónicos: é importante não utilizar os telemóveis, 

computadores ou tablets 30 a 60 minutos antes de ir dormir. São aparelhos que 

estimulam a mente e, para além disso, a sua luz faz com que se diminua a produção de 

melatonina, hormona essencial para a indução do sono. 

 

Criação de bons hábitos durante o dia [39,40,43,44,45] 

Para além dos hábitos antes de dormir, a incorporação de bons hábitos durante 

o dia contribui também para a melhoria da qualidade de sono.  

• Exposição solar todos os dias: o nosso relógio interno é regulado pela 

exposição à luz. Uma dose diária de exposição solar ajuda a normalizar o ritmo 

circadiano, melhorando consequentemente a qualidade de sono.  

• Exercício físico regular: a prática de exercício físico regular é essencial para a 

saúde e bem-estar, incluindo a saúde do sono. No entanto, não é aconselhável realizar 

exercício muito perto da hora de deitar. 

• Não ingerir cafeína durante a tarde e noite: a cafeína é um estimulante, não 

permitindo que a mente e o corpo relaxem mesmo quando está na hora de dormir. 

 

2.5. Projeto 

Desde o início do meu estágio curricular na FNN, observei um elevado número 

de utentes com prescrição de MSRM para tratar problemas do sono. Para além disso, 

observei e, mais tarde, nos meus próprios atendimentos, também eu própria 

experienciei, vários utentes já acostumados a utilizar MNSRM à base de plantas para 

ajudar a induzir e manter o sono durante a noite, tal como bastantes outros que se 

apresentavam descontentes com o seu sono e mostravam curiosidade em experimentar 

um MNSRM para combater esse problema. Desde logo que foi uma temática que 

despertou o meu interesse e, em conversa com a DT, surgiu a ideia de explorar um 
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pouco este assunto e realizar um projeto que permitisse fazer uma pequena análise 

acerca da saúde do sono da população, incluindo dos utentes da FNN, assim como de 

fazer um aconselhamento com algumas dicas para melhorar os hábitos de sono 

existentes.   

O projeto propriamente dito consistiu inicialmente num questionário (Anexo 2) e 

posteriormente na elaboração de algumas dicas para melhorar a qualidade do sono 

(Anexo 3). Devido à situação atual da pandemia devido à COVID-19, para minimizar ao 

máximo o contacto entre os utentes e os colaboradores, o questionário foi realizado 

online e colocado na página de Facebook da FNN, da mesma maneira que as dicas 

foram agrupadas num pequeno vídeo, sendo este partilhado também na página de 

Facebook.  

O questionário foi baseado no Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Anexo 4) e 

na escala SATED (Anexo 5). Apresenta algumas perguntas para recolher informação 

geral de cada pessoa, como a idade e a situação laboral em que se encontram, e 

também perguntas específicas sobre certos hábitos de sono para conseguir ser 

realizada uma avaliação. 

 

2.6. Resultados e discussão 

O questionário realizado obteve 174 respostas válidas para serem analisadas.  

Relativamente à faixa etária, os intervalos mais significativos foram o intervalo 

26-35 anos, com uma percentagem de respostas de 29,3%, o intervalo 36-45 anos, com 

23,6%, e o intervalo 16-25 anos, com 21,8% do total das respostas. Das restantes faixas 

etárias, foi obtida uma percentagem de 13,2% para o intervalo 46-55 anos, 8,6% para o 

intervalo 56-65 anos e, por fim, com 2,3% e 1,1% de respostas correspondente aos 

intervalos >65 anos e <16 anos, respetivamente (Anexo 6). 

No que diz respeito ao género, a maioria das respostas correspondeu ao sexo 

feminino, com uma percentagem de 72,4%, sendo que o sexo masculino englobou 

27,6% das respostas (Anexo 7). 

Em relação à situação laboral atual, 71,1% das respostas corresponderam a 

trabalhadores a tempo inteiro. Das restantes opções, 10,4% são estudantes, 9,2% 

encontram-se desempregados, 6,9% são trabalhadores em part-time e, por último, 2,3% 

são reformados (Anexo 8). Foi feita também a questão do trabalho por turnos, sendo 

que 76,9% dos empregados afirmaram não trabalhar por turnos, ficando com uma 

percentagem de trabalhadores por turnos de 23,1% (Anexo 9). 

De seguida, foram colocadas questões mais específicas para tentar avaliar e 

analisar a qualidade do sono dos participantes. 
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Na pergunta “A que horas se costuma deitar habitualmente?”, os horários com 

mais respostas foram o 23h-00h com 35,6% das respostas, 00h-01h com 23,6% e 22h-

23h com 21,8%. Com 11,5% das respostas temos o horário >01h e 5,2% para 21h-22h 

(Anexo 10). 

Na pergunta “A que horas costuma acordar habitualmente?”, a maioria das 

respostas pertencem ao intervalo 07h-08h, com 41%, seguido do intervalo 08h-09h, com 

24,9%. Foram também obtidas percentagens de 16,2% para o intervalo 06h-07h, 7,5% 

para >09h e 5,8% para o intervalo 05h-06h. Para além destes valores, foram obtidas 

algumas respostas, ainda que muito pouco significativas, que afirmam que o horário de 

deitar varia consoante o horário de trabalho semanal que estão a realizar (Anexo 11). 

Relativamente à questão do tempo que demora a adormecer, as percentagens 

foram as seguintes: 55,2% para <30 minutos a adormecer, 35,6% para o intervalo 30 

minutos - 1 hora e, por fim, 9,2% para >1 hora para adormecer (Anexo 12). 

Na questão, “Quantas horas, em média, dorme por noite?”, temos duas respostas 

bastante significativas, ambas com a percentagem de 35,8%, correspondendo à opção 

6 a 7 horas e à opção 7 a 8 horas; a opção 5 a 6 horas obteve uma percentagem de 

14,5%; 8,1% corresponde à opção 8 a 9 horas; 5,2% diz respeito a mais de 9 horas e 5 

horas ou menos obteve uma percentagem de 0,6% (Anexo 13). 

Na questão “Com que frequência acorda durante a noite?”, a resposta com maior 

percentagem foi a de 2 a 3 vezes por semana, com 30,5%, seguida do “sempre”, ou 

seja, todos os dias, com 27%. As restantes respostas foram as seguintes: 19% para 1 

vez por semana, 12,6% para 4 a 5 vezes por semana e 10,9% para nunca (Anexo 14). 

Foram feitas duas perguntas acerca de medicação adjuvante ao sono, uma 

relativa a medicação prescrita pelo médico e outra a medicamentos à base de plantas 

e/ou produtos naturais. Na primeira, 75,7% responderam que não tomam nem nunca 

tomaram medicação prescrita por um médico para dormir, sendo que, por conseguinte, 

24,3% responderam que sim (Anexo 15). Na segunda pergunta, os resultados foram os 

seguintes: 37,4% respondeu que toma ou já tomou algum medicamento à base de 

plantas e/ou produtos naturais e 62,6% respondeu que não (Anexo 16). 

A última pergunta do questionário permite perceber a análise que a própria 

pessoa faz da qualidade do seu sono. A pergunta “Está satisfeito com o seu sono?” foi 

respondida numa escala de 1 a 5 em que as percentagens de resposta foram as 

seguintes: 32,2% para a classificação de 3, seguida de 27,6% para a classificação de 

4, a classificação de 2 obteve 16,1%, a classificação de 5 obteve 15,5% e, em último 

lugar, temos a classificação de 1 com 8,6% (Anexo 17). 
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2.7. Conclusão 

Como já tinha mencionado anteriormente, durante todo o meu estágio foram 

bastantes os atendimentos que observei e também realizei com utentes insatisfeitos 

com a qualidade do seu sono. Muitos dos quais contactei já eram medicados com 

benzodiazepinas ou ansiolíticos para tal efeito, sendo que encontrei vários utentes 

interessados em experimentar MNSRM à base de plantas e/ou produtos naturais para 

melhorar o seu sono de um modo geral. 

Avaliando as respostas do questionário tornou-se claro que a falta de uma boa 

higiene de sono está muitas vezes na raiz do problema e que os maus hábitos devem 

ser parados e substituídos por bons hábitos que melhorem a saúde do sono da 

população. Com a realização do pequeno vídeo com algumas dicas para dormir melhor, 

foi-me possível explorar em que consiste a base de uma boa higiene do sono e aplicar 

esse conhecimento também em alguns aconselhamentos que fiz posteriormente. 
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Considerações Finais 

 

O estágio profissionalizante foi, indubitavelmente, uma parte fundamental na 

minha formação académica e no início do meu percurso enquanto farmacêutica. 

Foi durante este período que consegui colocar em prática as ferramentas teóricas 

adquiridas ao longo dos cinco anos de curso, mas também onde rapidamente me 

apercebi que não basta ter um extenso conhecimento técnico-científico e que as 

valências de carácter comportamental, nomeadamente a relação com os restantes 

colaboradores da farmácia e, principalmente, com o utente, são essenciais para que o 

farmacêutico exerça de forma correta e positiva a sua profissão. Tive também a 

oportunidade e o prazer de observar de perto a importância do ato farmacêutico na 

sociedade, principalmente no que diz respeito à promoção da saúde e bem-estar e da 

adesão à terapêutica.  

Termino este relatório com a certeza de que o estágio profissionalizante foi a 

experiência mais desafiante e enriquecedora de todo o meu percurso académico, onde 

adquiri competências que me fizeram evoluir a nível pessoal e como futura profissional 

de saúde. As experiências que vivenciei e os desafios diários que se colocaram no meu 

caminho ao longo destes quatro meses dotaram-me de mais confiança nas minhas 

capacidades e nos meus conhecimentos. A situação atual de pandemia elevou ainda 

mais o desafio, tendo dificultado bastante na comunicação com o utente, mas, por um 

lado, considero que ajudou em parte a desenvolver uma capacidade de adaptação e 

resiliência que se revelarão importantes no futuro. 

Concluo esta etapa ciente da contínua evolução e aprendizagem que tenho pela 

frente, mas com toda a vontade e o sentido de orgulho de um dia poder fazer parte da 

classe farmacêutica.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   50 

Bibliografia 

 

1. Decreto-Lei n. o53/2007, de 8 de março, Regula o horário de funcionamento das 

farmácias de oficina. Diário da República. 1ª série, nº48, 2007, 1492-1493.  

2. Ordem dos Farmacêuticos. Boas Práticas de Farmácia Comunitária 2015 

(BPF:2015): Norma geral sobre as infraestruturas e equipamentos. Conselho 

Nacional de Qualidade. [Online] Disponível em 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [Acedido a 28 de novembro de 2020] 

3. Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, Estabelece o regime jurídico das 

farmácias de oficina. Diário da República. 1ª série, nº 168, 2007, 6083-6091. 

4. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, Estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos de uso humano. Diário da República, 1ª série, nº167, 2006, 6297-

6383. 

5. Portaria n.º 224/2015, de 27 de Junho, Estabelece o regime jurídico a que 

obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de 

saúde e define as obrigações de informação a prestar aos utentes, Diário da 

República, 1ª série, nº 224, 2015, 5037-5043. 

6. Portaria n.º 284-A/2016, Diário da República, 1ª série, n.º 212, 2016, 3908-(2) - 

3908-(11). 

7. INFARMED. Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de 

saúde. 2019. [Online] Disponível em www.infarmed.pt [Acedido a 29 de 

novembro de 2020] 

8. Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. Manual de relacionamento das 

farmácias com o centro de controlo e monitorização do SNS. 2020. [Online] 

Disponível em https://ccmsns.min-saude.pt/ [Acedido a 29 de novembro de 

2020] 

9. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, Lei de Combate à Droga, Diário da 

República, 1ª série-A, n.º 18, 1993. 

10. Decreto-Lei n.º 128/2013, Regime jurídico dos medicamentos de uso humano, 

Diário da República, 1ª série, nº 171, 5524-5526. 

11. Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de junho, Transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva nº 2002/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

10 de Junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros 

respeitantes aos suplementos alimentares, Diário da República, 1ª Série, nº 147, 

2003, 3724-3728. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   51 

12. Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, Estabelece as regras a que devem 

obedecer a investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a 

vigilância e a publicidade dos dispositivos médicos e respectivos acessórios, 

Diário da República, 1ª série, nº 115, 2009, 3707-3765. 

13. Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro. Diário da República, 1ª série, n.º 

189, 2008, 6826-6905. 

14. VALORMED. Manual de procedimentos da farmácia comunitária. 2018. [Online] 

Disponível em www.valormed.pt [Acedido a 2 de dezembro de 2020] 

15. Jia X, Zhou S, Luo D, Zhao X, Zhou Y, Cui YM. Effect of pharmacist-led 

interventions on medication adherence and inhalation technique in adult patients 

with asthma or COPD: A systematic review and meta-analysis. J Clin Pharm 

Ther. 2020 Oct;45(5):904-917. 

16. DGS (Direção-Geral da Saúde), "Programa Nacional para as Doenças 

Respiratórias". 2017. [Online] Disponível em https://www.dgs.pt/documentos-e-

publicacoes/programa-nacional-para-as-doencas-respiratorias-2012-2016-

pdf.aspx [Acedido a 8 de dezembro de 2020] 

17. Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Ther 

Clin Risk Manag. 2019 Mar 14;15:461-472. 

18. World Health Organization, "Chronic respiratory diseases". [Online] Disponível 

em https://www.who.int/health-topics/chronic-respiratory-diseases#tab=tab_1 

[Acedido a 9 de dezembro de 2020] 

19. DGS (Direção-Geral da Saúde), “Programa Nacional de Controlo da Asma”, 

2000. [Online] Disponível em https://www.dgs.pt/documentos-e-

publicacoes/programa-nacional-de-controlo-da-asma-pdf.aspx [Acedido a 8 de 

dezembro de 2020] 

20. World Health Organization, “Asthma”. [Online] Disponível em 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma [Acedido a 9 de 

dezembro de 2020] 

21. Forum of International Respiratory Societies. “The Global Impact of Respiratory 

Disease – Second Edition, Sheffield, European Respiratory Society”. 2017. 

22. World Health Organization, “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)”. 

[Online] Disponível em https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) [Acedido a 9 de 

dezembro de 2020] 

23. DGS (Direção-Geral da Saúde), "Programa Nacional de Prevenção e Controlo 

da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica". 2005. [Online] Disponível em 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-de-



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   52 

prevencao-e-controlo-da-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica-pdf.aspx 

[Acedido a 8 de dezembro de 2020] 

24. Simón, A. Centro de Informação do Medicamento. Dispositivos de inalação: I 

Tipos e seleção. 2019. [Online] Disponível em 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/publicacoes/e_publicacao_dispositivo

s_de_inalacao_i_final_19617646165df0d11248f0e.pdf [Acedido a 12 de 

dezembro de 2020] 

25. Aguiar R, Lopes, A., Ornelas, C., Ferreira, R., Caiado, J., Mendes, A., & Pereira-

Barbosa, M. . Terapêutica inalatória: Técnicas de inalação e dispositivos 

inalatórios. Revista Portuguesa de Imunoalergologia, 25(1), 9-26. 2017. 

26. Sorino C, Negri S, Spanevello A, Visca D, Scichilone N. Inhalation therapy 

devices for the treatment of obstructive lung diseases: the history of inhalers 

towards the ideal inhaler. Eur J Intern Med. 2020 May;75:15-18. 

27. Nelson HS. Inhalation devices, delivery systems, and patient technique. Ann 

Allergy Asthma Immunol. 2016 Dec;117(6):606-612. 

28. Simón, A. Centro de Informação do Medicamento. Dispositivos de inalação: II 

Possíveis erros de utilização. 2019. [Online] Disponível em 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/publicacoes/e_publicacao_dispositivo

s_de_inalacao_ii_final_3047700175e0039bf4a68a.pdf [Acedido a 12 de 

dezembro de 2020] 

29. Rogliani P, Calzetta L, Coppola A, Cavalli F, Ora J, Puxeddu E, Matera MG, 

Cazzola M. Optimizing drug delivery in COPD: The role of inhaler devices. Respir 

Med. 2017 Mar;124:6-14. 

30. Pleasants RA, Hess DR. Aerosol Delivery Devices for Obstructive Lung 

Diseases. Respir Care. 2018 Jun;63(6):708-733. 

31. Sleep Deprivation and Deficiency | NHLBI, NIH. [Online] Disponível em 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-deprivation-and-deficiency 

[Acedido a 8 de janeiro de 2021] 

32. Sleepfoundation.org. How Sleep Works: Understanding the Science of Sleep 

[Online] Disponível em https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-work 

[Acedido a 9 de janeiro de 2021] 

33. SleepFoundation.org. Stages of Sleep. [Online] Disponível em 

https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/stages-of-sleep [Acedido em 

9 de janeiro de 2021] 

34. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain Basics: 

Understanding Sleep [Online] Disponível em 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   53 

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/patient-caregiver-

education/Understanding-sleep [Acedido a 10 janeiro de 2021] 

35. American Sleep Association. Stages of Sleep: The Sleep Cycle. [Online] 

Disponível em https://www.sleepassociation.org/about-sleep/stages-of-sleep/ 

[Acedido a 10 de janeiro de 2021] 

36. Patel AK, Reddy V, Araujo JF. Physiology, Sleep Stages. 2020 Apr 29. In: 

StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. 

37. SleepFoundation.org. Melatonin and Sleep. [Online] Disponível em 

https://www.sleepfoundation.org/melatonin [Acedido em 11 de janeiro de 2021] 

38. Irish LA, Kline CE, Gunn HE, Buysse DJ, Hall MH. The role of sleep hygiene in 

promoting public health: A review of empirical evidence. Sleep Med Rev. 2015 

Aug;22:23-36. 

39. SleepFoundation.org. Sleep Hygiene. [Online] Disponível em 

https://www.sleepfoundation.org/articles/sleep-hygiene [Acedido a 15 de janeiro 

de 2021] 

40. SleepFoundation.org. How to Sleep Better. [Online] Disponível em 

https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/healthy-sleep-tips [Acedido a 15 

de janeiro de 2021] 

41. SleepFoundation.org. How Much Sleep Do We Really Need? [Online] Disponível 

em https://www.sleepfoundation.org/articles/how-much-sleep-do-we-really-need 

[Acedido a 16 de janeiro de 2021] 

42. CDC. Sleep and Sleep Disorders: How Much Sleep Do I Need? [Online] 

Disponível em https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html 

[Acedido a 16 de janeiro de 2021] 

43. National Institute on Aging. A Good Night's Sleep. [Online] Disponível em 

https://www.nia.nih.gov/health/good-nights-sleep [Acedido a 17 de janeiro de 

2021] 

44. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Can't sleep? Try these tips [Online] 

Disponível em https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000853.htm 

[Acedido a 17 de janeiro de 2021] 

45. CDC. Sleep and Sleep Disorders: Sleep Hygiene Tips [Online] Disponível em 

https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html [Acedido a 17 de 

janeiro de 2021] 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   54 

Anexos 

 

Anexo 1: Formação Interna – Dispositivos e Técnicas Inalatórias 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   55 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   56 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   57 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   58 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   59 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   60 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   61 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   62 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   63 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   64 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   65 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   66 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   67 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   68 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   69 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   70 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   71 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   72 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   73 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   74 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   75 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   76 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   77 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   78 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   79 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   80 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   81 

Anexo 2: Questionário sobre hábitos de sono 
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Anexo 3: Vídeo com dicas para melhorar a qualidade de sono publicado na página de 

Facebook da FNN 
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Anexo 4: Pittsburgh Sleep Quality Index 
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Anexo 5: Escala SATED 
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Anexo 6: Gráfico da pergunta “Idade” 

 

 

 

Anexo 7: Gráfico da pergunta “Género” 
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Anexo 8: Gráfico da pergunta “Situação laboral atual” 

 

 

 

Anexo 9: Gráfico da pergunta “Se está empregado, trabalha por turnos?” 
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Anexo 10: Gráfico da pergunta “A que horas se costuma deitar habitualmente?” 

 

 

Anexo 11: Gráfico da pergunta “A que horas costuma acordar habitualmente?” 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Nova de Nogueira 

 

Maria Miguel Ferreira Neto   97 

Anexo 12: Gráfico da pergunta “Normalmente, quanto tempo demora a adormecer?” 

 

 

Anexo 13: Gráfico da pergunta “Quantas horas, em média, dorme por noite?” 
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Anexo 14: Gráfico da pergunta “Com que frequência acorda durante a noite?” 

 

 

Anexo 15: Gráfico da pergunta “Toma ou já alguma vez tomou medicação prescrita 

pelo médico para dormir?” 
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Anexo 16: Gráfico da pergunta “Toma ou alguma vez já tomou algum medicamento à 

base de plantas e/ou produtos naturais para dormir?” 

 

 

Anexo 17: Gráfico da pergunta “Está satisfeito com o seu sono?” 
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Resumo 

 

Quase a terminar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, surge o 

estágio profissionalizante como o culminar de cinco anos de aprendizagem e formação 

intensiva. Este estágio pode ser realizado apenas no contexto de Farmácia Comunitária 

ou adicionar a vertente de Farmácia Hospitalar. Assim, querendo também conhecer 

essa realidade, tive a oportunidade de realizar estágio em Farmácia Hospitalar, de modo 

a tornar mais completa a minha formação académica. 

Ao longo do presente relatório descrevo cada uma das áreas que contactei e 

atividades que realizei durante o período de estágio. Numa primeira parte, é feita uma 

contextualização acerca da unidade hospitalar e do funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, sendo que as partes seguintes são referentes a todas as 

atividades que executei a nível de seleção, receção, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos e também à parte mais Farmacotécnica do 

estágio, onde descrevo as atividades que realizei a nível de preparação e manipulação 

de medicamentos.   



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Privado Braga Centro – Grupo Trofa Saúde 
 

Maria Miguel Ferreira Neto   VI 

Índice 

 

Declaração de Integridade ....................................................................................................... III 

Agradecimentos ......................................................................................................................... IV 

Resumo ........................................................................................................................................ V 

Índice de Anexos ..................................................................................................................... VIII 

Lista de Abreviaturas ................................................................................................................ IX 
 

Introdução .................................................................................................................................. 10 
 

1. Hospital Privado Braga Centro ....................................................................................... 11 

2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares ........................................................................... 11 

2.1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do GTS .................................................... 11 

2.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do HPBC ................................................. 12 

2.2.1. Recursos Humanos e Funcionamento .......................................................... 12 

2.2.2. Instalações ......................................................................................................... 12 

2.2.3. Horário de funcionamento ............................................................................... 13 

2.2.4. Sistema Informático .......................................................................................... 13 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ................................................ 14 

3.1. Seleção e Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ................ 14 

3.1.1. Pedido de Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes ................. 15 

3.1.2. Pedido de Medicamentos de Autorização de Utilização Especial ............ 15 

3.1.3. Pedido de Medicamentos Extra-Formulário ................................................. 16 

3.2. Receção de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ..................................... 16 

3.2.1. Situações especiais de receção ..................................................................... 17 

3.3. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ....................... 17 

3.3.1. Situações especiais de armazenamento ...................................................... 18 

3.4. Controlo de stock e Prazos de Validade ............................................................... 18 

3.5. Controlo de Gases Medicinais ................................................................................ 19 

4. Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ........................................ 19 

4.1. Distribuição clássica ou tradicional ........................................................................ 20 

4.2. Distribuição individual diária em dose unitária ..................................................... 21 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório ............. 22 

4.4. Distribuição de Substâncias de Controlo Especial .............................................. 22 

4.4.1. Benzodiazepinas, Psicotrópicos e estupefacientes .................................... 22 

4.5. Derivados do plasma humano ................................................................................ 23 

4.5.1. Medicamentos antineoplásicos ...................................................................... 24 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Privado Braga Centro – Grupo Trofa Saúde 
 

Maria Miguel Ferreira Neto   VII 

4.5.2. Sugamadex........................................................................................................ 24 

5. Farmacotecnia .................................................................................................................. 25 

5.1. Manipulação de preparações estéreis .................................................................. 25 

5.1.1. Misturas para nutrição parentérica ................................................................ 25 

5.1.2. Medicamentos antineoplásicos ...................................................................... 25 

5.2. Manipulação de preparações não estéreis .......................................................... 26 

5.3. Etiquetagem e reembalagem .................................................................................. 26 

5.4. Fracionamento de comprimidos ............................................................................. 26 
 

Considerações Finais .............................................................................................................. 28 
 

Bibliografia ................................................................................................................................. 29 

Anexos ....................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Privado Braga Centro – Grupo Trofa Saúde 
 

Maria Miguel Ferreira Neto   VIII 

Índice de Anexos 

 

 

Anexo 1: Plano Operacional semanal dos SFH do HPBC ........................................... 31 

Anexo 2: Plano Organizacional da Farmácia do HPBC ............................................... 32 

Anexo 3: Medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike) ........................................... 33 

Anexo 4: Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: Anexo VII .......................... 34 

Anexo 5: Autorização de Utilização Especial .............................................................. 35 

Anexo 6: Justificação de Receituário de Medicamentos ............................................. 36 

Anexo 7: Registo de Temperatura e Humidade .......................................................... 37 

Anexo 8: Etiquetas sinalizadoras de Prazo de Validade a Expirar .............................. 38 

Anexo 9: Controlo dos Gases Medicinais .................................................................... 39 

Anexo 10: Pedido de Reposição de Stock da Urgência (exemplo).............................. 40 

Anexo 11: Registo de Levantamento de Medicação ................................................... 41 

Anexo 12: Mapa para a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (exemplo) .... 42 

Anexo 13: Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: Anexo X .......................... 43 

Anexo 14: Modelo nº 1804 para a requisição dos hemoderivados .............................. 44 

Anexo 15: Folha de justificação de utilização de Sugamadex ..................................... 45 

Anexo 16: Folha de registo de fracionamento de comprimidos ................................... 46 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Privado Braga Centro – Grupo Trofa Saúde 
 

Maria Miguel Ferreira Neto   IX 

Lista de Abreviaturas 

 

AIM Autorização de Introdução no Mercado 

AUE Autorização de Utilização Especial 

CAUL Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CPC/HS Companhia Portuguesa de Computadores - Healthcare Solutions 

DCI Denominação Comum Internacional 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

FC Farmácia Central 

FEFO First Expired First Out 

FH Farmacêutico Hospitalar 

FHI Formulário Hospitalar Interno 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

FIFO First In First Out 

GTS Grupo Trofa Saúde 

HDBN Hospital de Dia Braga Norte 

HPBC Hospital Privado Braga Centro 

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

INMC Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

LASA “Look-Alike Sound-Alike” 

MEP Medicamentos classificados como Psicotrópicos e Estupefacientes 

MM Medicamentos Manipulados 

MPS Medicamentos e Produtos de Saúde 

PV Prazo de Validade 

SFH Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

SI Sistema Informático 

SM Serviços de Manutenção 

SNC Sistema Nervoso Central 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital Privado Braga Centro – Grupo Trofa Saúde 
 

Maria Miguel Ferreira Neto   10 

Introdução 

 

O meu estágio curricular no âmbito de Farmácia Hospitalar teve como local o 

Hospital Privado de Braga Centro, tendo iniciado no dia 16 de novembro de 2020 e 

terminado a 15 de janeiro de 2021.  

Ao longo destes dois meses, tive a oportunidade de observar e experienciar o 

dia a dia de um farmacêutico hospitalar e perceber a sua importância para o bom 

funcionamento do hospital e da saúde dos seus doentes. O farmacêutico hospitalar é 

parte integrante de uma vasta equipa clínica, sendo que as suas funções passam pela 

colaboração com outros profissionais de saúde, no sentido da promoção da saúde e 

bem-estar dos doentes. Faz parte das suas responsabilidades todo o fluxo do 

medicamento e outros produtos de saúde, tem um papel fundamental na garantia de 

qualidade e segurança na terapêutica administrada aos doentes e também se revela 

importante na gestão financeira do hospital.  

Este estágio constituiu uma oportunidade de contactar com esta área 

profissional, tendo observado e/ou realizado as várias atividades que serão descritas 

neste relatório.  
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1. Hospital Privado Braga Centro 

O Hospital Privado Braga Centro (HPBC) é uma das unidades do Grupo Trofa 

Saúde (GTS), iniciou o seu funcionamento no dia 4 de maio de 2015 e localiza-se na 

Rua do Raio, em pleno centro da cidade de Braga, o que lhe confere uma localização 

estratégica de proximidade aos seus doentes e clientes. 

Disponibiliza Serviços de Urgência de Adultos 24h/365 dias, Blocos Operatórios, 

Medicina Física e de Reabilitação, Exames Complementares de Diagnóstico e 

Consultas Externas de diversas especialidades, tais como Cardiologia, Dermatologia, 

Gastrenterologia, Ortopedia e Urologia. 

O HPBC é liderado pelo Dr. Vieira da Silva, Diretor Clínico, e pelo Dr. Rui Correia, 

Administrador do Hospital. [1] 

 

2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) apresentam-se como uma 

estrutura de grande importância nos cuidados de saúde prestados em meio hospitalar, 

tendo como responsabilidade a gestão de medicamentos e produtos de saúde, segundo 

as indicações do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Consistem num departamento 

independente a nível técnico e científico, mas são sujeitos à orientação geral dos Órgãos 

de Administração dos Hospitais a que pertencem. [2] 

A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico 

hospitalar (FH). [3] São responsáveis por todas as atividades farmacêuticas, tendo como 

objetivo assegurar toda a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a 

qualidade, eficácia e segurança dos fármacos, atuando ainda ao nível da investigação 

científica e ensino. [2] 

 

2.1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do GTS 

No GTS, os SFH de todas as unidades hospitalares são coordenados por uma 

Farmacêutica Especialista em Farmácia Hospitalar, sendo neste momento a Dra. 

Patrícia Moura a ocupar o cargo. Esta coordenação é feita a partir da Farmácia Central 

(FC), em Vila do Conde, que conta com uma equipa composta por mais dois auxiliares 

de farmácia. É a partir destas instalações que se faz a distribuição de todos os 

medicamentos e produtos de saúde para as farmácias dos vários hospitais do grupo, 

assim como a preparação de certos medicamentos como os medicamentos 

manipulados e os citotóxicos, visto que são reunidas as condições para tal.  
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Os serviços farmacêuticos de cada uma das unidades estão ao encargo de um 

farmacêutico responsável, que assume também a sua direção técnica. Os hospitais de 

dia não possuem SFH próprios, pelo que o funcionamento e toda a gestão é feita pelos 

SFH do hospital mais próximo. O HPBC é responsável por assegurar estes serviços no 

Hospital de Dia Braga Norte (HDBN). 

 

2.2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do HPBC 

2.2.1. Recursos Humanos e Funcionamento 

No caso do HPBC, os SFH são neste momento assegurados na íntegra por uma 

farmacêutica, a Dra. Ana Margarida Costa.  

As suas principais funções passam pela validação de prescrições médicas e pela 

seleção, aquisição, preparação, armazenamento e distribuição dos medicamentos e 

produtos de saúde para todos os serviços do HPBC e do HDBN. Está também 

preparada para o esclarecimento de dúvidas e aconselhamento aos utentes e a outros 

profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz e eficiente dos medicamentos e 

produtos de saúde. 

Para garantir o bom funcionamento dos serviços farmacêuticos, os Hospitais 

GTS possuem um plano operacional semanal, onde é discriminado o conjunto de tarefas 

a serem realizadas durante o período da manhã e da tarde ao longo da semana. Este 

plano é revisto periodicamente pela farmacêutica responsável e adequado às 

necessidades dos vários serviços do hospital. No caso do HPBC, o plano operacional 

semanal está afixado na farmácia, para fácil acesso e visualização (Anexo 1).  

Logo no meu primeiro dia de estágio, foi-me apresentado este plano operacional 

pela Dra. Ana Margarida e no decorrer dos dois meses pude auxilia-la no cumprimento 

desse plano.  

 

2.2.2. Instalações 

Os SFH do HPBC localizam-se no piso -1 desta unidade, com proximidade ao 

elevador e ao cais de cargas e descargas, facilitando assim o acesso externo e interno 

por parte dos fornecedores e pela equipa de distribuição dos produtos farmacêuticos do 

hospital para a farmácia. 

O espaço interior da farmácia está organizado em várias áreas diferentes (Anexo 

2): uma zona de receção e envio de encomendas, uma zona de satisfação de pedidos 

e de preparação da dose unitária, uma zona de fracionamento e reembalagem de 

medicamentos, uma zona de inflamáveis e produtos de limpeza e desinfeção, uma zona 

de armazenamento de medicamentos e produtos de saúde e uma zona de 
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armazenamento de soros. Na área de armazenamento de medicamentos e produtos de 

saúde encontra-se o frigorífico para armazenar os produtos de frio, um cofre, onde estão 

as benzodiazepinas e os psicotrópicos e estupefacientes e também uma zona de stock 

avançado, para produtos que têm níveis de stock mais elevado. Alguns produtos estão 

organizados pelos serviços em que são utilizados como, por exemplo, Medicina 

Dentária, Fisioterapia, Imagiologia e Esterilização. A grande parte dos medicamentos 

está separada consoante a forma farmacêutica: comprimidos, ampolas, pomadas e 

cremes, colírios, soluções orais, formulações retais e gases. Todos os medicamentos 

estão identificados pelo nome da substância ativa e organizados por ordem alfabética. 

Os medicamentos ‘‘Look-Alike, Sound-Alike’’ (LASA), encontram-se numa lista 

(Anexo 3) com as respetivas imagens, afixada na farmácia, que alerta para a existência 

deste tipo de medicamentos, de forma a garantir uma correta identificação e evitar erros. 

[4] 

 

2.2.3. Horário de funcionamento 

Os SFH do HPBC estão em funcionamento entre as 9h e as 18h nos dias úteis, 

com um período de pausa de 1 hora para almoço. Nos períodos em que os SFH não 

estão em funcionamento, caso haja necessidade de aceder às instalações da farmácia, 

esse acesso poderá ser feito através dos técnicos do Serviços de Manutenção (SM), 

que será detalhado posteriormente no documento. 

 

2.2.4. Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado pelos SFH do GTS é o CPC/HS (Companhia 

Portuguesa de Computadores - Healthcare Solutions) da Glintt®. É através da sua 

utilização que se consegue gerir as quantidades físicas de medicamentos e produtos 

farmacêuticos em todos os serviços de cada hospital do grupo, satisfazer e rececionar 

pedidos de serviços, transferir medicamentos e produtos farmacêuticos para a FC e 

outros hospitais do grupo, validar prescrições dos doentes e, a partir de uma extensão 

deste SI, aceder ao histórico clínico de cada um deles.  

Dado que é utilizado nos vários serviços do hospital e em todos os SFH do GTS, 

este SI permite a uniformização, otimização e eficiência dos processos referentes ao 

circuito do medicamento, facilitando a comunicação entre os profissionais de saúde. A 

utilização deste programa possibilita uma maior facilidade no rastreamento de todas as 

atividades realizadas no mesmo, nomeadamente a verificação do débito de medicação 

a doentes noutros serviços, o que contribui para uma melhor gestão de stocks e uma 

mais rápida deteção e resolução de problemas.  
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Ao longo do meu estágio, observei a Dra. Ana Margarida a executar todas as 

tarefas no SI diariamente e tive também a oportunidade de as realizar. As 

funcionalidades com que mais tive contacto foram a criação dos mapas da unidose e, 

de seguida, os débitos da medicação aos doentes, as transferências de medicamentos 

e produtos para outras unidades hospitalares, a consulta de stock de um medicamento 

ou produto e também a criação e satisfação de pedidos de acordo com o stock ideal 

para vários serviços do hospital. 

 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade dos 

SFH e é um processo de extrema importância, uma vez que é necessário garantir o 

correto uso e a dispensa adequada dos medicamentos aos doentes. Este processo 

engloba várias fases: seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração 

ao doente. Esta gestão é feita através do sistema informático, tendo por base os stocks 

informáticos dos produtos, pelo que é essencial que haja uma correta e rigorosa 

atualização dos movimentos de entrada e saída de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e verificação periódica dos stocks físicos nos diversos serviços do 

hospital e na farmácia, para que os stocks informáticos correspondam sempre aos 

stocks reais. [2] 

 

3.1. Seleção e Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A seleção dos medicamentos e produtos de saúde (MPS) é feita com base no 

Formulário Hospitalar Interno (FHI), elaborado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, composta por alguns profissionais de saúde do GTS, nomeadamente a 

farmacêutica coordenadora dos SFH. Este FHI é feito a partir do FHNM, respeitando as 

necessidades de cada unidade hospitalar e dos seus doentes, sendo revisto 

periodicamente de forma a responder a essas necessidades. 

No HPBC, tal como nas outras unidades hospitalares GTS, o pedido de 

medicamentos e outros produtos de saúde é efetuado pelo farmacêutico responsável 

para o seu hospital, tendo por base os stocks ideais da sua unidade e as necessidades 

dos serviços. Posteriormente, este pedido é analisado pela farmacêutica coordenadora 

dos SFH, que faz um único pedido no SI. De seguida, este pedido é transmitido ao 

Departamento de Compras, sendo este o responsável pela encomenda aos respetivos 

laboratórios. 

Em situações de necessidade urgente de um medicamento que não exista em 

stock no hospital, é possível que o farmacêutico responsável possa fazer uma compra 
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diretamente a uma farmácia comunitária ou solicitar um empréstimo a outro hospital do 

GTS. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar a Dra. Ana Margarida na 

realização do pedido de MPS, e assim consegui ter uma noção de como é feita toda a 

gestão de modo a assegurar que o pedido satisfaça as necessidades do hospital e dos 

seus doentes, sem que a farmácia fique com excesso de stock. 

 

3.1.1. Pedido de Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes 

Por serem substâncias que atuam a nível do Sistema Nervoso Central (SNC), 

podendo causar dependência psíquica ou física e também pelo seu potencial risco de 

abuso e utilização em contextos ilegais, os medicamentos classificados como 

Psicotrópicos e Estupefacientes (MEP) são sujeitos a um controlo mais rigoroso, desde 

o momento da sua requisição até chegarem finalmente ao utente. [5] 

A encomenda destes medicamentos tem algumas particularidades adicionais em 

relação às restantes. É feita de forma isolada mensalmente, com base nos níveis de 

stock ideais previamente definidos pelo farmacêutico responsável de cada unidade, ou 

consoante os consumos mensais dos mesmos. Este pedido tem de ser acompanhado 

pelo anexo VII (Modelo nº1506) da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INMC), 

devidamente numerado e preenchido com o código interno, forma farmacêutica, 

dosagem, quantidade requerida e assinado pelo farmacêutico responsável (Anexo 4), 

com carimbo no impresso original e no duplicado. É tirada uma fotocópia ao anexo que 

fica arquivada na farmácia até retorno do original, que é enviado para a FC, onde esta, 

após verificar se está tudo conforme, procede à entrega dos medicamentos requeridos. 

 

3.1.2. Pedido de Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal devem possuir 

obrigatoriamente uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

Porém, no caso de existir um medicamento que o hospital necessite e que não 

tenha AIM, não sendo por isso comercializado em território nacional, necessita de uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE), que deve ser requerida ao INFARMED pela 

farmacêutica coordenadora (Anexo 5). 

Estes pedidos de AUE são realizados através de um impresso próprio, onde o 

médico tem de justificar a necessidade daquele medicamento e demonstrar a 

inexistência de qualquer alternativa no mercado nacional. O pedido deve incluir o nome 

do medicamento, substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade e preço, 

entre outras informações relevantes.  
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Após o pedido e receção do documento de autorização de utilização, este deve 

ser arquivado por um período não inferior a 5 anos, pois pode ser solicitado pelo 

INFARMED a qualquer momento. [6] 

 

3.1.3. Pedido de Medicamentos Extra-Formulário 

Como referido anteriormente, O GTS apresenta um formulário de medicamentos 

internos onde constam os medicamentos habitualmente disponíveis no hospital e 

considerados mais aconselháveis para a utilização nos hospitais do grupo. Por vezes, 

podem ser solicitados MPS que não façam parte do FHI do grupo, tendo o requerente, 

nesses casos, de justificar a prescrição à CFT e preencher o impresso “Justificação de 

Receituário de Medicamentos” (Anexo 6). Periodicamente, é analisada a frequência dos 

pedidos de medicamentos extra-formulário, para decidir se devem ser ou não incluídos 

no formulário hospitalar do GTS. 

 

3.2. Receção de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos destinados às unidades 

hospitalares do GTS são entregues na FC e é a partir daí que são enviados para as 

diferentes unidades hospitalares, satisfazendo os pedidos feitos pelos farmacêuticos 

responsáveis.  

Os produtos devem fazer-se acompanhar por uma Guia de Transporte e Guia de 

Remessa ou Fatura e, ainda na FC, é necessário que se faça a verificação manual dos 

MPS e que se introduza informaticamente os prazos de validade, número de lote, preço 

e quantidade recebida. O stock é transferido automaticamente para cada um dos 

hospitais do GTS e é emitida uma guia de transporte. Os produtos e a respetiva guia 

são entregues em cada unidade hospitalar pelo Departamento de Logística e 

Transporte, sendo depois rececionados pelo farmacêutico responsável que verifica se 

os MPS estão de acordo com o descrito na guia de transporte. Algumas encomendas 

de volume mais extenso são entregues diretamente nos vários hospitais do grupo, como 

é o caso dos soros pela grande quantidade e dimensão. [7] 

Durante o meu estágio, o transporte entre os vários hospitais do GTS ocorria 

diariamente e, por esse motivo, chegavam várias vezes encomendas, na sua maioria 

empréstimos de outras unidades. Tive também a oportunidade de estar presente 

aquando da receção do pedido mensal de MPS, ajudando a Dra. Ana Margarida na sua 

receção e verificação e, de seguida, no seu armazenamento. 
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3.2.1. Situações especiais de receção 

Certos medicamentos e produtos de saúde requerem cuidados extraordinários 

no momento da sua receção.  

Os derivados do plasma humano ou hemoderivados têm de se fazer acompanhar 

pelo respetivo Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL). 

Os Medicamentos Manipulados (MM) que o HPBC utiliza regularmente são 

preparados na FC. Aquando da sua receção, é necessário averiguar se os mesmos 

estão acompanhados da ficha de preparação e a conformidade dos dados presentes na 

mesma com os dados presentes no rótulo do manipulado (data de preparação, forma 

farmacêutica, quantidade preparada, lote e validade). 

Os estupefacientes e psicotrópicos são recebidos e rececionados nas unidades 

da mesma forma que os restantes medicamentos. Devem, porém, vir acompanhados 

pelo documento original do anexo VII, devidamente assinado pelo laboratório fornecedor 

e, no momento da receção, devem ser compararadas as quantidades recebidas de cada 

medicamento com as quantidades descritas no anexo VII e na guia de transferência. 

Além disto, os SFH de cada unidade hospitalar do GTS mantêm um registo em Microsoft 

Excel® dos stocks de MEP, que é atualizado sempre que há uma entrada ou saída dos 

mesmos pelo que no momento da sua entrada é feita a atualização deste ficheiro. 

 

3.3. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos é da 

responsabilidade do farmacêutico responsável de forma a garantir a qualidade, 

integridade e conservação dos mesmos.  São seguidas simultaneamente as 

metodologias FEFO (First Expired First Out) e FIFO (First In First Out) de forma a que 

produtos com menor prazo de validade e/ou que estejam há mais tempo na farmácia 

sejam os primeiros a ser dispensados e por isso armazenados no local de mais fácil 

acesso, de forma a evitar os problemas relacionados com prazos de validade expirados 

e a necessidade de proceder à sua devolução. [2,8] 

Além disso, é necessário assegurar as condições de iluminação e ventilação, 

assim como a temperatura e humidade. Estas devem ser monitorizadas e registadas 

para garantir que se cumprem as especificações de todos os medicamentos e produtos 

presentes na farmácia, sendo que a temperatura tem de estar entre 15 e 25ºC e a 

humidade relativa inferior a 60%. [2,8] Para efetivar este controlo, os SFH recebem 

semanalmente um email dos SM, que contém os gráficos que registam as variações de 

temperatura e humidade, que são posteriormente analisados e arquivados em capa 

própria (Anexo 7). 
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Ao longo de todo o estágio, foi-me incutida a importância e a responsabilidade 

perante o armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos, pelo que 

procurei ter sempre o máximo cuidado e tirar as minhas dúvidas com a Dra. Ana 

Margarida. Pude também acompanhar várias vezes a análise dos gráficos referentes à 

temperatura e humidade.  

 

3.3.1. Situações especiais de armazenamento 

Existem alguns medicamentos e produtos de saúde cujas especificações 

técnicas e regulamentares exigem condições especiais de armazenamento, 

conservação e segurança.  

Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados no frigorífico a uma 

temperatura compreendida entre os 2ºC e os 8ºC, sendo esta continuamente 

monitorizada por um termómetro eletrónico com sistema de alarme automático. [8] 

Os medicamentos fotossensíveis são armazenados em embalagem apropriada 

(a embalagem primária dos mesmos é isolada com papel de alumínio) para se 

manterem ao abrigo da luz. [8] 

Os inflamáveis encontram-se em armários fechados e dentro de contentores 

específicos, devidamente sinalizados, de modo a minimizar os riscos de um possível 

derrame. [8] 

As benzodiazepinas, os psicotrópicos e estupefacientes, pelo controlo mais 

apertado que exigem, são armazenados num cofre com fechadura de segurança, 

devidamente separados e identificados. [5] 

 

3.4. Controlo de stock e Prazos de Validade 

O controlo de stocks e prazos de validade (PV) dos medicamentos e produtos de 

saúde está ao cargo da farmacêutica responsável. 

A contagem de stock dos produtos farmacêuticos de cada serviço e da farmácia 

é realizada periodicamente, para que haja um controlo regular dos medicamentos e 

evitar que se acumulem quebras ou acertos. De modo a realizar esta contagem, é 

impressa uma lista do stock informático existente em cada serviço e comparada com o 

stock real existente.  

Os prazos de validade de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

existentes nos vários serviços do hospital e no armazém dos SFH são revistos e 

controlados periodicamente. Quando é verificado um PV igual ou inferior a 6 meses, os 

produtos são etiquetados com os alertas “Atenção prazo de validade” e “Utilizar 
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primeiro” (Anexo 8), para que haja o cuidado de utilizar sempre aqueles com prazo de 

validade mais curto.  

 

3.5. Controlo de Gases Medicinais 

Os gases medicinais correspondem a gases ou misturas de gases, liquefeitos ou 

não, que se destinam a entrar em contacto direto com o organismo humano. São 

utilizados em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou 

transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes. [9,10] Segundo o 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os gases medicinais são considerados 

medicamentos ou dispositivos médicos, de acordo com as suas indicações e utilizações, 

o que implica que sejam sujeitos a um processo regulamentar de autorização para 

serem colocados no mercado e que a sua gestão envolva vários profissionais e o 

estabelecimento de um protocolo de gestão. [9] 

Os gases medicinais têm uma sala de acondicionamento própria, onde são 

dispostos por duas rampas, esquerda e direita, com sete garrafas cada (5 funcionais e 

2 de emergência) e ainda uma rampa extra de emergência. Funciona apenas uma 

rampa de cada vez e, quando uma acaba, a outra começa automaticamente a funcionar.  

No HPBC e nas outras unidades hospitalares do GTS, a gestão dos gases 

medicinais é da responsabilidade dos SM e dos SFH. Sempre que uma das botijas 

termina, os SM procedem à sua troca, devendo comunicar por correio eletrónico aos 

SFH onde indicam o nome do gás, respetivo lote e PV e o serviço ou rampa do sistema 

de distribuição onde foi efetuada a troca. Ao receber essa informação, a farmacêutica 

responsável preenche um documento específico (Anexo 9) que é arquivado em capa 

própria, validando assim todo o processo. Além disso, os SM são também responsáveis 

pela devolução das garrafas vazias ao fornecedor e devem entregar as guias de 

remessa aos SFH sempre que é recebida uma nova encomenda de gases medicinais. 

 

4. Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos tem como objetivo 

garantir o cumprimento do plano terapêutico prescrito e a administração correta dos 

medicamentos, levando, consequentemente, à melhoria da adesão à terapêutica bem 

como à redução dos erros associados à dispensa. É da responsabilidade dos SFH e 

revela-se como sendo uma função de elevada importância, uma vez que é pretendido 

que o medicamento prescrito chegue ao doente certo, na dose certa e na altura certa. 

[2] 
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A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos aos vários serviços do 

hospital pelos SFH está incluída no plano semanal, sendo feita para vários serviços do 

hospital, como Internamento, Bloco Operatório, Urgência, Imagiologia, 

Gastroenterologia, medicina Dentária, Fisioterapia, Consulta Externa e ainda para o 

Hospital de Dia de Braga Norte, como já referido anteriormente.  

Esta distribuição pode ser dividida em:  

- Distribuição clássica ou tradicional; 

- Distribuição individual em dose unitária (doentes em regime de internamento) 

- Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

- Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial. [11] 

 

4.1. Distribuição clássica ou tradicional 

De acordo com as necessidades semanais de cada serviço é definido um stock 

fixo ideal pela farmacêutica responsável e o enfermeiro coordenador. Consoante o 

serviço, a reposição pode estar planeada para dias específicos indicados no plano 

operacional. [2] 

No HPBC, os pedidos são gerados informaticamente pelos serviços 

farmacêuticos, com base nos stocks ideais para os serviços de Internamento, Urgência 

e Bloco; ou, no caso dos restantes serviços, os pedidos são gerados pelos enfermeiros 

responsáveis do serviço e enviados diretamente para a farmacêutica responsável 

através do SI, que os analisa e, se achar apropriado os pode alterar, satisfazendo-os 

posteriormente (Anexo 10). A entrega dos pedidos, bem como a reposição nos locais 

apropriados, é feita pela farmacêutica nos serviços de Internamento, Urgência e Bloco 

(com a exceção dos soros). Para os restantes serviços, o pedido é deixado no cais para 

posterior levantamento por auxiliares de ação médica. 

Quando é necessário um medicamento com urgência em alguns dos serviços, 

os SFH são contactados e procedem à transferência informática do mesmo para o 

serviço, quando existe disponível em stock, ou no caso de não ter o produto disponível, 

contactam uma das outras unidades ou pedem à farmácia comunitária, conforme 

referido em cima.  

Nos casos em que o mesmo acontece fora do horário de funcionamento da 

farmácia, a medicação ou produto necessário pode ser levantado na farmácia por um 

enfermeiro que entra acompanhado de um técnico dos SM e que deve proceder ao 

registo de levantamento no documento destinado a esse fim (Anexo 11) que se encontra 

na entrada das instalações da farmácia, indicando o nome ou a Denominação comum 
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Internacional (DCI) do medicamento, a quantidade, a identificação do doente ou serviço 

a que se destina, a data e hora e a assinatura de quem faz o levantamento. [11] 

Durante os meus dois meses de estágio, a satisfação de pedidos dos vários 

serviços foi uma tarefa diária, cuja realização consegui acompanhar com a Dra. Ana 

Margarida, bem como a reposição nos locais apropriados. Assim, consegui ao longo do 

tempo perceber que tipo de medicamentos e produtos farmacêuticos eram mais 

utilizados em cada tipo de serviço.  

 

4.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) é um sistema cuja 

principal função é colmatar as necessidades diárias dos doentes do hospital e que 

consiste na dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos em doses 

individualizadas a cada doente, para um período de 24 horas, compreendidas entres as 

15h de um dia e as 15h do dia seguinte. [11] Aos fins de semana e feriados, a 

preparação da DIDDU tem de ser feita para 48h ou para 72h, uma vez que os SFH estão 

encerrados nesses dias. 

Este procedimento inicia-se com validação da prescrição médica, realizada 

através do SI. O FH tem acesso a informações sobre o doente como o nome, cama, 

número de processo, médico prescritor, data e hora da prescrição, historial terapêutico 

e tipo de dieta. Para além disso, contém informações sobre os fármacos prescritos e 

respetiva dosagem, forma farmacêutica, via de administração e duração do tratamento. 

Assim, o FH tem de ter em consideração todas estas informações para poder validar a 

prescrição. Caso a prescrição possua alguma anormalidade, o FH contacta o médico 

prescritor de modo a confirmar qualquer dúvida existente ou, para em conjunto, 

adaptarem a prescrição. [2] Certos medicamentos e produtos farmacêuticos como 

hemoderivados, soros, medicamentos de frio e psicotrópicos e estupefacientes tratam-

se de exceções e a sua distribuição é feita pelo método clássico.  

Depois de validadas todas as prescrições, é gerado o mapa de distribuição de 

unidose de cada doente (Anexo 12), relativo ao Internamento e/ou aos Cuidados 

Intermédios. Este mapa é impresso, seguido da preparação das gavetas, que têm de 

ser identificadas com as etiquetas com os dados do utente, nomeadamente nome, 

número do processo GTS, serviço/unidade, cama e quarto, posteriormente colocadas 

nas malas de unidose. É realizada uma dupla verificação das malas para minimizar 

possíveis erros de preparação e, quando estas estão prontas e fechadas são entregues 

nos serviços de internamento. No final deste processo é debitada a medicação que foi 

distribuída a cada utente. 
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No momento em que se entrega a nova mala, recolhe-se a que foi entregue no 

dia anterior. Caso haja medicação que não foi administrada, na maioria dos casos por 

serem utentes que tiveram alta hospitalar, desencadeia-se um processo denominado 

estorno de saída, para que os medicamentos e produtos farmacêuticos não 

administrados sejam retirados do processo do utente. Quando não se encontra 

justificação válida para que a medicação não seja administrada, entra-se em contacto 

com os enfermeiros do serviço responsáveis pela administração da medicação para 

perceber o motivo. 

Durante o meu estágio, pude acompanhar a Dra. Ana Margarida na validação de 

prescrições e também desempenhar a preparação das malas da unidose, tarefa que 

realizei diariamente, sempre com a supervisão da Dra. Ana Margarida, que realizava 

sempre uma dupla verificação de todas as gavetas.  

 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório surgiu da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas 

devido ao facto de, em certos casos, os medicamentos apresentarem janelas 

terapêuticas estreitas, à existência de efeitos secundários graves e também da 

necessidade de assegurar a adesão à terapêutica. Para além disso, este tipo de 

distribuição oferece várias vantagens, nomeadamente, a redução dos custos 

associados ao internamento hospitalar, a redução dos riscos inerentes a um 

internamento como, por exemplo, as infeções nosocomiais, a possibilidade de o doente 

continuar o tratamento ao nível do domicílio e também o facto da comparticipação de 

certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos SFH, em regime de 

ambulatório. [2,12] 

Os medicamentos só podem ser cedidos ou administrados a um doente de 

ambulatório depois do médico enviar uma prescrição médica eletrónica aos SFH. [13] 

Assim que a prescrição é validada pelo farmacêutico responsável, este deve confirmar 

tanto a data de dispensa como as quantidades a serem dispensadas, de modo a 

assegurar a entrega da quantidade certa do medicamento atempadamente.  

 

4.4. Distribuição de Substâncias de Controlo Especial 

4.4.1. Benzodiazepinas, Psicotrópicos e estupefacientes 

Como já referido anteriormente, os psicotrópicos e estupefacientes são sujeitos 

a um controlo mais rigoroso em todo o seu circuito, pelo que a sua distribuição requer 

também um controlo especial. [5] 
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Assim, estes medicamentos só são dispensados na presença do anexo X do 

INCM (Anexo 13) que deve ser preenchido pelo enfermeiro no momento da sua 

administração. Nesse registo é colocado o nome do utente, o número do processo, a 

quantidade administrada e a data e assinatura do enfermeiro responsável pela 

administração. Cada medicamento tem o seu anexo X onde está mencionada a DCI, a 

forma farmacêutica e a respetiva dosagem, contendo original e duplicado. Quando a 

folha estiver completa ou a farmacêutica considerar adequado proceder à reposição de 

stock, o médico responsável deve confirmar as administrações de cada folha, 

assinando-a posteriormente no local indicado e entregando-a aos serviços 

farmacêuticos.  

Após a receção da folha, a farmacêutica deve confirmar o correto preenchimento 

do anexo X e a quantidade fornecida no mesmo, assinando a zona a si designada, após 

numeração da folha consoante o ficheiro Microsoft Excel® de registo de psicotrópicos e 

estupefacientes. Sempre que é feita uma transferência destes medicamentos é feita a 

respetiva atualização no documento Microsoft Excel®, devendo proceder-se à 

contagem do stock remanescente no interior do cofre.  

Posteriormente, é feita a transferência informática dos medicamentos em 

questão e a entrega nos respetivos locais. O enfermeiro responsável do serviço 

requisitante deve confirmar as quantidades entregues com as quantidades descritas no 

Anexo X e assinar na zona correspondente do anexo. O documento original é arquivado 

na farmácia e o duplicado é entregue no serviço. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a Dra. Ana 

Margarida Costa em todo o processo envolvente deste tipo de medicamentos. 

 

4.5. Derivados do plasma humano 

Os derivados do plasma humano são medicamentos constituídos por proteínas 

plasmáticas com interesse terapêutico no tratamento de determinadas patologias. 

Os hemoderivados fazem parte de um grupo de medicamentos cuja distribuição 

se encontra legislada devido ao risco biológico a que estão associados, já que são 

passíveis de constituírem veículos responsáveis pela transmissão de certas doenças 

infeciosas via sanguínea. Desta forma, requerem um controlo e registo especiais. [2] 

Assim, todos os lotes de hemoderivados produzidos são analisados pelo Instituto 

Português do Sangue (IPS) que envia os resultados para o INFARMED, entidade 

responsável pela emissão do certificado de aprovação, denominado Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL). [14] 
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Para a requisição, distribuição e administração destes medicamentos é 

necessário o preenchimento do Modelo n.º 1804 do INCM intitulado por “Medicamentos 

Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração” (Anexo 14). O documento 

apresenta quatro quadros na sua constituição, em que os quadros A e B devem ser 

preenchidos pelo médico prescritor, o quadro C pelos SFH e o quadro D pelo enfermeiro 

responsável pela administração. Cada declaração é preenchida para um só produto e 

doente, sendo o documento original arquivado nos SFH e o duplicado entregue ao 

serviço clínico, onde é anexado ao processo do doente. [15] 

Durante o meu estágio, foram dispensadas várias vezes unidades de fibrina 

humana pelo que me foi possível acompanhar a Dra. Margarida na verificação do 

preenchimento do modelo nº 1804, assim como na verificação dos números de lote 

registados e números de lote das embalagens dispensadas. 

 

4.5.1. Medicamentos antineoplásicos 

Os medicamentos antineoplásicos são entregues pelo farmacêutico diretamente 

no serviço de oncologia, onde decorre o tratamento do doente. Antes da entrega, o 

farmacêutico faz a verificação dos rótulos e da medicação prescrita, através da 

comparação com a folha de prescrição informática. O enfermeiro responsável pelo 

doente leva a medicação na mala fechada, onde foi realizado o transporte, para a sala 

dedicada para administração do tratamento, mantendo-se a medicação devidamente 

acondicionada até à administração. [16] 

No HPBC, decorrem ciclos de quimioterapia às segundas feiras, pelo que pude 

acompanhar a Dra. Ana Margarida ao serviço de oncologia para deixar a medicação 

necessária para cada doente, devidamente identificada. 

 

4.5.2. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco usado para reverter o bloqueio neuromuscular 

provocado pelo rocurónio ou pelo vecurónio, devendo ser apenas administrado por ou 

sob supervisão de um anestesista. Este fármaco apresenta valor terapêutico 

acrescentado, uma vez que produz uma reversão mais rápida da anestesia e com 

menos risco (sem depressão cardiorrespiratória) quando comparado com a terapia 

tradicional com neostigmina e atropina. [17] 

No HPBC, assim como em todo o GTS, o Sugamadex está sujeito a um controlo 

mais rigoroso, uma vez que este medicamento apresenta um custo de aquisição mais 

elevado e se observou um aumento na sua utilização. Desta forma, sempre que este 

fármaco é utilizado, o médico anestesista tem de preencher um documento (Anexo 15) 
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onde justifica o motivo da sua utilização, contendo também as informações do utente, 

datado e assinado. Este documento é entregue aos SFH e, conforme o número de 

justificações entregues, é feita a reposição do fármaco no bloco operatório. 

No HPBC, o Sugamadex é utilizado com alguma frequência, pelo que consegui 

por diversas vezes verificar o preenchimento do documento bem como a reposição do 

fármaco no bloco operatório. 

 

5. Farmacotecnia 

5.1. Manipulação de preparações estéreis 

5.1.1. Misturas para nutrição parentérica 

A infusão por via central ou periférica de macro e micronutrientes consiste numa 

alternativa à alimentação tradicional, quando esta não é possível ou é insuficiente para 

satisfazer as necessidades nutricionais dos doentes (desnutrição, necessidades 

metabólicas alteradas por patologias e estados de inanimação). [18] 

Nas unidades do GTS não é preparada nutrição parentérica, uma vez que as 

necessidades atuais dos doentes de cada serviço não o justificam. Por esse motivo, são 

então adquiridas bolsas comerciais tri-compartimentadas com soluções de 

aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos. Habitualmente, é necessário adicionar, no 

momento da administração, oligoelementos e/ou vitaminas, sendo esta administração 

realizada num sistema em paralelo, em que é administrado um soro com os 

suplementos ao mesmo tempo que ocorre a nutrição parentérica. [19] 

Foi-me possível estar em contacto com estas bolsas de nutrição parentérica e, 

com a ajuda da Dra. Ana Margarida, perceber o seu funcionamento, visto estar prescrito 

a mais do que um doente durante o período do meu estágio. 

 

5.1.2. Medicamentos antineoplásicos 

Como referido anteriormente, a preparação de medicamentos antineoplásicos ou 

citotóxicos no GTS é efetuada de forma centralizada na Unidade de Preparação de 

Medicamentos Citotóxicos da FC, sendo da responsabilidade da farmacêutica 

coordenadora.  

Estes são preparados numa sala estéril, com pressão negativa e janela de 

transferência de produtos para o exterior, só sendo permitida a entrada a operadores 

devidamente equipados e desinfetados. A sala possui uma câmara de fluxo laminar 

vertical, uma vez que os produtos manuseados podem ser nocivos para o operador, 
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devido ao elevado risco teratogénico, mutagénico e carcinogénico que apresentam. 

[20,21] 

 

5.2. Manipulação de preparações não estéreis 

O processo de manipulação de preparações não estéreis é feito apenas na FC 

do GTS, uma vez que é lá que existem as condições necessárias para respeitar as Boas 

Práticas de Fabrico, garantindo a sua qualidade e segurança. Os farmacêuticos 

responsáveis de cada uma das unidades hospitalares fazem o pedido de manipulados 

que necessitam, periodicamente, sendo estes posteriormente preparados e enviados 

para cada uma delas.  

Estas preparações têm de apresentar uma ficha de preparação e vir rotuladas 

com todas as informações relevantes, conforme já mencionado anteriormente no 

presente relatório.  

 

5.3. Etiquetagem e reembalagem 

Os medicamentos devem ser distribuídos para todas as unidades hospitalares 

em dose unitária. Para isso, todos os comprimidos e cápsulas são reembalados e 

etiquetados individualmente na Farmácia Central, estando cada unidade identificada 

com DCI, dosagem, lote, PV e código de barras. [22] 

Quando tal não é possível ou quando são pedidos medicamentos à farmácia 

comunitária, essa reembalagem tem de ser feita nas instalações dos SFH do HPBC, 

recorrendo à impressora de etiquetas e ao programa de impressão das mesmas, onde 

são colocadas todas as informações acerca do medicamento em questão.  

Durante o meu estágio, foram pedidos alguns medicamentos à farmácia 

comunitária e também, por motivos de urgência na receção da medicação, chegaram à 

farmácia do HPBC alguns medicamentos por reembalar e etiquetar. Por esse motivo, 

tive a oportunidade de proceder à etiquetagem e reembalagem de vários comprimidos 

e cápsulas.  

 

5.4. Fracionamento de comprimidos 

O fracionamento de comprimidos é utilizado quando a dosagem que é prescrita 

pelo médico não se encontra comercializada e só é feito se não existir no FHI do GTS 

uma dosagem alternativa, que permita cumprir a posologia prescrita pelo médico. A 

decisão de fracionar um comprimido só é tomada após a consulta do resumo das 
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características do medicamento e/ou o laboratório fornecedor, uma vez que a divisão de 

comprimidos pode alterar a sua biodisponibilidade. [22] 

Este procedimento é realizado apenas para o consumo do dia, de acordo com as 

prescrições existentes, e tem de ser feito sob condições de assepsia, com a desinfeção 

de todo o local e materiais utilizados com álcool a 70º e utilização de luvas estéreis. 

Após o fracionamento, as partes fracionadas devem ser prontamente reembaladas e 

etiquetadas com uma nova etiqueta onde deve constar: DCI, forma farmacêutica, dose 

inicial, lote, validade final atribuída (6 meses a partir da data do fracionamento ou data 

inicial caso seja inferior a 6 meses), dose final (correspondente à fração) e designação 

da fração correspondente ao medicamento original (exemplo: ½ ou ¼ comprimido de 

“DCI”). Sempre que é executado um fracionamento de comprimidos, nos SFH do GTS, 

todo o procedimento deve ser registado num documento apropriado (Anexo 16). 

Durante o meu estágio foram várias as vezes em que foi necessário proceder ao 

fracionamento de comprimidos de modo a assegurar a correta prescrição, pelo que 

executei várias vezes todo o processo, desde fracionar até registar no documento 

apropriado.  
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Considerações Finais 

 

Ao longo do nosso percurso académico, a área de Farmácia Hospitalar é uma 

área com a qual contactamos muito pouco e sobre a qual não temos uma perceção 

definida das suas atividades e da sua importância. Assim, considero que esta 

experiência durante o meu estágio curricular foi extremamente relevante e gratificante.  

Durante os dois meses de estágio, tive a oportunidade de observar e vivenciar o 

mundo da Farmácia Hospitalar e da relevância que o farmacêutico apresenta perante 

uma unidade hospitalar e os seus doentes. Permitiu-me ter uma visão mais clara e 

distinta do papel do farmacêutico hospitalar, tanto na sua intervenção ao nível do utente 

como na sua integração na equipa clínica do hospital. 

Termino este estágio apercebendo-me da grandeza e do alcance da profissão 

farmacêutica e do seu valor no contexto hospitalar. As competências e capacidades que 

adquiri permitiram-me crescer a nível pessoal e profissional e serão essenciais para 

moldar o meu futuro enquanto farmacêutica.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Plano Operacional semanal dos SFH do HPBC 
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Anexo 2: Plano Organizacional da Farmácia do HPBC  
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Anexo 3: Medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike) 
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Anexo 4: Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: Anexo VII 
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Anexo 5: Autorização de Utilização Especial 
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Anexo 6: Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo 7: Registo de Temperatura e Humidade 
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Anexo 8: Etiquetas sinalizadoras de Prazo de Validade a Expirar 
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Anexo 9: Controlo dos Gases Medicinais 
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Anexo 10: Pedido de Reposição de Stock da Urgência (exemplo) 
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Anexo 11: Registo de Levantamento de Medicação 
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Anexo 12: Mapa para a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (exemplo) 
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Anexo 13: Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes: Anexo X 
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Anexo 14: Modelo nº 1804 para a requisição dos hemoderivados 
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Anexo 15: Folha de justificação de utilização de Sugamadex 
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Anexo 16: Folha de registo de fracionamento de comprimidos 
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