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Resumo 

 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é a última 

etapa de um percurso de 5 anos. Este relatório resume o trabalho efetuado e as 

competências que adquiri ao longo de 4 meses em farmácia comunitária.  

 Encontra-se estruturado em duas partes, sendo a primeira mais direcionada para a 

vertente do funcionamento da farmácia da Boa Hora e da experiência adquirida e a segunda 

trata do desenvolvimento de um caso de estudo como potencial serviço a adotar por uma 

farmácia e o conhecimento que adquiri do ponto de vista científico no desenvolvimento 

deste tema. 
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AINE   Anti-inflamatórios não esteroides 

ANF   Associação Nacional de Farmácias 

ARA  Antagonista do Receptor da Angiotensina 

AVC   Acidente Vascular Cerebral 

BB   Bloqueador adrenérgico beta 

BCC  Bloqueador da entrada de cálcio 

CFV   Capacidade vital forçada 

CNP   Código Nacional do Produto 

CVF   Capacidade vital forçada 

DCV  Doença Cardiovascular 

DGS   Direção Geral de Saúde 

DPOC  Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

EAM   Enfarte Agudo do Miocárdio 

ECG   ELETROCARGIOGRAMA 

EM  Enfarto do miocárdio 

FBH   Farmácia da Boa Hora 

FRCV   Fator de Risco Cardiovascular 

HTA   Hipertensão Arterial 

IECA  Inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

MD  Método de Dáder 

MSRM  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PCNE  Pharmaceutical Care Network Europe 

PVP   Preço de Venda ao Público (PVP) 

RCV   Risco Cardiovascular 

RNM   Resultado Negativo associado ao Medicamento 

VEF1   Volume expiratório forçado no 1º segundo 
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Parte I 

1. A Farmácia da Boa Hora 
1.1 Localização e Estrutura Externa 

 A Farmácia da Boa Hora (FBH) encontra-se localizada na Rua da Boa Hora, nº80, no 

Porto. A localização da Farmácia é bastante importante visto que se encontra relativamente 

perto da Maternidade Júlio Dinis e muitos dos seus utentes resultam dessa localização 

(Anexo I).  

 Encontra-se também relativamente perto de várias unidades de saúde, estando 

assim numa posição estratégica. O fluxo de pessoas deve-se principalmente às pessoas 

que residem perto da FBH ou que trabalham naquela zona ou então são pessoas que são 

encaminhadas pela Maternidade por ser a farmácia mais perto. 

1.2 Estrutura Interna e Horário de funcionamento 

 O espaço interno da FBH pode ser dividido em 5 zonas principais: zona de 

atendimento (Anexo II), gabinete de atendimento ao utente (Anexo III), escritório (Anexo IV), 

armazém (Anexo V) e casa de banho.  

 A FBH funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 

18h, encerrando aos Domingos. A FBH faz também dias de serviço noturno, pelo que nestes 

mesmos dias se encontra aberta 24h. 

1.3 Recursos Humanos 

 Na FBH cada pessoa tem as suas responsabilidades e tarefas devidamente 

estipuladas, assim sendo asseguram toda a qualidade do serviço na farmácia. Durante o 

meu estágio a equipa técnica da farmácia sofreu algumas alterações sendo então 

constituída atualmente por 4 elementos efetivos sendo eles: 

• Dra. Isabel Cerejeira – Diretora Técnica 

• Dra. Catarina Rodrigues – Farmacêutica Adjunta 

• Carolina Neves – Ajudante de Farmácia 

• Eliana Moreira – Técnica de Farmácia (em estágio profissional) 

1.4 Os Utentes 

 A farmácia está instalada na Rua da Boa Hora desde 1957, pelo que está bastante 

enraizada na comunidade que a rodeia. A maioria dos utentes da FBH são já clientes 

habituais há muitos anos.  

 A FBH também recebe muitos utentes derivado da sua localização estratégica com 

as unidades de saúde como por exemplo a Unidade de Saúde Familiar Bom Porto, O Centro 

de Saúde Carvalhosa e a Maternidade Júlio Dinis. 
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2. Gestão da Farmácia 

2.1 Sistema informático 

 O sistema informático utilizado pela FBH é o Sifarma 2000. Este sistema foi 

desenvolvido pela Glintt – Healthcare Solutions, S.A.  com o Apoio da Associação Nacional 

de Farmácias (ANF). Este sistema ajuda a equipa técnica tanto a nível do atendimento, 

como no fornecimento de informação científica sobre todos os produtos farmacêuticos e 

também dá informações sobre possíveis interações medicamentosas. É importante ao nível 

da gestão dos stocks, uma vez que é neste programa que se dá entrada e saída de todos os 

produtos farmacêuticos. 

2.2 Gestão de Stocks 

 No setor das farmácias comunitárias, tal como em qualquer empresa, é necessária 

uma boa gestão dos stocks quer para o sucesso económico quer a nível da prestação de 

cuidados de saúde e claro está do capital disponível. 

 A gestão de stocks é assegurada através do sistema informático, passando por este 

todo e qualquer passo no percurso dos produtos, desde a sua compra (entrada no sistema) 

até à sua venda (saída do sistema) de maneira a manter o stock informático o mais 

aproximado do real. 

 A gestão de stocks na FBH é condicionada por vários fatores: Capital disponível; 

Perfil de vendas; Hábitos de Prescrições médicas; Sazonalidade de alguns produtos; 

Bonificações e Promoções e condições de pagamento; Campanhas publicitárias. 

 O sistema informático permite obter todas as informações sobre estes fatores e 

avaliando os mesmos é possível definir um stock mínimo para um produto, que quando é 

atingido gera um pedido de encomenda, evitando assim rupturas de stock. Estes pedidos 

apesar de serem automáticos ainda são sujeitos a um validação e revisão por parte do 

utilizador. 

2.3 Encomendas 

2.3.1 Realização de Encomendas 

  Na FBH a realização de encomendas é feita de 3 formas distintas: Encomenda diária 

(informatizada), pedido ao armazenista ou pedido direto ao laboratório. 

 A encomenda diária informatizada é realizada através do sistema informático, sendo 

feita três vezes ao dia, uma ao final da manhã, outra ao final da tarde e a última no fim do 

horário de trabalho. Através do Sifarma 2000 é gerada uma encomenda de acordo com os 

produtos vendidos desde a última encomenda realizada. Esta encomenda, antes de ser 

enviada informativamente para o fornecedor pré-definido é validada e se necessário alterada 

por qualquer responsável da FBH. 

 A segunda forma de realização de encomendas, ou seja, o pedido direto ao 

armazenista decorre do facto de existirem imensos produtos farmacêuticos ao dispor do 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia da Boa Hora 

Luís Carlos Martins Mendes 3 

utente e a farmácia não ter a capacidade de ter um exemplar de cada produto. Assim sendo 

é habitual na FBH fazer-se encomendas diretas ao armazenista para encomendar um 

produto para o qual não tem stock criado ou simplesmente entrou em ruptura. Aquando a 

realização deste tipo de encomenda de pedido de um produto, o funcionaria da FBH elabora 

uma nota onde aponta: o nome do cliente, o seu contacto, o nome do produto, o 

armazenista a quem realizou o pedido, a data do pedido e a identificação do funcionário. 

Esta nota serve para saber que foi feito um pedido especial para um certo utente e que a 

sua permanência na farmácia até à sua venda é de um máximo de 3 dias, sendo que depois 

deste período, o produto é devolvido para evitar que a farmácia fique com um produto que 

pode ser tão específico que não seja vendido a mais ninguém e fique armazenado no stock 

desnecessariamente. 

 A terceira e última modalidade de encomendas é o pedido direto ao laboratório, este 

pode ser feito através do delegado de informação médica do laboratório ou por contacto 

direto com o laboratório em causa. Este tipo de encomenda é geralmente utilizado em 

produtos sazonais, produtos com elevada rotatividade ou simplesmente com marcas que a 

FBH trabalha. Estes delegados fazem visitas regulares às farmácias através de marcações, 

previamente feitas e nas quais oferecem condições de compra favoráveis à farmácia, 

através de bonificações ou descontos em certos produtos. Neste tipo de encomenda a 

formalização da encomenda é feita através de uma nota de encomenda para o laboratório 

que depois envia os produtos diretamente para a farmácia. 

2.3.2 Receção e Conferência de Encomendas 

 A receção e conferência das encomendas na farmácia da Boa Hora é realizada 

utilizando um computador que se encontra na zona do armazém e que se destina a dar a 

entrada dos produtos no sistema informático (Anexo VI). A receção das encomendas é 

realizada por qualquer funcionário da FBH sendo que a encomenda deve vir devidamente 

identificada com o nome da farmácia e respectiva fatura e se for uma encomenda ao 

laboratório, esta deve ser logo conferida através da nota de encomenda realizada à priori. 

 Após a receção física da encomenda e depois de esta estar em conformidade é 

necessário armazenar no frigorífico os produtos farmacêuticos que necessitam de tais 

confições, sendo estes imediatamente armazenados. 

 Seguidamente quem está no processo de receção das encomendas deve iniciar a 

introdução dos produtos no sistema informático. Este processo inicia-se com a introdução do 

número da fatura e o valor monetário da mesma, e posteriormente através de um leitor ótico 

procede-se à leitura do Código Nacional do Produto (CNP) de cada produto que consta na 

encomenda. 

 No caso dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) é necessário 

confirmar o preço de venda ao público (PVP) que aparece na caixa do produto tendo em 
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atenção que o preço do mesmo pode ter sofrido ajustes e deve ser atualizado no sistema se 

houver uma alteração do PVP. 

 É muito importante que se verifique o prazo de validade de cada produto e também 

se os produtos e a quantidade dos mesmo que estão a ser recepcionados constam na 

fatura. Deve também ser avaliado o estado da embalagem, visto que pode ser esmagado 

dentro das banheiras que contêm as encomendas, ou simplesmente vir com defeito de 

laboratório. 

 No que concerne aos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) é 

preciso calcular a margem de comercialização associada a cada produto. Isto faz-se tendo 

por base o valor em que o produto foi faturado à farmácia, ou seja, o preço de venda à 

farmácia (PVF). Nestes casos em que se calcula o PVP do produto farmacêutico através do 

seu PVF é necessário a impressão de etiquetas com o PVP para cada produto e o valor do 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

 Qualquer produto que se encontre danificado ou apresentando inconformidades deve 

ser igualmente introduzido no sistema para posteriormente serem devolvidos, também 

através do sistema. 

 Quando se finaliza o processo de entrada dos produtos é necessário confirmar todos 

os valores com a fatura da encomenda e de seguida a fatura é arquivada por ordem 

cronológica na capa do fornecedor. No caso dos pedidos diretos ao fornecedor é necessário 

a criação de uma encomenda manual para a receção dos mesmos. 

 A receção de encomendas foi a primeira tarefa que me foi atribuída. Tarefa que 

realizei durante o primeiro mês e meio. Acho importante esta tarefa para conhecer todos os 

produtos disponíveis na farmácia e aproveitar para estudar mais à cerca dos mesmos. 

2.3.3 Armazenamento 

 O armazenamento dos produtos deve ser realizado após a introdução dos mesmo no 

sistema informático e a partir deste momento a farmácia é responsável pela conservação e 

manutenção dos produtos para assegurar a sua qualidade. Este armazenamento tem de ser 

feito de forma prática para facilitar o atendimento e evitar perdas de tempo desnecessárias. 

 Geralmente, os MSRM são armazenados na parte interna da farmácia, num local não 

acessível nem visível por parte do utente por ordem alfabética. Na FBH os medicamentos 

genéricos e os medicamentos de marca armazenam-se em locais distintos para facilitar a 

sua dispensa. Os MNSRM são armazenados na parte do atendimento propriamente dito, de 

fácil acesso e visualmente apelativos para o utente de forma a captar a sua atenção.  

 O armazenamento tem em conta determinados aspectos como: o espaço disponível 

para o acondicionamento, o fácil acesso por parte dos colaborados, as condições de 

armazenamento como a temperatura humidade e luminosidade que devem ser apropriadas 

para cada tipo de produto. Os produtos farmacêuticos que necessitam de temperatura 
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especial (entre 2 a 8ºC) devem ser imediatamente armazenados no frigorifico que se 

encontra na parte do armazém [1]. O armazenamento de produtos farmacêuticos deve 

também ter em conta o seu prazo de validade (PV) em que se aplica a regra “first expired, 

first out” (FEFO) em que o produto que termina o PV primeiro tem de ser o primeiro a ser 

escoado. 

 Na FBH é feito mensalmente a conferência dos PV recorrendo ao Sifarma 2000. É 

emitida uma listagem dos produtos cujo PV termina nos 3 meses seguintes. Esta 

conferência é realizada para atualizar os PV no sistema e serve para evitar a venda de 

produtos com PV expirado. Os produtos que se encontram perto de expirar a validade são 

devolvidos ao fornecedor. 

 Já no caso dos estupefacientes e devido à sua especificidade encontram-se 

armazenados numa gaveta à parte de todos os outros medicamentos e estão escondidos 

para uma melhora monitorização dos mesmos. 

 O armazenamento dos produtos farmacêuticos a par da receção de 

encomendas foi também a minha primeira tarefa. Esta função é importante para 

conhecer onde é que os medicamentos se encontram, para depois facilitar o processo 

de aviamento. 

2.3.4 Fornecedores 

 Na FBH a preferência no fornecedor recai sobre a Plural tendo também outros 

fornecedores secundários como a Alliance Healthcare, Cooprofar, OCP e mais 

recentemente a Empifarma. 

 A escolha dos fornecedores é feita de acordo com as vantagens que o fornecedor 

garante à farmácia através de bonificações ou descontos, horários de distribuição 

compatíveis e também pelo acesso a medicamentos cujo stock seja bastante escasso. A 

diferença a nível de stocks entre os fornecedores leva a FBH a ter alternativas para colmatar 

a falta de medicamentos num ou noutro fornecedor. 

 No caso da compra de produtos sazonais ou produtos de elevada rotatividade, estas 

são feitas diretamente ao laboratório de modo a maximizar as bonificações e ou descontos 

para a farmácia aumentando o volume de compra para aumentar as suas vantagens 

comerciais. 

2.4 Controlo de Validades e Devoluções 

 Como já foi referido anteriormente, os PV são monitorizados mensalmente e 

atualizados diariamente aquando do processo de entrada dos produtos no sistema 

informático. Assim sendo é possível para a farmácia ter uma margem que lhe permita 

verificar se os PV registados informaticamente estão de acordo com os PV reais que se 

encontram armazenados fisicamente. As listagens emitidas mensalmente são conferidas 

pelos colaboradores da FBH que validam o PV no stock físico. Se o prazo de um produto 
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farmacêutico estiver a terminar e não ser possível o seu escoamento, o produto é devolvido 

ao fornecedor com uma nota de devolução.  

 O sistema permite um procedimento fácil para que se emita uma nota de devolução a 

partir de dados introduzidos pelo utilizador tais como: fornecedor, nº da fatura, motivo, CNP 

e quantidade. 

 O fornecedor posteriormente avalia a devolução e das duas uma ou o fornecedor 

troca o produto por outro com mais validade ou emite uma nota de crédito. Se a devolução 

do produto não for aceite por parte do fornecedor este volta a enviar o produto para a 

farmácia que terá de decidir qual o seu destino. 

 No que toca às encomendas diretas ao fornecedor via telefónica a pedido do utente, 

a FBH tem uma politica de permanência do produto até 3 dias após a sua aquisição visto 

que a maioria dos fornecedores aceita devoluções até 5 dias após a aquisição do produto. 

3. Dispensa de Medicamentos 

3.1 Receita médica 

 A receita médica é um documento imprescindível na comunicação entre o médico 

prescritor e a farmácia e é utilizado para que o farmacêutico possa dispensar MSRM, sendo 

regulamentada pela Portaria nº137-A/2012 de 11 de maio. 

 Desde o passado dia 1 de Junho de 2012 que a prescrição de medicamentos é 

efetuada por substância ativa ou Denominação Comum Internacional (DCI). Este novo 

formato é acompanhado pela indicação da forma farmacêutica, dosagem, tamanho e 

número de embalagens [2]. Cada receita deve conter 4 medicamentos prescritos que não 

contenham a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem ou pertençam ao 

mesmo agrupamento. Podem ser prescritas no máximo duas embalagens do mesmo 

medicamento. No caso de se apresentarem sob a forma de embalagem unitária é permitido 

um máximo de 4 embalagens do mesmo medicamento por prescrição [3]. Para a receita ser 

validade pelo farmacêutico esta deve apresentar elementos obrigatórios tais como: número 

da receita, identificação do local de prescrição, médico prescritor assim como a sua 

assinatura, nome e número de utente ou beneficiário do subsistema, entidade financeira 

responsável e a referência do regime de comparticipação, se for aplicável. A validade da 

receita é de 30 dias a contar na data de prescrição, podendo conter até 3 vias com validade 

de 6 meses também a contar no momento da sua prescrição [3]. 

 A receita manual cumpre também uma série de requisitos para que seja considerada 

válida pelo farmacêutico. Não podendo ser rasurada, nem podendo apresentar caligrafias 

diferentes ou ser prescrita com canetas diferentes ou lápis. O número de embalagens que 

são prescritas deve constar na receita em número e por extenso. Neste caso apenas é 

permitida uma via da mesma receita. 
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 As receitas manuais devem obrigatoriamente apresentar: Identificação do local de 

prescrição ou respectiva vinheta (se for aplicável), vinheta identificativa do médico prescritor; 

identificação da especialidade do médico, contato telefónico do médico, nome e número de 

utente e, se aplicável, do beneficiário, entidade financeira responsável, referência ao regime 

especial de compartecipação se aplicável, denominação comum internacional, dosagem, 

forma farmacêutica, tamanho da embalagem, número de embalagens, identificação do 

despacho que estabelece o regime especial de comparticipação se for o caso, data de 

prescrição e assinatura do médico prescritor [3]. 

 A farmácia deve possuir em stock no mínimo 3 medicamentos pertencentes ao grupo 

homogéneo de entre os 5 mais baratos do mercado e caso a farmácia não cumpra este 

requisito tem até 12 horas para regularizar a situação. 

 Existem ainda, caso se justifique, algumas exceções à prescrição por DCI que 

podem ser:  

- Margem ou índice terapêutico estreito (A receita deve conter a menção “Exceção a) do nº 3 

do art. 6º”) 

- Reação adversa prévia (A receita deve conter a menção “Exceção b) do nº3 do art. 6º”). 

Esta alínea aplica-se a casos em que haja uma reação adversa prévia reportada à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), a um 

determinado medicamento (marca comercial) e a um utente em particular, pelo que esta 

exceção só deverá ser mencionada nestas condições. 

- Continuidade de tratamento superior a 28 dias (A receita tem de conter a menção “ 

Exceção c) do nº3 do art.6º” – Aplica-se quando o médico prescreve a marca ou nome do 

titular em tratamentos com duração superior a 28 dias. O médico deve registar esta opção 

no processo clínico do doente para efeitos de monitorização e controlo. 

 - Apesar desta exceção, cabe ao utente poder optar por medicamentos do mesmo 

grupo homogéneo, ou seja, com a mesma forma farmacêutica, DCI, dosagem e tamanho da 

embalagem similares ao prescrito desde que o preço seja inferior ao prescrito pelo médico 

[3]. 

3.1.1 Receita eletrónica 

 Atualmente, a receita médica eletrónica encontra-se em vigor sendo o novo método 

de aviamento de receitas nas farmácias, eliminando os erros humanos relativos ao 

aviamento propriamente dito. Este novo método tem como objetivo a desmaterialização do 

circuito de prescrição tal como a dispensa e conferência dos medicamentos. O objetivo é 

melhorar a qualidade e segurança da utilização de medicamentos em Portugal embora 

ainda seja recorrente o recurso à receita manual tradicional por parte do médico prescritor. 

 O novo circuito funciona do seguinte modo: primeiro é efetuada a prescrição a partir 

de uma Unidade de Prestação de Cuidados de Saúde (UPCS), seguidamente a mesma 
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prescrição é automaticamente enviada à Rede Nacional de Informação de Saúde (RNIS) 

que gera e atribui uma senha à receita eletrónica. Quando a receita eletrónica chega à 

farmácia esta é aviada e no ato da leitura da receita a RNIS é informada dos medicamentos 

que foram dispensados e em conjunto com as faturas e receitas são enviadas à ANF no final 

do mês pelas farmácias. Neste ponto há o cruzamento e análise de dados por parte do 

Centro de Conferência de Faturas (CCF) entre o que foi eletronicamente informado à RNIS 

na prescrição feita na UPCS e a dispensa e aquilo que foi enviado à ANF. Por último, A CCF 

envia à Associação Regional de Saúde (ARS) outra fatura e notas de crédito para o 

pagamento das respetivas comparticipações, após informar no fim a RNIS. 

 Existem duas formas para aviar receitas eletrônicas no sistema ou através do 

número da receita ou através do cartão de cidadão do utente. De realçar que é sempre 

necessário o código de acesso que se encontra no guia de tratamento para se aceder à 

receita eletrónica. A principal vantagem do uso do cartão de cidadão é o fato de integrar 

diretamente no atendimento os dados para a emissão da fatura, permitindo ao farmacêutico 

ter mais tempo para aconselhar o utente. 

 Todas as receitas aviadas eletronicamente são loteadas de forma igual, excetuando-

se os casos em que os utentes beneficiam de serviços de complementaridade e aí o método 

a utilizar é o antigo, e são agrupadas no lote 99 ou 98. Se a receita for aviada 

eletronicamente o sistema assume que a receita não tem erros de validação e não será 

devolvida sendo agrupadas no mesmo lote. 

 Nos casos em que a prescrição pelo médico é feita por DCI, ou nos casos em que 

hajam exceções que foram mencionadas acima, quando um utente opta por um 

medicamento de marca o sistema informático pede a validação do código de direito de 

opção que se encontra na guia de tratamento. 

 Existem inúmeras vantagens deste novo método de aviamento de receitas sendo o 

mais notável a diminuição dos erros de dispensa de medicamentos ao utente. Não menos 

importante é também de realçar uma diminuição de preocupação por parte do farmacêutico 

na validação dos requisitos da receita, uma vez que isto é feito automaticamente pelo 

sistema, diminuindo bastante o número de receitas devolvidas e beneficiando o utente de 

um melhor aconselhamento por parte do farmacêutico. 

 Durante o meu estágio este método já se encontrava em vigor e facilitou 

bastante o processo de aviamento e me fez focar ainda mais no atendimento e 

aconselhamento ao doente.  

3.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os MSRM são prescritos por um médico dirigidos para o tratamento de uma 

patologia aguda ou crónica, e não podem ser dispensados se o utente não tiver consigo a 
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respetiva receita médica, dado que direta ou indiretamente pode constituir um risco para a 

saúde do utente [4]. 

 Sendo a FBH maioritariamente frequentada por doentes crónicas, a dispensa de 

MSRM é a forma mais comum de atendimento ao público. O ato da dispensa implica uma 

cuidadosa leitura do receituário do utente pelo farmacêutico tanto para validar as receitas 

como para prestar o devido aconselhamento e realizar a farmacovigilância. 

 O farmacêutico após validar os requisitos do ponto 3.1 procede ao ato de dispensa 

propriamente dita. Segue-se então a introdução da receita eletrónica no sistema, sempre 

acompanhada do código de acesso presente na guia e a respetiva prescrição passa a estar 

presente no sistema. A cada linha apresentada no sistema corresponde a um Código 

Nacional de Prescrição Electrónica Médica (CNPEM) que permite ao farmacêutico aceder a 

todos os medicamentos que podem ser dispensados e claro está pertencem ao mesmo 

grupo homogéneo, incluindo-se medicamentos de marca e genéricos. Cabe a cada utente 

decidir qual o medicamento a adquirir desde que esteja no grupo prescrito. 

 Após a decisão por parte do utente, o farmacêutico vai recolher no armazém todos 

os medicamentos necessários para a dispensa da respectiva receita. Estes são então 

introduzidos no sistema e neste momento o farmacêutico têm de escolher o regime de 

complementaridade adicional se for o caso, tais como qualquer seguro adicional de saúde 

ou caso sejam membros de sindicatos e neste caso o utente tem de indicar ao farmacêutico 

que usufrui deste tipo de complementariedades e por isso tem de atestar a validade dos 

mesmos. 

 Após a validação dos requisitos da receita e do ato de dispensa procede-se à 

impressão do verso da receita no qual fica inscrito qual foi o medicamento dispensado com 

o nome e o respetivo código de barras, o seu preço de referência, o PVP, o valor da 

comparticipação e o valor que o utente tem de pagar bem como casos existem as exceções 

aplicadas. De seguida o utente assina o verso da receita que fica como comprovativo de 

como recebeu a medicação que solicitou e também como recebeu toda a informação sobre 

a correta utilização dos mesmos. 

 Por fim o farmacêutico tem como responsabilidade educar o doente no que toca à 

posologia, contraindicações, via de administração, possíveis interações e outras 

informações que o utente deseje. Cabe ao farmacêutico promover a adesão à terapêutica, 

tentar perceber se está a ser aplicada e se existem efeitos secundários relacionados com o 

medicamento, fazendo assim um acompanhamento especializado no doente. 

3.3 Medicamentos Genéricos 

 Segundo o Decreto-Lei nº176/2006 o Medicamento Genérico (MG) define-se como 

um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica que o medicamento de referencia e cuja 
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bioequivalência com este último tenha sido demonstrada por estudos adequados de 

biodisponibilidade [4]. 

 O aparecimento dos medicamentos genéricos veio diversificar a escolha do utente 

conferindo-lhe o poder de decisão na hora do ato de dispensa e oferecendo-lhe um 

medicamento com igual eficácia terapêutica com menor custo. 

 A Lei nº11/2012 de 8 de março reforça que o farmacêutico tem o dever de informar o 

utente sobre o seu direito de opção no ato da dispensa dos medicamentos que estejam 

contemplados no mesmo grupo homogéneo [5]. 

 Na FBH e enquanto estagiário notei que grande parte dos utentes aderem bastante 

aos medicamentos genéricos, pois são utentes com grandes encargos financeiros e com 

baixos rendimentos. De notar também que ainda existe uma certa confusão por parte do 

utente em perceber o seu direito de opção entre o medicamento de marca e os genéricos. O 

farmacêutico deve ter a responsabilidade de explicar e educar o doente no que diz respeito 

ao seu direito de opção.  

3.4 Medicamentos Manipulados 

 O Decreto-Lei nº95/2004, de 22 de Abril regulamenta a preparação de Medicamentos 

Manipulados como área específica da profissão farmacêutica e define ainda o medicamento 

manipulado como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado segundo 

indicações de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

hospitalares e a sua dispensa é da total responsabilidade do farmacêutico [6]. 

 Na FBH são preparados bastantes medicamentos manipulados, cumprindo todas as 

boas práticas na sua preparação e claro está a elaboração de uma ficha de preparação. O 

PVP dos medicamentos manipulados é calculado tendo por base o valor das matérias-

primas, o valor do material da embalagem, e o valor dos honorários da preparação, 

conforme o descrito na Portaria nº 769/2004, de 1 de julho [7]. 

 Estes medicamentos estão sujeitos a uma comparticipação de 30% segundo o 

regime legal imposto pelo Decreto-Lei nº106-A/2010, de 1 de Outubro [7]. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar diversos medicamentos 

manipulados de entre os quais: suspensão de trimetropim a 1%, solução alcoólica 

saturada de ácido bórico, solução de minoxidil a 2% e a 5% e ainda vaselina 

salicidada a 10%. O medicamento manipulado que se prepara mais é o trimetropim a 1%, 

uma vez que a farmácia se encontra relativamente perto da Maternidade Júlio Dinis. O 

laboratório de manipulados pode ser visualizado através do Anexo VII. 

3.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Os MNSRM não necessitam de receita médica para que o farmacêutico efetue a sua 

dispensa, podendo ser indicados por aconselhamento médico, ou por indicação do prórprio 

farmacêutico.  O preço destes medicamentos é determinado pela farmácia e não tem 
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nenhum regime de comparticipação. Podem ainda ser vendidos em qualquer sítio autorizado 

pelo INFARMED, não sendo exclusivamente vendidos em ambiente de farmácia, mas 

devendo ser dispensado por um profissional de saúde habilitado. Contudo existem MNSRM 

que são de venda exclusiva em ambiente de farmácia [4]. 

 Os MNSRM são usados no tratamento sintomático de afeções menores, como 

constipações, problemas gastrointestinais e dores de cabeça e que não carecem de 

consulta médica e da respetiva prescrição. 

 O aconselhamento de MNSRM ou até a requisição por parte do utente é da 

responsabilidade do farmacêutico, cabendo-lhe decidir se é o medicamento certo para 

determinada afeção e se vai ser a melhor opção terapêutica para o utente. Se o 

farmacêutico duvidar da terapêutica ou se o problema não se enquadrar na definição de 

afeção menor, o mesmo deve orientar o utente para uma consulta médica, tendo um papel 

muito importante na saúde quer do doente quer na otimização dos recursos disponíveis.  

3.6 Legislação Especial 

3.6.1 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 

 O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, que se encontra 

regulado pela Portaria nº364/2010, de 23 de junho foi criado devido à relevância da doença 

na população portuguesa[8]. No seguimento desta portaria vários medicamentos crónicos e 

dispositivos médicos utilizados pelos doentes com a doença são comparticipados por este 

programa especial. A comparticipação de insulinas e dispositivos médicos para o controlo da 

glicemia são comparticipados a 100% e as tiras reativas comparticipadas a 85% [9]. 

3.6.2 Estupefacientes e Psicotrópicos 

 As substâncias psicotrópicas e os estupefacientes, pelas suas características 

peculiares que apresentam, como a sua ação marcada no sistema nervoso central, os seus 

efeitos adversos, o seu elevado grau de dependência e o seu possível abuso estão sujeitos 

a um grande controlo por parte das entidades reguladoras. 

 O controlo é feito nas diversas etapas do circuito do medicamento e é feito a todos 

os medicamentos que faça parte deste grupo específico. Quando é feita a encomenda deste 

tipo de medicamentos por parte da farmácia, esta é acompanhada com uma requisição em 

duplicado, onde está inserida a designação do produto, a quantidade, a data do pedido, o 

número da requisição e o número de registo interno. O duplicado, depois de assinado e 

carimbado segue de volta para o fornecedor ficando o original armazenado na farmácia. Tal 

como mencionado em cima estes produtos são armazenados em separado, num espaço 

próprio para este efeito [10,11]. 

 O ato de dispensa deste tipo de substâncias obriga também a um processo especial 

e para que este ato seja validade o utente e/ou adquirente tem de fornecer alguns dados 

pessoas tais como: Nome e morada do utente, nome do médico prescritor, nome, idade, 
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morada, número e data de emissão do documento identificativo do adquirente e o número 

da receita. Nestes casos especiais a impressão do verso das receitas é diferente contendo 

alguns dos elementos acima referidos. O sistema, após a impressão do verso da receita, 

imprime também um documento de venda destes medicamentos. Este documento tem de 

ser arquivado na farmácia com a respetiva cópia da receita, e tem de ser guardado no 

mínimo 3 anos após a data da sua emissão. Este arquivo deve, posteriormente, ser enviado 

ao INFARMED no final de cada mês. 

3.7 Outros Produtos Farmacêuticos 

3.7.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 Os Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) segundo o Decreto-Lei nº184/97, de 26 

de julho são toda a substância ou composição de substâncias com propriedades curativas 

ou preventivas de doenças e sintomas no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas [12]. 

 Na FBH os medicamentos de uso veterinário representam uma pequena parcela de 

atendimentos, sendo os mais solicitados as preparações tópicas antiparasitárias e os 

antiparasitários internos. O farmacêutico tem cada vez mais de adquirir competências nesta 

área uma vez que as pessoas tendem a preocupar-se mais com a saúde pública. 

3.7.2 Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

 O Decreto-Lei nº189/2008, de 24 de setembro visa regular os produtos 

dermocosméticos e de higiene corporal. Segundo o próprio estes são definidos como 

qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contato com as diversas 

superfícies do corpo humano, nomeadamente, epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, 

lábios, órgãos genitais externos, ou com dentes e mucosas bucais, tendo como objetivo 

final, exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [13]. 

 Embora estes produtos não sejam considerados medicamentos, são muitas vezes 

utilizados na terapêutica dermatológica, existindo cada vez mais utentes interessados num 

completo aconselhamento dermocosmético. Este tipo de produtos deve ser muito bem 

estudados e aconselhados visto que são uma importante fonte de lucro para a farmácia, 

uma vez que as margens são definidas pela farmácia. 

 A FBH trabalha apenas com algumas gamas devido ao seu público alvo e à sua 

realidade económica e assim disponibiliza várias gamas distribuídas por vários escalões de 

preços. A formação dos profissionais neste tipo de produtos é indispensável para um 

aconselhamento eficaz e adequado para cada tipo de doente.  
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3.7.3 Suplementos Alimentares 

 O Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de junho define suplemento alimentar como género 

alimentício que se destina a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e 

que constitui fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com 

efeito nutricional ou fisiológico, sendo comercializados de forma doseada como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas e outras semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, 

frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós e destinam-se a ser 

tomados em quantidades reduzidas [14]. 

 A FBH possui uma variedade de suplementos alimentares que se apresentam em 

diferentes gamas, tendo como indicações desde tratamentos de emagrecimento, 

fortalecimento das articulações até suplementos de melhoria da performance cognitiva. A 

procura por este tipo de produtos tem vindo a aumentar exponencialmente devido ao 

aumento da informação sobre as potenciais vantagens do seu consumo e à propaganda do 

marketing televisivo e online. Tendo em conta este facto a população tende a percecionar 

estes suplementos como algo que tem um perfil de segurança maior e que estão associados 

a menos efeitos adversos. O papel do farmacêutico neste caso é educar as populações 

sobre o correto uso dos suplementos alimentares, quando estes são realmente necessários 

e quando não implicam risco para o utente. É necessário ter em conta que a maioria destes 

suplementos apresenta uma ou mais substâncias ativas podendo interferir na terapêutica do 

utente, e numa ultima instância provocar efeitos adversos no mesmo.  

 Os suplementos alimentares mais vendidos na FBH são sem sombra de dúvida os 

suplementos de emagrecimento. Também existe bastante procura nos complexos 

vitamínicos, suplementos contendo cálcio, suplementos para as articulações e ainda 

suplementos para aumentar a performance cognitiva. 

 Durante o meu estágio e durante os atendimentos, tive a oportunidade de 

aconselhar alguns destes produtos sempre em benefício do utente. 

3.7.4 Nutrição Específica 

 O Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho, considera que os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial são os que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo [15]. 

 A utilização deste tipo de nutrição é bastante importante em patologias como a 

desnutrição, as úlceras, os distúrbios alimentares oncológicos e em determinados 

problemas metabólicos, quando existe uma necessidade de isenção específica de uma ou 

mais substâncias. Estes produtos estão mais direcionados a populações específicas como a 

população geriátrica, dado que é propensa a deficiências energéticas, vitamínicas e 
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minerais, e também é direcionada para a nutrição de lactentes em que muitas vezes tem de 

ser ajustada a problemas mais comuns como pequenas complicações digestivas, como as 

cólicas e a obstipação, regurgitação e refluxo gastro-esofágico. 

 A FBH disponibiliza alguns produtos de nutrição específica nomeadamente produtos 

hipercalóricos para utentes com dificuldade em deglutir, situações pós-operatório, perda de 

apetite ou para utilização em geriatria. 

3.7.5 Dispositivos Médicos 

 De acordo com o regime jurídico dos dispositivos médicos o Decreto-Lei nº145/2009, 

de 17 de junho define os mesmos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico ou terapêuticos e 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 diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma 

deficiência e ainda estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico e controlo da conceção [16]. 

 Na FBH o que o utente mais procura é material de penso, meias de compressão 

e dispositivos de ostomia, não obstante de ter em stock outros produtos 

nomeadamente: seringas, sacos de urina e frascos para colheita de amostras 

biológicas. 

 O farmacêutico tem um papel preponderante neste tipo de produtos, uma vez que 

tem a responsabilidade de educar o utente no correto uso e manuseamento dos 

dispositivos, sendo estes potencialmente perigosos se o utente os utilizar de maneira 

incorreta. 

3.8 Conferência de Receituário 

 É necessário verificar várias informações no momento do ato de dispensa de 

medicamentos numa receita médica. O farmacêutico ao mesmo tempo que tenta perceber 

se existe alguma dúvida por parte do utente e prestando-lhe o devido aconselhamento pode, 

durante o processo, cometer alguns erros como a dispensa de medicamentos com a mesma 

DCI mas que não façam parte do mesmo grupo homogéneo, pode trocar as dosagens, pode 

dispensar medicamentos com quantidades diferentes e até pode deixar passar receitas que 

não preencham os requisitos para que sejam consideradas válidas. 

 Devido a estes fatores todos é necessário que o farmacêutico faça a conferência de 

cada lote de receitas, sendo uma prática comum nas farmácias. Neste passo, o 

farmacêutico verifica em cada receita se ocorreu alguma irregularidade durante o ato de 

aviamento de maneira a corrigi-la atempadamente. 
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 Com a recente introdução da receita eletrónica e como já foi referido anteriormente 

num ponto acima é possível minimizar os erros humanos na dispensa facilitando assim o 

processo de conferência do receituário. O sistema confirma os requisitos da receita, assinala 

automaticamente o regime de comparticipação e suas exceções, confirma se a receita está 

dentro da validade e apresenta automaticamente os CNPEM. Com esta simples 

modificação, para além da minimização dos possíveis erros humanos, o farmacêutico foca-

se no que realmente é importante, o aconselhamento propriamente dito, focando-se ainda 

mais no utente. 

3.9 Faturação 

 No momento do ato de dispensa de medicamentos, o valor da comparticipação é 

calculado automaticamente pelo sistema informático. Sendo assim, cabe ao utente pagar 

apenas uma parte do PVP que não é comparticipada. Após o ato de dispensa, o sistema 

procede à impressão do verso da receita com toda a informação que se refere à operação e 

atribui a cada receita um número por ordem sequencial de acordo com o organismo de 

comparticipação e são agrupadas em lotes de 30 receitas. No final de cada mês, e até à 

bem pouco tempo, era necessário efetuar o fecho dos lotes, onde de seguida é emitido um 

documento que resume cada lote que se designa verbete, o qual descreve o PVP dos 

medicamentos, o valor que o doente paga, o valor da comparticipação, uma fatura por cada 

organismo que é emitida em quadriplicado, na qual estão inseridas informações como o 

nome da farmácia, o seu código da ANF, o número da fatura, o mês e o ano, o organismo 

que comparticipa, o número total de lotes e de receitas, os valores totais de PVP, encargos 

totais relativos ao utente e o total a pagar pela entidade, data da sua emissão, carimbo da 

farmácia, assinatura do diretor técnico ou do representante legal. Neste momento os lotes 

são fechados automaticamente ao final de cada mês.  

 Sendo assim, estes verbetes são enviados juntamente com as respetivas receitas 

faturadas ao SNS à Autoridade Regional de Saúde (ARS) para o centro de conferência de 

faturas até ao dia 5 do mês seguinte. O valor da comparticipação é depois de conferido é 

posteriormente devolvido pela ARS. 

 No caso da comparticipação das outras entidades como seguradores, sindicatos, 

estas são enviadas à ANF, no caso da FBH, que assegura posteriormente que a informação 

chega a estas mesmas entidades. 

3.9.1 Sistema de Preços de Referência 

 O sistema de preços de referência aplica-se aos medicamentos comparticipados 

incluídos no mesmo grupo homogéneo e que são prescritos e dispensados no âmbito do 

SNS. Os grupos homogéneos são atualizados periodicamente pelo INFARMED[17]. 

 O preço de referência dos medicamentos define-se como o “valor sobre o qual incide 

a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 
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homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável” 

e deve ser correspondente à media dos 5 medicamentos mais baratos que existem no 

mercado e que integram cada grupo homogéneo [17,18]. O PVP dos novos medicamentos 

que são comparticipados e quando já existe um grupo homogéneo onde são incluídos, deve 

ser inferior a 5% relativamente ao PVP máximo do medicamento genérico de preço mais 

baixo, com pelo menos 5% de quota de mercado de medicamentos genéricos no grupo 

homogéneo [19]. 

 Quando o PVP é inferior ao preço de referência, o cálculo da comparticipação faz-se 

de acordo com o PVP, quando o contrário se verifica, ou seja, o PVP é superior ao preço de 

referência, o calculo da comparticipação é calculada de acordo com o preço de referência, 

sendo que o excedente é pago pelo utente [17]. 

 Este sistema de preços de referência permite ao estado poupar em comparticipações 

e ao mesmo tempo apresenta uma alternativa económica para o utente e assegura a 

qualidade e eficácia do medicamento. 

3.9.2 Comparticipação 

 Atualmente, em Portugal existem vários sistemas e subsistemas de saúde, públicos 

e privados que comparticipam os MSRM dispensados nas farmácias comunitárias. O SNS é 

o principal sistema de saúde português, o qual poderá ser complementado por outros 

subsistemas como as Energias de Portugal (EDP), sindicatos como o Sindicato de 

Bancários do Norte (SAMS) ou então companhias de seguros como a Fidelidade. Esta 

complementaridade deve ser sempre solicitada pelo utente no momento do ato de dispensa 

e deve ser comprovada pelo mesmo.  

 No regime de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com 4 escalões, sendo eles: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, 

Escalão C – 37%, Escalão D – 15%. Os escalões são definidos pela portaria nº 924-A/2010, 

de 17 de setembro de acordo com a classificação farmacoterapêutica em questão[20,21]. 

Estes escalões podem sofrer ajustados no caso do utente se qualificar para este regime 

especial, é o caso dos pensionistas em que a comparticipação acresce ao escalão A de 5% 

e aos outros escalões de 15%[18].  Por último, é de referir que existem patologias para as 

quais existe um regime especial de comparticipação que estão consagradas nas respectivas 

Portarias e Decretos-Lei tais como: artrite reumatoide e espondilite anquilosante, doença de 

Alzheimer, doença inflamatória intestinal, dor crónica não oncológica moderada a forte, dor 

oncológica moderada a forte, hemofilia, hemoglobinopatias, infertilidade, lúpus, 

paramiloidose, psicose maníaco-depressiva e psoríase [22]. A colocação de cada 

medicamento no escalão depende das suas indicações terapêuticas, utilização, entidade 

prescritora e o seu consumo acrescido em doentes que sofrem patologias específicas. 
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4. O papel do Farmacêutico 

4.1 Aconselhamento Farmacêutico e Relacionamento Interpessoal 

 O farmacêutico tem um papel muito importante na saúde pública, visto que é, muitas 

vezes, a quem o doente se dirige em primeiro lugar. É ele que lida com as dúvidas e 

preocupações do utente quanto à sua percepção de doença e ainda é ao farmacêutico que 

todos os utentes recorrem antes de iniciar qualquer que seja a terapêutica. 

 É obrigatório para o farmacêutico prestar toda a informação necessária ao utente 

sobre o medicamento, para que este o use de forma racional. Tem um papel fundamental no 

SNS visto ser o último contato do utente com um profissional de saúde antes de iniciar a 

medicação. 

 Atualmente e cada vez mais, o foco do farmacêutico deve ser o utente, e é para este 

que se devem direcionar todos os esforços para se promover o uso racional do 

medicamento. Deve ser objetivo da profissão zelar pela saúde e bem-estar do doente. É 

cada vez mais importante focar o aconselhamento farmacêutico no utente e na sua 

terapêutica e não tanto no medicamento. O farmacêutico tem toda a legitimidade para 

educar o utente para a saúde do mesmo e dos que o rodeiam. Por fim, o farmacêutico deve 

prestar aconselhamento sobre toda a informação acerca do medicamento dispensa no ato 

como: função do medicamento, a sua posologia, modo e via de administração, modo de 

conservação, possíveis reações adversas e ainda possíveis interações medicamentosas. 

4.2 Automedicação 

 A automedicação é definida como a utilização de medicamentos não sujeitos a 

receita médica de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde [23]. Atualmente a automedicação começa a ser um 

ato recorrente sendo que, surgiu a necessidade de se limitar a mesma a situações clínicas 

bem definidas, estando descriminadas no Despacho nº17690/2007 de 23 de julho. 

 O farmacêutico tem um papel preponderante na automedicação, devendo interpretar 

a condição de que o utente se queixa para aferir se deve ou não dispensar o medicamento. 

Muitos utentes têm por hábito automedicar-se sem ter noção das possíveis reações 

adversas, baseados apenas em provas empíricas. 

 Um dos casos mais preocupantes é o caso dos antibióticos em que os utentes 

assumem semelhanças entre sintomas anteriores e fazem o seu próprio diagnóstico sem 

conhecimento de causa pedindo muitas vezes na farmácia o antibiótico que tomaram na 

última vez. Isto poderá ser um problema se saúde pública se o farmacêutico não atuar 

imediatamente educando o utente e prevenindo o aparecimento de resistências aos 

antibióticos. 
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 Ao longo do meu estágio na FBH foi fácil notar que a automedicação é algo que 

o farmacêutico lida diariamente e que pode ser potencialmente perigosa se 

desinformada ou tomada de animo leve. Sendo assim o farmacêutico deve tomar uma 

posição proativa e informar o doente dos prós e dos contras relativamente a determinado 

medicamento podendo evitar problemas maiores que possam surgir da automedicação.  

 Embora o utente tenha o direito de adquirir MNSRM deve fazê-lo de forma informada 

pelo farmacêutico, sendo advertido para a necessidade ou não de determinado 

medicamento e se este poderá até ter efeitos negativos quando integrado na sua 

terapêutica.  

4.3 Farmacovigilância  

 A farmacovigilância consiste na gestão do ciclo do medicamento para uso humano 

de modo a garantir a segurança do seu uso. O farmacêutico tem um papel importante no 

que diz respeito a melhorar a qualidade e segurança do uso de medicamentos, em defesa 

do utente e da saúde pública, fazendo a detecção, avaliação e prevenção de possíveis 

reações adversas ou outros problemas relacionados com o medicamento [24,25]. 

 Durante a fase de estudo do medicamento nem sempre se detectam determinados 

efeitos secundários de um medicamento devido ao facto do número da amostra ser 

relativamente pequeno, ou por demonstrarem efeitos tardios podendo então não ser 

detetados na fase III dos ensaios clínicos, sendo assim necessário recorrer à monitorização 

constante do medicamento. 

 A monitorização dos medicamentos e respetivas reações adversas pode ser 

notificada ao INFARMED, mais propriamente à Unidade Regional de Farmacovigilância 

através do preenchimento de fichas de notificação, ou diretamente por telefone, fax ou e-

mail [25]. 

5. Serviços e Cuidados Farmacêuticos 

5.1 Tensão Arterial 

 A Hipertensão arterial (HTA) é uma condição e é um fator de risco para muitas 

complicações de saúde. Sendo assim é imprescindível o controlo deste fator de risco de 

modo a evitar episódios mais graves como por exemplo enfarte agudo do miocárdio ou 

acidente vascular cerebral. 

 Surgiu então a necessidade das farmácias adotarem serviços que permitam ao 

utente e aos profissionais de saúde monitorizarem certos parâmetros como é o caso da 

tensão arterial. O farmacêutico desempenha um papel fulcral na prevenção e monitorização 

desta patologia, devendo sempre que possível aconselhar medidas não farmacológicas 

como a promoção de exercício, hábitos alimentares saudáveis ou até encaminhar o utente 

para o médico zelando assim pela saúde do mesmo. 
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 A FBH dispõe deste serviço de monitorização da tensão arterial através de uma 

máquina automática à disposição do utente na área de atendimento cobrando um custo 

insignificante para o utente ou através da medição manual por um colaborador da farmácia. 

 Ao longo do meu estágio na farmácia o serviço mais utilizado pelos doentes é sem 

dúvida a máquina automática, servindo o farmacêutico para interpretar os resultados e 

aconselhar o utente a adotar medidas não farmacológicas e monitorizando o doente através 

de boletins onde se anotam os parâmetros bioquímicos. Também tive oportunidade de 

realizar este tipo de serviço nos meus dois últimos meses de estágio. 

	
5.2 Glicémia 

 A glicémia é outro dos parâmetros importantes a monitorizar, uma vez que o número 

de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 têm vindo a aumentar no nosso país e, se o doente for 

monitorizado regularmente pode prevenir a doença e as suas complicações. 

 A FBH disponibiliza aos seus utentes um serviço de medição da glicemia com um 

custo associado. Este é feito através de um aparelho próprio e as respetivas tiras reativas, 

onde se coloca uma gota de sangue capilar. O resultado é então avaliado pelo farmacêutico, 

registado o seu valor no boletim e prestado todo o aconselhamento necessário. Durante o 

estágio tive oportunidade de fazer algumas medições e perceber até que ponto é que 

as pessoas se preocupam com este problema de saúde e até que ponto estão dispostas 

a mudar os seus hábitos para prevenir esta patologia. 

 

5.3 Colesterol Total e Triglicerídeos 

 O colesterol total e os triglicerídeos são outros parâmetros que a FBH disponibiliza 

aos seus utentes, com um custo associado. A monitorização destes parâmetros é essencial 

pois tanto o colesterol como os triglicerídeos são fatores de risco cardiovascular estando 

diretamente relacionados com o desenvolvimento de aterosclerose. A medição destes é feita 

de forma idêntica ao da glicemia diferindo apenas nas tiras reativas a usar. 

 É prática comum na FBH monitorizar estes parâmetros em vários utentes fazendo 

sempre o devido aconselhamento se os valores estiverem próximos do limite ou encaminhar 

os mesmos para o médico se assim se justificar. 

	
5.4 Teste de Gravidez 

 Na FBH está disponível ao utente a aquisição de testes de gravidez. O teste baseia-

se no método imunocromatográfico de pesquisa da hormona coriónica humana, que se 

encontra elevada quando a mulher se encontra grávida. Cabe ao farmacêutico a 

responsabilidade de aconselhar o utente quanto ao modo de funcionamento do teste 
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advertindo-o para a importância de realizar o teste de manhã utilizando a primeira urina pois 

é quando a concentração da hormona se encontra mais elevada. 

 Durante o meu estágio na FBH, e devido à sua proximidade à Maternidade Julio 

Dinis, tive a oportunidade de ensinar muitas vezes como é que este teste funciona e 

como se procede para efetua-lo. 

6. ValorMED 

 A ValorMED define-se como uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso. Desta forma, resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e 

farmácias tendo por base a sua consciencialização para a especificidade do medicamento 

enquanto resíduo. A responsabilidade da farmácia nesta colaboração é a recolha de todas 

as embalagens e medicamentos fora do prazo colocando-as num local apropriado para o 

efeito[26]. 

 Durante o meu estágio instiguei sempre os utentes a usarem o ValorMED tanto 

em medicamentos fora do prazo como em embalagens de medicamentos tendo como 

finalidade diminuir os possíveis riscos para a saúde pública que os mesmos podem 

potenciar. 

7. Formação contínua 

 Os farmacêuticos enquanto profissionais de saúde têm a responsabilidade e o dever 

de se atualizar continuamente, de modo a conseguir promover de forma eficaz a saúde dos 

seus utentes. 

 As formações tanto ao nível da farmácia como fora dela são preponderantes para a 

evolução do farmacêutico, uma vez que são momentos em que o farmacêutico aprofunda o 

seu conhecimento científico e consequentemente aumenta o seu valor no aconselhamento e 

na qualidade do atendimento ao utente. 

 Durante o meu estágio da FBH tentei sempre atualizar o meu conhecimento 

tanto a nível científico como a nível do aconselhamento ao utente. Tive também uma 

formação na qual me foram explicados os MNSR da Novartis por uma delegada de 

informação mais virada para a vertente comercial. 
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Parte II  

1. Avaliação da utilização do Método de Dáder no Seguimento Farmacoterapêutico 

1.1 Enquadramento e Objetivos 

 No âmbito do trabalho que somos propostos a desenvolver, auto propus-me a 

realizar uma avaliação da utilização do Método Dáder no Seguimento Farmacoterapêutico 

de um doente polimedicado, visto ser um serviço que pode emergir na farmácia comunitária. 

 Aos farmacêuticos, como profissionais de saúde, compete estar atentos tanto à sua 

atualização em termos de conhecimento científico como à atualização dos serviços que 

podem vir a prestar na farmácia comunitária. Neste contexto recorri à aplicação do Método 

de Dáder no seguimento farmacoterapêutico de um utente polimedicado focando-me no que 

é suposto fazer segundo o método e o que foi feito realmente por mim. 

 Este trabalho teve como objetivo perceber se é possível aplicar o Método de Dáder 

de forma reprodutível, quais as suas limitações, o que pode ser feito para o melhorar e os 

problemas encontrados ao longo de todo o processo.  

 Numa primeira instância é necessário perceber como é que a definição de cuidados 

farmacêuticos foi mudando ao longo do tempo e qual a sua definição atual, e qual a função 

do farmacêutico comunitário.  

 Na maioria dos casos as pessoas referem-se à definição dada por Hepler e Strand 

em 1990 em que os Cuidados Farmacêuticos são “o fornecimento responsável da terapia 

medicamentosa com a finalidade de alcançar os resultados concretos que melhoram a 

qualidade de vida do paciente”. Uma abordagem mais centrada no paciente foi apoiada por 

Linda Strand et al.,1997 ao constatar que os Cuidados Farmacêuticos não são apenas uma 

teoria, mas sim uma filosofia de prática. Alguns autores e autoridades vêm os Cuidados 

Farmacêuticos como uma responsabilidade partilhada por todos os profissionais de saúde, 

enquanto outros restringem este mesmo conceito à profissão farmacêutica. Foi então que a 

Pharmaceutical Care Network Europe teve a necessidade de redefinir o conceito de 

Cuidados Farmacêuticos e chegou à conclusão de que são a contribuição do farmacêutico 

para o cuidado dos indivíduos tendo como objetivo otimizar o uso dos medicamentos e as 

melhoras nos resultados de saúde [27].  

 A escolha do Método de Dáder para efetuar o seguimento farmacoterapêutico surgiu 

da necessidade de ter uma orientação que pudesse seguir para realizar o mesmo. Para o 

efeito utilizei o manual de seguimento farmacoterapêutico do método. Este trabalho tenta 

seguir este manual encontrando possíveis limitações e também os seus atributos. 

 Segundo o Guia Dáder, o seguimento farmacoterapêutico é definido como um 

procedimento operativo simples que pode ser aplicado a qualquer doente, em qualquer 

âmbito assistencial, de forma sistematizada, continuada e documentada e permite registar, 
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monitorizar e avaliar os efeitos da farmacoterapia utilizada por um doente, através de 

procedimentos simples e claros [28].  

1.2 Método de Dáder – Primeira abordagem 

 Antes de iniciar o seguimento farmacoterapêutico propriamente dito, a minha 

primeira abordagem foi perceber como é que funcionava o Método de Dáder e como é que 

ele era realizado.  

 Muito resumidamente o Método de Dáder (MD) baseia-se na obtenção de toda a 

informação relativa aos problemas de saúde e à farmacoterapia do doente a fim de elaborar 

uma história farmacoterapêutica. A partir dai, o farmacêutico deverá ser capaz de conhecer 

a situação do doente, o que lhe permitirá visualizar problemas de saúde e do seu tratamento 

em momentos distintos, assim como poderá avaliar os resultados da farmacoterapia. Após 

esta avaliação e análise do estado de situação, o farmacêutico estabelece um plano de 

atuação com o doente, registando todas as intervenções farmacêuticas que realizar e que 

achar oportunas para melhorar a saúde do utente [28]. 

 

1.3 Critérios para escolha do utente a realizar o Método de Dáder 

 Segundo o Guia Dáder este serviço oferece-se quando o farmacêutico perceciona 

alguma necessidade do doente relacionada com a medicação. Este método aconselha a 

começar com doentes cujos problemas de saúde possam ser tratados e monitorizados na 

farmácia como é o caso de doentes com hipertensão, diabetes e dislipidemias [28]. 

 A escolha do utente para a realização deste seguimento farmacoterapêutico foi feita 

com base na capacidade de comunicação, na sua perceção da doença e ainda por ser um 

doente polimedicado (toma de 5 ou mais medicamentos). A escolha recaiu sobre um utente 

com capacidade de comunicação da sua medicação e de fácil acesso para realizar este tipo 

de serviço. 

1.4 Oferta do serviço ao utente 

 O procedimento comece neste passo, sendo que todos os outros podem ser 

visualizados no esquema disponível no Anexo VIII. 

 A oferta do serviço de seguimento farmacoterapêutico consiste em explicar ao utente 

a prestação dos cuidados de saúde que o doente vai receber. Geralmente este serviço é 

oferecido ao utente quando o farmacêutico perceciona alguma necessidade do utente 

relativamente à sua medicação. Nesta fase as técnicas de comunicação são preponderantes 

[28]. No meu caso que acompanhei não foi propriamente uma oferta de serviço, mas sim um 

pedido de colaboração que fiz ao utente.  
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Após este pedido ser aceite, foi combinado com o utente o dia e a hora para realizar 

a primeira entrevista. Foi também pedido ao utente que trouxesse toda a sua medicação 

num saco e toda a informação clínica que tivesse disponível. 

	
1.5 Entrevista Farmacêutica 

 A entrevista farmacêutica constitui a base do seguimento farmacoterapêutico e o 

resultado da mesma depende da comunicação entre o farmacêutico e o utente. Na 

entrevista o utente é estimulado a revelar as preocupações que tem com a sua saúde, os 

seus problemas de saúde e o seu tratamento. Posto isto, cabe ao farmacêutico recolher, 

compreender e interpretar estas informações. O objetivo da primeira entrevista é recolher 

informação inicial do utente de forma a construir a sua história farmacoterapêutica. O fluxo 

de informação, na primeira entrevista, é predominantemente do utente para o farmacêutico. 

A entrevista é deve ser estruturada e dividida em 3 partes: preocupações e problemas de 

saúde, medicamentos e revisão geral por sistemas. Numa primeira fase da entrevista, o 

farmacêutico quebra o gelo e faz uma pergunta aberta que tem como objetivo indagar sobre 

as preocupações de problemas de saúde do utente. Seguidamente, o farmacêutico retira os 

medicamentos do saco trazido pelo utente, um a um, para obter a informação necessária em 

perguntas fechadas. Finalmente é feita uma revisão geral, fazendo uma série de perguntas 

sobre o funcionamento do organismo, desde a cabeça até aos pés. Neste momento o 

objetivo é descobrir novos problemas de saúde e medicamentos que não tinham sido 

referidos [28,29]. 

 A entrevista que realizei com o utente foi feita na Farmácia da Boa Hora no gabinete 

de atendimento e durou cerca de uma hora. Foi gravada com a autorização do utente para 

não me escapar nada. De referir que não realizei a última parte da entrevista, ou seja, a 

parte da revisão geral por não ter tido tempo e por isso, podem-me ter escapado algumas 

informações importantes para o caso.  

 No início da entrevista expliquei a forma como esta iria decorrer e comecei por fazer 

a pergunta aberta deixando o utente responder sem que eu o interrompesse. Esta fase está 

devidamente documentada e registada no Anexo IX Tabela 1. Seguidamente, e após o 

utente expor todas as suas preocupações e problemas de saúde passei à segunda fase da 

entrevista. Nesse momento pedi ao utente que me respondesse a dez questões sobre cada 

um dos medicamentos que o utente trouxe consigo. Estas dez questões são feitas por 

ordem e foram as seguintes: está a tomar a medicação, quem o receitou, para que problema 

de saúde, está melhor, desde quando, quanto toma, como toma, até quando vai tomar, se 

tem alguma dificuldade na utilização e se têm outro tipo de problema.  

Após obter a resposta a estas questões o farmacêutico obtém a informação 

necessária para conhecer a farmacoterapêutica e adesão por parte do utente à medicação. 
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Estas informações relativas às perguntas fechadas encontram-se disponíveis no Anexo IX 

Tabela 2. No Anexo IX Tabelas 3 e 4 podem também encontrar-se parâmetros biológicos do 

utente e ainda alguns hábitos sociais. A minha entrevista terminou neste ponto uma vez que 

por falta de tempo não realizei a última parte da entrevista [28,29].  

 De um modo geral a entrevista correu bastante bem, uma vez que consegui muita 

informação para desenvolver nas fases seguintes. Se tivesse de melhorar alguma coisa, 

tentaria fazer a última fase da entrevista para recolher mais informação sobretudo sobre  a 

medicação anterior.  

1.5.1 Apresentação do utente  

 O utente que eu entrevistei era do sexo masculino com 76 anos, pesava 72kg, media 

1,68 m e tinha um IMC=25.51. É reformado, situação que o leva a ter um estilo vida 

sedentário. Alega não ter qualquer tipo de alergias. Na entrevista, afirma ter problemas de 

coração derivados de um enfarte agudo do miocárdio do qual foi alvo há cerca de 20 anos 

atrás. Afirma ter enfisema generalizado, um tipo de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC). Afirma que lhe foi implantado um pacemaker em janeiro de 2013. Em relação às 

suas preocupações afirma que sente algum cansaço quando realiza qualquer atividade 

mesmo durante a execução da sua higiene pessoal. Reforça que recupera do cansaço se 

descansar 5-10 minutos. Deixou de fumar há cerca de 2 anos e afirma ter engordado após a 

cessação tabágica. Não faz dieta especial e afirma ser um frete se tivesse de fazer alguma 

restrição ao nível alimentar. O doente foi alertado pelo médico para o risco de desenvolver 

Diabetes Mellitus visto estar no limite de glicemia aceitável. Afirma ter alguma tosse, voz 

rouca e alguma expetoração. Por fim afirma beber 1,5 L de água por dia, acordando às 5 da 

manhã para urinar. 

1.6 Estado de Situação 

 Segundo o Guia de Dáder, “o estado de situação é um documento que mostra, 

resumidamente, a relação entre os problemas de saúde e os medicamentos do doente, 

numa determinada data”. Tratando-se então de uma ferramenta que permite ao profissional 

de saúde analisar a “fotografia do doente” numa determinada data concreta. Este estado de 

situação é elaborado com a informação recolhida na história farmacoterapêutica do utente e 

que se organiza num documento. Após a elaboração do estado de situação obtém-se uma 

esquematização dos problemas de saúde e dos medicamentos o que permite uma visão 

geral à cerca do estado de saúde do utente. O estado de situação é realizado tendo como 

objetivos a avaliação da farmacoterapia do doente, a visualização do panorama global do 

estado de saúde do doente e ainda para exposição do caso numa sessão clínica [28]. 

 O estado de situação está organizado em emparelhamento horizontal entre os 

problemas de saúde e os medicamentos que o doente está a tomar para esse problema de 

saúde fazendo com que o processo de identificação dos resultados negativos relacionados 
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com a medicação seja facilitado. No preenchimento da tabela do Estado de Situação 

importa referir que os problemas de saúde marcados com asterisco correspondem a 

diagnósticos médicos e os problemas de saúde que se encontram entre aspas 

correspondem a explicações do utente. O campo do controlo do problema de saúde indicar-

se-á se Sim, Não e Não se sabe. No campo da preocupação indicar-se-á se o preocupa 

pouco, regular e bastante. No campo de conhecimento (Co) e cumprimento (Cu) indicar-se-á 

se cumpre ou se conhece Bem (B), Regular (R) e Mal (M). O estado de situação encontra-se 

disponível no Anexo X Tabela 5. Esta tabela contempla ainda a Avaliação que será discutida 

e explicada mais abaixo assim como os resultados negativos relacionados com a medicação 

[28,29]. 

1.7 Fase de estudo 

 A fase de estudo é a etapa em que o farmacêutico obtém informação objetiva sobre 

os problemas de saúde e a medicação do utente. O farmacêutico deve ser capaz de 

encontrar a melhor evidência científica para encontrar a informação necessária que o 

permita: avaliar criticamente a necessidade, a efetividade e a seguridade da medicação que 

o doente utiliza, desenhar um plano de atuação com o utente e os profissionais de saúde 

(que permita melhorar e/ou manter os resultados da farmacoterapia de forma prolongada) e 

promover a tomada de decisões clínicas baseadas na evidência científica [28]. 

 O Guia Dáder propõe um esquema que serve de guia para tentar com que não se 

esqueça de informação que possa ser relevante para entender e resolver o caso. Sugere 

que se comece o estudo do problema de saúde seguindo os seguintes pontos: 1) definição e 

conceito de problema de saúde; 2) causas do problema de saúde; 3) controlo do problema 

de saúde; 4) critérios de encaminhamento ao médico; 5) fatores que podem influenciar no 

controlo do problema de saúde; 6) tratamento do problema de saúde; 7) atuações com a 

equipa de saúde; 8) educação para a saúde [28]. 

 Após o estudo dos problemas de saúde é necessário estudar os respetivos 

medicamentos tendo em consideração os seguintes pontos: 1) indicação do medicamento; 

2) ação farmacológica e mecanismo de ação; 3) objetivo terapêutico do medicamento; 4) 

dose, dosagem e frequência do medicamento; 5) normas de correto uso e administração; 6) 

efeitos adversos; 7) aspetos que possam comprometer a eficácia e segurança dos 

medicamentos; 8) educação para a saúde sobre o medicamento [28]. 

  

Nesta fase irei aprofundar o estudo das doenças para recolher a informação relevante para 

entender e resolver o caso. Irei também focar os pontos mais importantes relativamente aos 

respetivos medicamentos para a resolução do caso.  

1.7.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 

1.7.1.1 Estudo do problema de saúde 
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a) Definição e conceito de problema de saúde, epidemiologia e fisiopatologia 

 De acordo com as estimativas da OMS, 65 milhões de pessoas têm DPOC 

moderada a grave. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de DPOC em 2005, o que 

corresponde a 5% de todas as mortes no mundo. Em 2002, a DPOC era a quinta maior 

causa de morte. Estima-se que o total de mortes pode aumentar em 30% nos próximos 10 

anos, a menos que sejam tomadas medidas urgentes para reduzir os fatores de risco, 

especialmente o tabagismo. As estimativas colocam, em 2030, a DPOC como sendo a 

terceira principal causa de morte no mundo [30]. 

 A DPOC é caracterizada por uma obstrução parcialmente reversível das vias aéreas 

e uma resposta inflamatória anormal dos pulmões. Esta última representa a resposta imune 

inata e adaptativa da exposição a longo prazo a partículas e gases nocivos, particularmente 

fumo de cigarro. Todos os fumadores têm alguma inflamação nos pulmões, mas aqueles 

que desenvolvem DPOC tem uma resposta maior e anormal à inalação de agentes tóxicos. 

Esta resposta amplificada pode resultar em hipersecreção de muco (bronquite crónica), 

destruição do tecido (enfisema) e ruptura dos mecanismos normais de reparação e de 

defesa causando inflamação nas vias aéreas inferiores e fibrose (bronquiolite). Estas 

alterações fisiológicas resultam num aumento da resistência ao fluxo de ar nas vias aéreas 

inferiores, a um aumento na compilância dos pulmões, aprisionamento de ar e obstrução 

progressiva do fluxo de ar [31].  

 Em geral, a inflamação e as mudanças estruturais nas vias aéreas aumentam com a 

gravidade da doença e persistem mesmo após a cessação tabágica. Para além da 

inflamação, estão envolvidos dois outros processos na patogénese da DPOC, o 

desequilíbrio entre proteases e as antiproteases e o desequilibro entra as espécies 

oxidantes e antioxidantes nos pulmões [32]. 

  Os mecanismos para esta amplificação da inflamação ainda não estão 

completamente compreendidos. Os pacientes podem desenvolver DPOC claramente sem 

fumar, mas a natureza da resposta inflamatória nestes doentes é desconhecida [32]. 

 A obstrução do fluxo de ar nas vias aéreas periféricas aprisiona progressivamente o 

ar durante a expiração, resultando em hiperinsuflação. Esta última reduz a capacidade 

inspiratória de tal forma que aumenta as capacidades funcionais residuais, particularmente 

durante o exercício, resultando num aumento da dispneia e limitação na capacidade de 

exercício. Estes fatores contribuem para o comprometimento das propriedades contrácteis 

intrínsecas dos músculos respiratórios. Pensa-se que a hiperinsuflação se desenvolve no 

início da doença e é o principal mecanismo da dispneia.  

Os broncodilatadores usados na terapêutica reduzem o aprisionamento do ar, reduzindo 

assim o volume pulmonar e melhoram os sintomas [33,34]. As anomalias nas trocas 

gasosas resultam em hipóxia e hipercapnia que estão associadas a vários mecanismos na 
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DPOC. Em geral as trocas gasosas pioram à medida que a doença progride. Isto pode levar 

à retenção de dióxido de carbono quando combinado com uma reduzida ventilação devido a 

um elevado trabalho respiratório por causa da obstrução grave e hiperinsuflação juntamente 

com o comprometimento muscular ventilatório [35].  

 Na DPOC pode ou não ocorrer hipersecreção de muco e em tosse crónica produtiva, 

o que é uma característica da bronquite crónica e não está necessariamente associada à 

limitação do fluxo de ar. Quando está presente, é devido a um aumento do numero de 

células caliciformes e a glândulas submucosas em resposta à irritação crónica das vias 

aéreas. Diversos mediadores e proteínas estimulam a produção de muco e muitos deles 

exercem os seus efeitos após a ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico 

[36]. 

  A hipertensão pulmonar pode desenvolver-se na DPOC mais tardiamente e deve-se 

principalmente à vasoconstrição hipóxica de pequenas artérias pulmonares. Há uma 

resposta inflamatória nos vasos semelhante ao observado nas vias aéreas e uma evidência 

de disfunção das células endoteliais. A perda do leito capilar pulmonar no enfisema pode 

também contribuir para o aumento da pressão na circulação pulmonar. A progressão da 

hipertensão pulmonar pode levar à hipertrofia do ventrículo direito e, eventualmente, a uma 

insuficiência cardíaca do lado direito [37].  

 As exacerbações dos sintomas respiratórios ocorrem frequentemente em pacientes 

com DPOC, e são desencadeadas pela infeção por bactérias ou vírus (que podem coexistir), 

poluentes ambientais, ou fatores desconhecidos. Os doentes com estas infeções têm um 

aumento acentuado na resposta inflamatória. Durante as exacerbações respiratórias há um 

aumento da hiperinsuflação e aprisionamento de ar, com redução do fluxo respiratório, 

representando, assim, um aumento da dispneia [38]. 

 A nível sistémico muitos pacientes com DPOC apresentam comorbilidades que têm 

um grande impacto na sua qualidade de vida. A limitação do fluxo de ar e, particularmente, a 

hiperinsuflação afetam a função cardíaca e as trocas gasosas. Os mediadores inflamatórios 

em circulação podem contribuir para a perda de massa muscular esquelética, e podem 

iniciar ou piorar comorbilidades, tal como a doença isquémica do coração, anemia 

normocítica, diabetes, síndroma metabólico e depressão [39]. 

b) Diagnóstico de DPOC 

 Segundo as normas da Direção Geral de Saúde (DGS) o diagnóstico de DPOC é 

feito cumulativamente na presença de: 

i. Sintomas respiratórios crónicos e progressivos (tosse, expetoração, dispneia, 

cansaço com atividade física e pieira). 

ii. Exposição a fatores de risco (tabaco, poeiras e gases inalados). 
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iii. Obstrução ao fluxo aéreo, demonstrado por alterações espirométricas (relação 

VEF1/CVF inferior a 70% após broncodilatação). Sendo que, VEF1 é o volume 

expiratório forçado no 1º segundo e CVF é a capacidade vital forçada [40]. 

c) Tratamento farmacológico 

 Cessação tabágica: 

 Parar de fumar é a intervenção com maior capacidade de influenciar a história 

natural da DPOC. A terapia de reposição de nicotina aumenta de forma confiável as taxas 

de abstinência a longo prazo e é mais eficaz que o placebo. Os pacientes devem ser 

informados sobre o uso adequado destes produtos (goma de nicotina, inalador, spray nasal, 

adesivo transdérmico, comprimido sublingual ou pastilha) para otimizar a eficácia. Está 

contraindicado o uso desta terapia se o doente apresentar doença instável da artéria 

coronária, úlcera péptica não tratada e EAM recente ou Acidente vascular cerebral (AVC). 

Os doentes submetidos a este tipo de tratamento devem evitar bebidas ácidas, 

particularmente o café e sumos, visto interferirem com a absorção de nicotina. Segundo a 

DGS o principal fator de risco para DPOC é o fumo de tabaco, sendo a cessação tabágica 

altamente recomendada [40]. 

 DPOC estável: 

 A norma da DGS sobre o tratamento farmacológico da DPOC estável, efetua-se em 

doentes sintomáticos tendo em conta os grupos de gravidade definidos pelos sintomas, 

exacerbações e grau de obstrução (Tabela 6 disponível no Anexo X): 
Grupo A: Broncodilatadores inalatórios de curta duração de ação, agonistas adrenérgicos ß2 

(SABA) ou anticolinérgicos (SAMA), em monoterapia, em SOS. 

Grupo B: Boncodilatadores inalatórios de longa duração, agonistas adrenérgicos ß2 (LABA) 

ou anticolinérgicos (LAMA), em monoterapia. 

Grupo C: Associação de corticosteroides inalados (ICS) mais LABA ou LAMA. 

Grupo D: Associação de ICS mais LABA e/ou LAMA [40]. 

 
SABA: agonista beta de curta duração 
SAMA: antagonista muscarínico de curta duração 
LABA: agonista beta de longa duração 
LAMA: antagonista muscarinico de longa duração 
ICS: corticosteroides inalados 
Exacerbações agudas: 

 Neste caso das exacerbações agudas o tratamento da DPOC deve ser o seguinte: 

a) SABA e/ou SAMA em doses mais elevadas e/ou mais frequentes. Em segunda linha 

aparece a administração endovenosa de metilxantinas e só deve ser utilizado em casos 

selecionados quando há insuficiente resposta aos broncodilatadores de 1ª linha. 
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b) Corticosteroides sistémicos, 30 a 40 mg de prednisolona ou equivalente por dia, durante 7 

a 14 dias. 

c) Antibióticos quando as exacerbações cursam com purulência da expetoração ou ocorre 

necessidade de ventilação mecânica. O tratamento empírico deve ser iniciado com 

amoxicilina com ou sem ácido clavulânico, um macrólido ou doxiciclina. A duração é de 5 a 

10 dias [40]. 

Oxigenoterapia de longa duração: em indivíduos incluídos no grupo D deve ser 

introduzida a oxigenoterapia de longa duração quando existe insuficiência crónica. 

a) PaO2 ≤ 55 mmHg. 

b) PaO2 entre 55-60 mm Hg, se na presença de cor pulmonale crónico ou hipertensão da 

artéria pulmonar e/ou poliglobulia (hematócrito>55%) [40,41]. 

Vacinas: Segundo a DGS todos os indivíduos com DPOC devem fazer, anualmente, a 

vacina da gripe. A vacina pneumocócica é igualmente recomendada para doentes com 

DPOC [40]. 

 

1.7.1.2 Estudo dos medicamentos 

 Bretaris Genuair 322 µg (microgramas) 

 O Bretaris Genuair está indicado no tratamento broncodilatador de manutenção para 

o alívio de sintomas em doentes adultos com DPOC. A sua substância ativa é o brometo de 

aclidínio, um antagonista seletivo dos receptores muscarínicos competitivo (anticolinérgico). 

Este atua por ligação aos receptores M3, que medeiam a contração do músculo liso das vias 

respiratórias. Assim sendo atua localmente nos pulmões induzindo broncodilatação. Os seus 

efeitos anticolinérgicos a nível sistémico são reduzidos [42]. 

 O objetivo terapêutico é aliviar os sintomas, prevenir a progressão da doença, 

melhorar a capacidade de exercício, prevenir e tratar complicações e exacerbações e ainda 

reduzir a mortalidade. Nenhuma das terapêuticas para a DPOC mostrou modificar o declínio 

a longo prazo da função pulmonar [40].  A dose recomendada e a respetiva posologia é de 

uma inalação de 322 µg de aclidínio duas vezes por dia. Não é necessário nenhum ajuste 

de dose nas seguintes condições: população idosa, compromisso da função renal e 

compromisso da função hepática [42]. Por se tratar de um medicamento de utilização por via 

inalatória, os doentes devem ser instruídos sobre o procedimento correto de administração 

do produto [42]. Quanto às precauções, o Bretaris Genuair deve ser utilizado com precaução 

em doentes que tenham tido arritmia recentemente diagnosticada nos últimos três meses. 

[42]. 

 BiResp Spiromax 160/4,5 µg (microgramas) 

 O BiResp Spiromax está indicado no tratamento sintomático em doentes com DPOC 

grave (FEV1<50%) e antecedentes de exacerbações repetidas, com sintomas significativos, 
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apesar da terapêutica com broncodilatadores de longa duração. O BiResp Spiromax 

apresenta duas substâncias ativas, a budesonida e o formoterol. A budesonida é um 

glucocorticoide que tem uma ação anti-inflamatória dependente da dose ao nível das vias 

respiratórias. O mecanismo responsável pelo efeito anti-inflamatório é ainda desconhecido. 

O formoterol é um agonista seletivo dos receptores beta adrenérgicos. Este quando inalado 

relaxa o músculo liso brônquico nos doentes, tendo um efeito broncodilatador [43].  

 O objetivo terapêutico deste medicamento é o mesmo do Bretaris Genuair 

mencionada acima. 

 A dose recomendada e a respetiva posologia é de duas inalações duas vezes por dia 

não existindo requisitos posológicos especiais para doentes idosos. [43] 

 Por se tratar de um medicamento de utilização por via inalatória este deve ser usado 

corretamente de forma a obter um tratamento eficaz. Por este motivo os doentes devem ser 

instruídos pelo farmacêutico à sua correta utilização. [43] 

 Sendo esta a medicação que o doente toma, fico apenas a saber se está a ser eficaz 

com as suas queixas e sintomas. À primeira vista, parecia estar tudo bem, mas o doente 

falou de a possibilidade de poder vir a recorrer a oxigenoterapia o que me levou a crer que a 

sua doença não está assim tão bem controlada. 

1.7.2 Hipertensão Arterial (HTA) 

1.7.2.1 Estudo do problema de saúde 

 A hipertensão arterial é a doença cardiovascular mais comum. A prevalência da 

hipertensão aumenta com a idade, por exemplo, cerca de 50% das pessoas entre os 60 e os 

69 anos têm hipertensão, e a prevalência é ainda maior nas pessoas com mais de 70 anos 

de idade. A pressão arterial elevada provoca alterações patológicas no sistema vascular e 

hipertrofia no ventrículo esquerdo. Como consequência, a hipertensão é a principal causa de 

acidente vascular cerebral, um grande fator de risco para a doença arterial coronária e suas 

complicações como enfarte do miocárdio e morte súbita e é ainda um dos principais 

contribuintes para insuficiência cardíaca, insuficiência renal e aneurisma da aorta [44].  

 A HTA é definida convencionalmente como um aumento sustentado da pressão 

arterial ≥140/90mmHg, um critério que caracteriza um grupo de pacientes cujo risco de 

hipertensão relacionada com a doença cardiovascular é alta o suficiente para merecer 

atenção médica [44]. 

 A relação contínua entre pressão arterial e os eventos cardiovasculares e renais faz 

com que seja difícil a distinção entre normotensão e hipertensão quando esta é baseada em 

valores de cut-off de pressão arterial. Isto é ainda mais relevante, na população em geral, 

pois os valores de pressão sistólica e diastólica têm uma distribuição unimodal. Na prática, 

porém, os valores de cut-off da pressão arterial são utilizados universalmente, tanto para 

simplificar a abordagem no diagnóstico como para facilitar a decisão sobre o tratamento. A 
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classificação que é recomentada pela sociedade europeia da hipertensão encontra-se 

disponível na Tabela 7 disponível no Anexo X.  

Em 1994 a sociedade europeia da hipertensão em conjunto com outras sociedades 

desenvolveu recomendações para a prevenção de doenças cardíacas na prática clínica e 

enfatizou que a prevenção de doenças cardiovasculares devia estar relacionada com a 

quantificação do risco cardiovascular. Além disso, todos estes fatores juntos potenciam-se 

uns aos outros levando a um aumento do risco cardiovascular maior que a soma dos seus 

componentes individualmente [45].  

 As mudanças no estilo de vida são preponderantes na prevenção e tratamento da 

hipertensão. As mudanças mais relevantes a nível do tratamento não farmacológico são a 

restrição do sal na dieta alimentar, consumo moderado de álcool, perda de peso, exercício 

físico regular e cessação do consumo de tabaco. Os doentes hipertensos devem ser 

também aconselhados a comer legumes, produtos com baixo teor em gordura, fibras 

dietéticas, cereais integrais e proteínas a partir de fontes vegetais e ainda reduzir a ingestão 

de gorduras saturadas [45]. O objetivo terapêutico a curto prazo da população em geral é a 

redução e controlo da pressão arterial para valores inferiores a 140/90 mmHg, desde que 

sejam bem tolerados e não estejam contraindicados [46].  

 No caso do nosso paciente o objetivo terapêutico é reduzir os valores de pressão 

arterial para valores <130/80mmHg por ter três ou mais fatores de risco major, lesões dos 

órgãos alvo ou doença/eventos cardiovasculares [47]. 

 O nosso paciente está apenas a fazer o tratamento farmacológico, não estando 

disposto a aceitar o tratamento não farmacológico, nomeadamente no que diz respeito à 

dieta. 

 É necessário avaliar os fatores de risco major cardiovasculares que o doente 

apresenta como a hipertensão, o sedentarismo, o estado pré-diabético e a idade>55. 

Também é aconselhável que o doente tenha um certo cuidado ao nível do seu peso, 

consumo de sal, consumo de álcool e sedentarismo, visto que são fatores que contribuem 

para o aumento da pressão arterial [47]. 

 O principal objetivo do tratamento do doente é obter a longo prazo uma máxima 

redução da morbilidade e mortalidade cardiovascular e renal. Este objetivo é conseguido 

pela redução dos valores de pressão arterial através de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas e pelo tratamento de fatores de risco modificáveis. O tratamento da HTA 

seja ele farmacológico ou não farmacológico, é realizado por tempo indeterminado 

[45,46,47]. 

 A escolha terapêutica anti-hipertensora deve ter em conta: a implementação correta 

de medidas não farmacológicas, a idade, lesões coexistentes nos órgãos alvo, fatores de 

risco cardiovasculares concomitantes, doenças e condições clínicas associadas, indicações, 
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contraindicações relativas e absolutas, condicionalismos de adesão à terapêutica, fatores 

económicas [46]. 

 No tratamento da HTA de risco acrescido baixo ou moderado, pode ser utilizado 

qualquer fármaco considerado de primeira linha: 

 a) Diurético dito tiazídico ou análogo. 

 b) Modificador do eixo renina-angiotensina-aldosterona, preferencialmente inibidor da 

enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou, em alternativa, antagonista do receptor da 

angiotensina (ARA) de baixo custo. 

 c) Bloqueador da entrada de cálcio (BCC), com duração de ação adequada (longa). 

 d) Associação, preferencialmente, de um diurético com um IECA, ou um ARA, se em 

baixa dose e de baixo custo. 

 No tratamento da HTA de risco acrescido, alto ou muito alto, deverá ser utilizada uma 

associação de fármacos com mecanismo de ação complementar, e sempre que seja 

previsível uma menor adesão à terapêutica: 

 a) Diurético tiazídico ou análogo com IECA ou ARA de baixo custo.  

 b) BCC com IECA ou ARA de baixo custo [46]. 

 No caso de existir doença coronária associada ou insuficiência cardíaca ou certos 

tipos de arritmia cardíaca, e nos jovens com presumível grande atividade simpática, poder-

se-á justificar a utilização de bloqueadores adrenérgicos beta (BB) com efeitos 

vasodilatadores, como o carvedilol ou o nevibolol, que apresentam menos ou nenhuma ação 

dismetabólica [46]. 

  Perante a ausência do controlo da pressão arterial com a associação de dois 

fármacos dever-se-á adicionar um terceiro, de classe diferente, isto é: 

 a) BCC de ação prolongada, no caso de terapêutica inicial constar uma associação 

de diurético com IECA ou ARA. 

 b) Diurético, quando a terapêutica foi iniciada com BCC e IECA ou ARA [46]. 

1.7.2.2 Estudo dos medicamentos 

 Carvedilol 25mg: 

 O Carvedilol está indicado no tratamento de primeira linha da HTA, em monoterapia 

ou em associação com outros fármacos anti-hipertensores, em especial diuréticos do grupo 

das tiazidas. Está também indicado no tratamento prolongado da doença arterial coronária. 

É um fármaco bloqueador adrenérgico não-seletivo, vasodilatador e com propriedades anti-

oxidantes. Foi demonstrado que a vasodilatação é essencialmente mediada pelo bloqueio 

seletivo dos recetores α1-adrenérgicos. Reduz a resistência vascular periférica por 

vasodilatação e suprimo o sistema renina-angiotensina-aldosterona por bloqueio dos 

recetores β-adrenérgicos. O carvedilol é também um potente antioxidante e um 

sequestrador de radicais livres de oxigénio. Em doentes com doença arterial coronária, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia da Boa Hora 

Luís Carlos Martins Mendes 33 

demonstrou-se que o carvedilol tem propriedades anti-isquémicas e antianginosas que se 

mantiveram durante tratamentos prolongados. Estudos de hemodinâmica aguda 

demonstraram que o carvedilol reduz a pré-carga e a pós-carga ventriculares [48]. 

 O principal objetivo do carvedilol é reduzir os valores da pressão arterial em 

associação com os outros fármacos que o doente apresenta. É necessário avaliar a pressão 

arterial para assegurar a efetividade do fármaco. Os comprimidos devem ser deglutidos com 

recurso a água e não é necessário associar a administração ao horário das refeições [48]. 

 O tratamento com carvedilol é um tratamento de longa duração, sendo assim este 

não deve ser interrompido. Para a HTA recomenda-se a administração numa dose única 

diária. A dose recomendada para adultos é de 25 mg uma vez por dia [48]. 

 Sendo a HTA uma doença crónica, o seu tratamento não pode ser suspenso em 

nenhum momento, exceto quando o médico assim o decidir [48]. 

Em doentes com tendência para o broncospasmo pode ocorrer dificuldade respiratória 

resultante de um possível aumento na resistência das vias aéreas. O doente deve ser 

rigorosamente monitorizado no início do tratamento e na fase de ajuste da dose de 

carvedilol, devendo a dose ser reduzida no caso de indícios de broncospasmo durante o 

tratamento [48]. 

 Ramipril 2,5 mg: 

 O Ramipril está indicado no tratamento da hipertensão e também na prevenção 

cardiovascular com redução na morbilidade e mortalidade cardiovasculares em doentes com 

doença aterotrombótica cardiovascular manifesta (história de doença cardíaca coronária ou 

acidente vascular cerebral ou doença vascular periférica) [49]. 

 A dose recomendada de ramipril é de uma toma única diária à mesma hora dia, 

sendo que a dose recomendada para o tratamento da hipertensão arterial é de 2,5 mg por 

dia. A toma do ramipril pode ser feita antes, com, ou após as refeições, pois a ingestão de 

alimentos não altera a biodisponibilidade do fármaco. As cápsulas devem ser deglutidas 

com auxílio de líquido e estas não devem ser partidas ou mastigadas [49]. 

 O ramipril é um anti-hipertensor pertencente à classe dos inibidores da enzima da 

conversão da angiotensina (IECA). O ramipril é um pró-fármaco que dá origem ao seu 

metabolito ativo, o ramiprilato que por sua vez atua inibindo a enzima 

dipeptidilcarboxipeptidase I ou enzima conversora da angiotensina. Esta última catalisa a 

conversão de angiotensina I na substância vasoconstritora ativa, a angiotensina II, assim 

como inibe a degradação do vasodilatador ativo bradicinina. A diminuição da angiotensina II 

e a inibição da degradação da bradicinina provoca vasodilatação. Ainda não se sabe até que 

ponto é que este aumento da bradicinina poderá ser a causa de certos efeitos como a tosse 

irritativa. Um potencial efeito adverso poderá ser a tosse relacionada com o uso de IECAs, 
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sendo uma tosse não produtiva, persistente e desaparece após a interrupção da terapêutica 

[49]. 

 Furosemida 40 mg: 

 A furosemida está indicada no tratamento da HTA. A dose de manutenção, 

geralmente é de 20 mg a 40 mg diários. A duração do tratamento depende da decisão do 

médico para cada situação e doente [50]. 

 A furosemida é um anti-hipertensor pertencente à classe dos diuréticos da ansa, atua 

inibindo o sistema de reabsorção de eletrólitos (Na+, K+ e 2Cl-) e localiza-se na membrana 

da célula luminal do ramo ascendente da ansa de Henle. A sua ação diurética é devida à 

inibição da reabsorção de cloreto de sódio nesta localização. Isto pode levar ao aumento da 

excreção de urina por parte do doente. A furosemida é eficaz no tratamento anti-hipertensor 

devido ao aumento na excreção de sódio, reduzindo assim o volume sanguíneo e reduzindo 

também a resposta do músculo liso ao estimulo vasoconstritor [50]. 

 Os comprimidos devem ser engolidos inteiros com auxílio de liquido e com o 

estômago vazio. A interação com alimentos e a extensão desta interação parece estar 

dependente da forma farmacêutica utilizada [50]. 

 O tratamento com Furosemida pode dar origem a uma hipotensão sintomática com 

tonturas, desmaios ou perda dos sentidos, em especial nos idosos, e doentes com outras 

medicações que possam provocar hipotensão. Na maioria dos doentes é necessário efetuar 

uma monitorização regular do sódio e potássio séricos, assim como da creatinina durante a 

terapia. A excreção de sais de lítio é reduzida pela toma de furosemida pelo que, pode 

causar um aumento de lítio sérico, resultando num risco de toxicidade associada ao lítio. É 

recomendável a monitorização cuidadosa dos níveis de lítio em doentes a receber terapia 

com esta associação [50]. 

	
1.7.3 Úlcera duodenal 

1.7.3.1 Estudo do problema de saúde 

 A úlcera péptica é um defeito na parede gástrica e duodenal, que se estende através 

da mucosa nas camadas mais profundas da parede. O tratamento de pacientes com úlcera 

péptica é baseado na sua etiologia, características da úlcera e na sua história natural. As 

úlceras persistem devido à atividade do ácido do suco gástrico. Considerando o ambiente 

ácido do estômago e os agentes nocivos que são ingeridos, as úlceras são 

surpreendentemente incomuns, refletindo uma eficácia dos mecanismos de proteção e 

reparação que regulam a função da mucosa gástrica. O mau funcionamento destes 

mecanismos de secreção, defesa, ou reparação é uma causa muito rara de úlcera. A 

maioria das úlceras ocorrem quando os mecanismos normais são interrompidos por outros 

processos como a infeção por Helicobacter pylori, e a ingestão de anti-inflamatórios não 
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esteroides (AINE). Nos países desenvolvidos a prevalência da doença têm diminuído nos 

jovens, enquanto que a doença associada a AINE em adultos mais velhos tem aumentado 

devido tanto ao aumento da esperança média de vida como ao uso generalizado de aspirina 

e AINE [51]. 

 A maioria dos pacientes com úlcera duodenal tem uma diminuição na secreção de 

bicarbonato e também se provou ser dependente da infeção por H. Pylori, uma vez que o 

erradicamento da bactéria inverte esta patologia [52]. 

 A combinação do aumento da secreção de ácido gástrico com a redução da 

secreção de bicarbonato duodenal diminui o pH no duodeno, o que promove o 

desenvolvimento de metaplasias gástricas [51]. 

 Os fatores que podem afetar este problema de saúde podem ser: a infeção por 

Helicobacter pylori, o uso de fármacos, fatores sociais como o hábito tabágico, stress 

fisiológico, estados de hipersecreção e fatores genéticos. O uso de anti-inflamatórios não 

esteroides é a causa mais comum de úlcera.  

 O objetivo da terapêutica é diminuir os sintomas da úlcera duodenal. Cerca de 70% 

das úlceras pépticas são assintomáticas, nos pacientes com sintomas a dor abdominal com 

localização epigástrica é o sintoma predominante. A dor aparece 2 a 3 horas após a 

ingestão de alimentos, coincidindo com o tempo em que o ácido é secretado na ausência de 

comida no estômago, sendo também frequente a dor noturna quando a estimulação da 

produção de ácido é máxima [53].  

 Em primeiro lugar deve ser lembrado que a inibição da secreção de ácido é muito 

importante no tratamento da úlcera péptica. Nas últimas três décadas, foram feitos 

progressos importantes na compreensão da fisiologia da secreção de ácido gástrico e a sua 

ligação com a úlcera péptica, bem como as possibilidades terapêuticas da sua inibição. 

Antes de iniciar a farmacoterapia de supressão ácida na úlcera péptica deve verificar-se se 

o doente toma medicamentos que induzem os sintomas, excluir as causas graves de 

sintomas dispépticos e sinais de alarma para cancro, estenose e ulceração grave, 

aconselhar o doente a reduzir o peso e avaliar a possibilidade de infeção por H.pylori. A 

indução da mudança dos hábitos de vida pode ser útil para controlar os sintomas assim 

como a prescrição de fármacos que reduzam os sintomas como inibidores da bomba de 

protões (IBP) que são muito eficazes mas podem não ser necessários em todos os doentes 

e como alternativas podem ser usados antiácidos e os antagonistas dos recetores H2 [54]. 

1.7.3.2 Estudo dos medicamentos 

 Omeprazol 20 mg: 

 O omeprazol está indicado no tratamento e prevenção de úlceras duodenais. O 

omeprazol pertence à classe dos Inibidores da bomba de protões (IBP). Este atua reduzindo 

a secreção ácida gástrica, através de um mecanismo de ação altamente direcionado. É 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia da Boa Hora 

Luís Carlos Martins Mendes 36 

convertido na sua forma ativa num ambiente altamente acídico nos canalículos 

intracelulares dentro da célula parietal, onde inibe a enzima H+/K+-ATPase. Este mecanismo 

providencia uma inibição altamente eficaz visto que inibe a secreção de ácida na etapa final 

do processo de formação de ácido gástrico. O seu objetivo é tratar e prevenir os sintomas 

da úlcera duodenal. A dose recomendada é de 20 mg, uma vez por dia em doentes com 

úlcera duodenal ativa. Na maioria dos doentes a cura ocorre nas duas semanas 

subsequentes, em contrapartida em doentes com fraca resposta recomenda-se o aumento 

da dose para 40 mg uma vez por dia e a cura pode ser alcançada em quatro semanas. É 

recomendável a toma das cápsulas de manha, de preferencia em jejum e ingeridas por 

inteiro com auxílio de meio copo de água. Estas cápsulas não devem ser mastigadas ou 

esmagadas. 

1.7.4 Dislipidemia 

1.7.4.1 Estudo do problema de saúde 

 A doença cardiovascular (DCV) tem sido reconhecida como principal causa de morte 

no mundo. Com a diminuição do tabagismo, a dislipidemia tornou-se o fator modificável 

número um para a doença vascular. Várias provas têm demonstrado o papel central da 

dislipidemia no desenvolvimento de aterosclerose e eventos cardiovasculares [57]. 

 A dislipidemia é uma das principais causas de aterosclerose e condições induzidas 

por esta, conduzindo a doenças cardiovasculares. Embora a incidência destes eventos 

tenha diminuído, estas condições causam morbilidade e mortalidade na maioria dos adultos 

e idosos e são responsáveis por um terço de todas as mortes de pessoas nesta faixa etária. 

A dislipidemia inclui a hipercolesterolemia e níveis baixos de HDL (lipoproteína de alta 

densidade), sendo as principais causas de aumento do risco aterogenico. Em vários países 

os distúrbios genéticos e o estilo de vida como o sedentarismo e dietas ricas em calorias, 

gorduras saturadas e colesterol contribuem para a dislipidemia. Para muitas pessoas as 

alterações no estilo de vida têm um enorme potencial na redução do risco de doença 

vascular e um custo menor do que a terapia com fármacos [44]. 

 É utilizado um modelo para a avaliação do risco de doença cardiovascular conhecido 

como “SCORE” para avaliar o risco que o paciente tem de sofrer um evento fatal num 

período de 10 anos que é usado como guideline de tratamento [58]. 

 A abordagem terapêutica deve iniciar-se com a promoção de intervenções no estilo 

de vida como: adoção de uma dieta variada, prática de exercício físico, controlo e 

manutenção de peso normal, restrição do consumo de álcool, diminuição do consumo de sal 

e cessação do consumo de tabaco. O objetivo terapêutico para uma pessoa com risco 

cardiovascular (RCV) baixo (SCORE<1%) a moderado (SCORE≥1% e <5%) é manter o 

colesterol total <190mg/dl e colesterol LDL<115mg/dl, para uma pessoa assintomática com 

RCV alto (SCORE ≥5% a <10%) é obter um valor de colesterol LDL<100mg/dl, para uma 
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pessoa com RCV muito alto (SCORE ≥10%) é obter um valor de de colesterol LDL<70mg/dl. 

Justifica-se a introdução de tratamento farmacológico a pessoas com RCV baixo ou 

moderado que não alcancem os objetivos terapêuticos (apenas com intervenções no estilo 

de vida) com uma estatina, nomeadamente a sinvastatina. No caso de uma pessoa com 

RCV alto a muito alto, deve iniciar o tratamento com sinvastatina a 40 mg e quando os 

objetivos não são alcançados deve utilizar-se uma estatina até à dose máxima 

recomendada, mudando para uma outra estatina mais potente, se necessário. Quando 

mesmo assim os objetivos não são alcançados é necessário a junção de ezetimiba, resina 

permutador de iões ou niacina [58]. 

1.7.4.2 Estudo dos medicamentos 

 Atorvastatina 40 mg: 

 A Atorvastatina está indicada como adjuvante da dieta para a redução dos níveis 

elevados de colesterol total, LDL, apolipoproteína B e triglicerídeos em adultos, quando a 

resposta à dieta e a outras medidas não farmacológicas não atingem os objetivos. A 

Atorvastatina pertence ao grupo das estatinas, sendo que o seu mecanismo de ação é a 

inibição seletiva e competitiva da enzima HMG-CoA que é responsável pela conversão da 3-

hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A a mevalonato, um precursor de esteróis, incluindo o 

colesterol. Assim sendo a atorvastatina reduz os níveis plasmáticos de colesterol e as 

concentrações séricas das lipoproteínas inibindo a fase limitante da biossíntese do 

colesterol no fígado. A dose deve ser individualizada de acordo com os níveis basais de 

LDL, com o objetivo terapêutico e em função da resposta do doente. Cada dose diária de 

atorvastatina é administrada em uma toma única e pode ser administrada em qualquer 

altura do dia com ou sem alimentos. 

1.8 Interações 

 No seguimento do estudo dos medicamentos utilizados pelo utente, foi feita a 

procura por possíveis interações com recurso à plataforma “drugs.com”. As interações estão 

disponíveis na Tabela 8 do Anexo XI, sendo que as interações estão divididas de acordo 

com a seguinte classificação: 

a) Interação Major – Elevada significância clínica, evitar a combinação, o risco de 

interação supera o benefício. 

b) Interação Moderada – Moderada significância clínica, usar apenas em condições 

especiais. 

c) Interação Minor – Baixa significância clínica, minimizar os riscos, considerar um 

fármaco alternativo, tomar medidas para contornar o risco de interação ou 

instituir um plano de monitorização [60]. 

 Na procura de interações foi substituído o bromazepam pelo diazepam, uma vez que 

o bromazepam não se encontra disponível na base de dados pois não é aprovado pela FDA. 
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Esta substituição foi feita com base nas propriedades dos 2 fármacos, sendo ambos 

benzodiazepinas de longa duração e por serem metabolizados pelas mesmas enzimas 

hepáticas. 

 No seguimento desta procura foi encontrada uma interação major entre o carvedilol 

(bloqueador β) e o formoterol (agonista β2-adrenérgico). Deve evitar-se esta interação pois 

os β-bloqueadores podem antagonizar os efeitos broncodilatadores dos agonistas beta 

adrenérgicos e precipitar broncoespasmo agudo com consequente risco de vida em 

pacientes com asma ou outras doenças obstrutivas das vias respiratórias. O mecanismo 

envolve o aumento da resistência das vias aéreas e a uma redução da broncodilatação 

devido ao bloqueio dos receptores β2 adrenérgicos. Do mesmo modo os agonistas β2-

adrenérgicos podem interferir com os efeitos farmacológicos dos β-bloqueadores. Deve 

então evitar-se a associação destes dois fármacos. Se a sua coadministração for necessária 

é preferível a utilização de um β-bloqueador cardiosseletivo como o bisoprolol, metoprolol ou 

o nebivolol, no entanto, esta associação tem de ser monitorizada. Em geral os β-

bloqueadores não seletivos etsão contraindicados em doentes com obstrução nas vias 

respiratórias [60]. 

1.9 Fase de Avaliação 

 O objetivo da fase de avaliação é identificar os resultados negativos associados à 

medicação (RNM) que o doente apresenta. A descrição dos tipos de RNM que existem 

encontra-se na Tabela 9 disponível no Anexo XII. A identificação dos RNM é feita através de 

um processo sistemático de perguntas tendo como base o estado de situação elaborado 

anteriormente. O processo de identificação de RNM encontra-se esquematizado no Anexo 

XIII, Diagrama 1. Considera-se que um medicamento é necessário quando o doente 

apresenta um problema de saúde que justifique o seu uso, considera-se que um 

medicamento(s) é(são) efetivo(s) quando atinge(m) o objetivo terapêutico pretendido para a 

situação clínica concreta do doente e por fim considera-se que um medicamento é inseguro 

quando produz ou agrava algum dos problemas de saúde [28]. 

 Nesta fase, apenas foram avaliados os problemas de saúde realmente 

diagnosticados pelo médico e que haviam sido marcados com asterisco, ficando os outros 

problemas de saúde não avaliados, uma vez que não se sabe ao certo qual o problema de 

saúde que os medicamentos tratam.  

 Para iniciar o processo de avaliação comecei pela primeira linha do estado de 

situação. Sendo assim o primeiro a ser avaliado foi o omeprazol utilizado para a úlcera 

duodenal. Respondendo à primeira questão, o omeprazol é necessário, uma vez que tem 

indicação terapêutica para o tratamento e prevenção da úlcera duodenal. Seguidamente, 

este fármaco parece-me ser efetivo pois o doente não apresenta queixas, nem sintomas 
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relativos à úlcera pelo que parece estar controlada. Também me parece ser seguro uma vez 

que o utente segue todas as medidas de segurança no que diz respeito à toma do 

medicamento. 

 No que diz respeito à HTA, a associação do Ramipril, Furosemida e Carvedilol é 

necessária pois para além de terem indicação terapêutica para o problema de saúde e 

segundo as normas da DGS, como já foi mencionado acima na fase de estudo, esta 

associação é necessária para o tratamento do problema de saúde. Esta associação está a 

ser efetiva uma vez que a pressão arterial do utente parece estar controlada e está a atingir 

o objetivo terapêutico mencionado na fase de estudo. Por fim, os fármacos parecem ser 

todos seguros, à exceção do Carvedilol que possui uma interação major com o formoterol. 

Sendo assim suspeita-se de um RNM de inseguridade não quantitativa. 

 No que diz respeito à DPOC, a associação do brometo de aclidínio, budesonida e 

formoterol é necessária no tratamento da DPOC estável. Segundo as normas da DGS, o 

nosso utente pertence ao Grupo D (Classificação GOLD de doentes com DPOC) e no seu 

tratamento deve incluir a associação de: corticosteroide inalado, agonista β de longa 

duração e ainda um antagonista muscarínico de longa duração. A associação dos fármacos 

pode não estar a ser efetiva uma vez que o utente afirma fazer 1 inalação de aclínidio por 

dia, sendo que a dose recomendada é de 1 inalação duas vezes por dia e afirma fazer 2 

inalações de budesonida/formoterol por dia, sendo que a dose recomendada é de 2 

inalações duas vezes por dia. Sendo que no RCM de ambos os fármacos não existe 

nenhum ajuste a populações idosas. Sendo assim e devido às queixas mencionadas pelo 

utente, suspeitamos de um RNM de inefetividade quantitativa nos dois fármacos. O brometo 

de aclidínio é seguro, uma vez que o utente faz uma correta administração do fármaco. Já a 

associação budesonida/formoterol poderá não ser segura como já foi mencionado em cima, 

pela interação major do formoterol com o carvedilol. 

 Por fim, a atorvastatina é necessária no tratamento da dislipidemia, mais 

concretamente na hipercolesterolemia como já foi mencionado acima na fase de estudo. 

Segundo os parâmetros bioquímicos recolhidos na farmácia, este fármaco parece não estar 

a ser efetivo, uma vez que o doente não está a atingir o objetivo terapêutico da medicação, 

resultanto num RNM de inefetividade quantitativa. No que diz respeito à segurança o 

fármaco parece ser seguro, uma vez que o utente cumpre corretamente o modo de 

administração. A avaliação e as suspeitas de RNM encontram-se na Tabela 10 do Anexo 

XIV. 

2. Fase de Intervenção: Plano de atuação 

 O objetivo desta fase é realizar um plano de atuação com o doente, sendo um 

programa de trabalho continuado, onde ficam registadas as diferentes intervenções 
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farmacêuticas que se vão realizar de forma a melhorar ou preservar o estado de saúde do 

doente. A finalidade da intervenção é resolver ou prevenir RNM, preservar ou melhorar os 

resultados positivos alcançados ou assessorar ou instruir o doente [28]. 

 A intervenções feitas nesta fase foram informar o doente à cerca dos RNM 

encontrados e fazer com que este se dirija ao médico com as respetivas propostas de 

alteração da farmacoterapia. Para além de toda a instrução que foi feita ao doente sobre as 

suas doenças e a sua medicação as alterações propostas foram: 

a) Intervenção no que diz respeito à possível ineficácia da farmacoterapia usada para 

tratar a DPOC, explicando ao doente quais as doses recomendadas para que ele pudesse 

explicar ao médico que a possível falta de eficácia dos mesmos se devia à dosagem. 

b) Intervenção na estratégia farmacológica da HTA. Foi proposto ao médico a 

substituição do carvedilol por um bloqueador β cardiosseletivo, acompanhado da respetiva 

monitorização ou substituição por outro fármaco. 

c) Intervenção na quantidade de medicamentos, ou seja, a possível alteração da 

dose da estatina ou alteração para outra estatina de forma a atingir os objetivos terapêuticos 

da HTA. 

d) Atualmente, o utente já se encontra a monitorizar os parâmetros bioquímicos na 

farmácia da Boa Hora, nomeadamente o controlo da pressão arterial, colesterol total, LDL e 

glicemia. Todas estas intervenções foram reportadas ao doente para que este pudesse 

expor estas situações aos seus médicos. 

	
3. Entrevistas Sucessivas 

 Após a fase de intervenção as entrevistas fecham o processo de seguimento do 

doente, tornando-o cíclico. A partir daqui o seguimento farmacoterapêutico só termina 

quando o doente o o farmacêutico decidirem abandoná-lo. Estas entrevistas servem para 

conhecer a resposta do médico e do doente à proposta de intervenção feita pelo 

farmacêutico, comprovar a continuidade da intervenção e ainda obter informação sobre o 

resultado da intervenção farmacêutica [28]. 

4. Conclusão 

 Na minha opinião, os serviços farmacêuticos como é o caso do seguimento 

farmacoterapêutico poderão vir a ser o futuro das farmácias portuguesas. Este tipo de 

serviço proporciona ao farmacêutico um papel preponderante, uma vez que poderá ter uma 

intervenção cada vez maior na saúde dos seus utentes. Durante a realização deste método 

senti algumas dificuldades principalmente na fase de estudo, onde na minha opinião o 

farmacêutico deve focar-se principalmente no medicamento e nos objetivos terapêuticos e 

não tanto nos problemas de saúde. Este método tem como principais desvantagens a difícil 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia da Boa Hora 

Luís Carlos Martins Mendes 41 

reprodutibilidade do mesmo uma vez que é bastante moroso e ainda não está devidamente 

padronizado. Durante a atividade do farmacêutico na farmácia comunitária é difícil a 

realização deste método pois o farmacêutico não tem tempo nem disponibilidade para 

realizar com detalhe todo este procedimento. Na minha opinião as vantagens do Método 

Dáder são principalmente a forma como explica a forma teórica de realização do seguimento 

farmacoterapêutico. Se tivesse de fazer o método de novo, escolheria um doente com 

menos patologias, e que os seus objetivos terapêuticos pudessem ser avaliados na farmácia 

comunitária, o que não é o caso do meu utente (DPOC e úlcera duodenal).  

 Foi uma experiência bastante enriquecedora uma vez que aprendi bastante do ponto 

de vista científico e tive a oportunidade de contactar diretamente com o utente e ainda 

intervir na sua farmacoterapia, tentando melhora-la. Para concluir penso que deveria haver 

uma plataforma em que os profissionais de saúde pudessem trocas ideias sobre os doentes.  
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6. Anexos 
 
Anexo I Entrada Principal da Farmácia Boa Hora 

	
	 	

Anexo II Zona de Atendimento 
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Anexo III Gabinete de Atendimento ao Utente 

	
 

Anexo IV Escritório 
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Anexo V Armazém 

	
	
Anexo VI Zona de Receção de Encomendas 
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Anexo VII Laboratório de Manipulados 

  
	
Anexo VIII Esquema do Procedimento do Método de dáder 
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Anexo IX  

Tabela 1 - Registo dos problemas e preocupações de saúde do utente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Adaptado de: [29] 

	
Tabela 2 - Perguntas fechadas e respectivas respostas.  

Medicamento 1: 
Omeprazol 20mg Zentiva 

Cumpre:   Bem          Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 cápsula/dia 

2.Quem o receitou? 
Médica de família. 

7.Como? 
 1 de manha em jejum. 

3.Para quê? 
Úlcera duodenal. 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim, não teve mais sintomas. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não 

5.Desde quando? 
Há cerca de 3 anos. 

10.algum problema? 
Não 

Medicamento 2: 
Carvedilol 25mg Coronat 

Cumpre:  Regular  Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim. 

6.Quanto? 
1 comprimido/dia 

2.Quem o receitou? 
Cardiologista 

7.Como? 
½ de manhã e ½ ao jantar 

3.Para quê? 
HTA. 

8.Até quando? 
Não sabe 

4.Está melhor? 
Sim, mas aumentou dose. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem dificuldade na divisão do comp. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 1 mês aumentou 
dose. 

10.algum problema? 
Quando almoça fora por vezes esquece-se de 
tomar. 

Medicamento 3: 
Ramipril 2,5mg Zentiva 

Cumpre:  Bem      Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim. 

6.Quanto? 
1 cápsula/dia 

2.Quem o receitou? 
Médico (H.Pedro Hispano) 

7.Como? 
1 de manhã. 

3.Para quê? 
HTA 

8.Até quando? 
Não sabe. 

 Problemas/Preocupações de Saúde Data de inicío 

1 Enfarte Agudo do Miocárdio inferior 20 anos 
2 Doença Pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) NS 
3 Dor nas pernas 6 anos 
4 Arritmias – Implantação de pacemaker 3 anos 
3 HTA  
6 Colesterol 3 anos 
7 Tosse, voz rouca e alguma expetoração  
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4.Está melhor? 
Sim. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 3 anos. 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 4: 
Lasix 40mg 

Cumpre: Regular   Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim. 

6.Quanto? 
1comprimido/dia 

2.Quem o receitou? 
Médica de família 

7.Como? 
1 de manhã 

3.Para quê? 
HTA 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 3 anos 

10.algum problema? 
Urina várias vezes ao dia. 

Medicamento 5: 
Epinitrilo 5/24h 

Cumpre:  Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 Sistema Transdérmico/dia 

2.Quem o receitou? 
Cardiologista 

7.Como? 
Coloca as 9h e retira as 21h 

3.Para quê? 
“Coração” 

8.Até quando? 
Não sabe 

4.Está melhor? 
Sim 

9.Dificuldade na utilização? 
Não. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 16-17 anos 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 6: 
Bretaris Genuair 322ug 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 inalação/dia 

2.Quem o receitou? 
Médica de família 

7.Como? 
1 inalação de manhã 

3.Para quê? 
DPOC  

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há menos de 2 anos. 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 7: 
BiResp Spiromax 160/4,5 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
2 inalações/dia 

2.Quem o receitou? 
Médica de família 

7.Como? 
2 inalações de manhã 

3.Para quê? 
DPOC  

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim, se estiver parado. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há menos de 2 anos. 

10.algum problema? 
Alguma tosse, “pigarro” e voz rouca. 

Medicamento 8: 
Tromalyt 150mg 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 
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1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 cápsula/dia 

2.Quem o receitou? 
Cardiologista 

7.Como? 
1 cápsula ao almoço 

3.Para quê? 
“fluidificar o sangue” 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 20 anos 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 9: 
Trental 400 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
2 comprimido/dia 

2.Quem o receitou? 
Médico (H.Pedro Hispano) 

7.Como? 
1 ao almoço e 1 ao jantar. 

3.Para quê? 
“Dor nas pernas” 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há mais de 6 anos. 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 10: 
Atorvastatina 40mg Farmoz 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 comprimido/dia 

2.Quem o receitou? 
Médico (H.Pedro Hispano) 

7.Como? 
1 ao jantar 

3.Para quê? 
Hipercolesterolemia 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim, aparentemente controlado 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 3 anos. 

10.algum problema? 
Não tem. 

Medicamento 11: 
Lexotan 3mg 

Cumpre: Bem     Conhece: Bem 

1.Está a tomá-lo? 
Sim 

6.Quanto? 
1 comprimido 

2.Quem o receitou? 
Médica de família 

7.Como? 
1 comp. 1h antes de dormir 

3.Para quê? 
“Problemas em dormir” 

8.Até quando? 
Não sabe. 

4.Está melhor? 
Sim, consegue dormir melhor. 

9.Dificuldade na utilização? 
Não tem. 

5.Desde quando? 
Há cerca de 2 anos. 

10.algum problema? 
Não tem. 

 
Adaptado de: [29] 
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Tabela 3 - Parâmetros bioquímicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela 4 – Hábitos sociais do utente. 

Tabaco (nºcigarros/dia) Deixou de fumar há dois anos 
Alcool (g/dia) Cerveja quando almoça fora 

Café (nº chávenas/dia) 2/dia 
Outras drogas -- 

Exercício físico (nºdias/semana) Estilo de vida sedentário 
Dieta Sem qualquer cuidado especial 

Vitaminas e minerais -- 
 

  

Parâmetro bioquímico Valor 

Colesterol Total 

237mg/dl 

249mg/dl 

230mg/dl 

229mg/dl 

Colesterol LDL 

154mg/dl 

150mg/dl 

149mg/dl 

145mg/dl 

Pressão Arterial 

130/80mmHg 

120/60mmHg 

125/70mmHg 

130/80mmHg 
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Anexo X  

Tabela 5 – Estado de Situação. 

Adaptado de: [29] 
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Tabela 6 – Classificação de doentes com DPOC. 

 
Fonte: [32] 

 

Tabela 7 – Classificação das Categorias de Hipertensão Arterial. 

Categoria Pressão Sistólica  Pressão Diastólica 
Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 
Normal Alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 
Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 
Hipertensão Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão 
sistólica isolada 

≥140 e <90 

 

Fonte: [45] 
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Anexo XI Tabela 8 – Resumo das Interações Medicamentosas. 

 

 
 
 

Anexo XII Tabela 9 – Classificação dos tipos de RNM. 

 

 
[Fonte: Takahashi PS, Sousa AB, Storpirtis S (2011). Evaluation of negative outcomes 

associated with medication (NOM) by pharmacists at a home assistance programme in a 

Brazilian teaching hospital. Elsevier; 35(6): 316e1-316e10] 
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Anexo XIII Diagrama 1 – Processo sistemático de identificação de RNM. 

 
Fonte: [28] 
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Anexo XIV Tabela 10 – Fase de Avaliação com base no Estado de Situação. 

 

 
Adaptado de: [29] 
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1. Introdução 
 Durante os 2 meses em que estagiei na Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

(ULSM) foi-me possível aplicar muitos conceitos que fui adquirindo ao longo do meu percurso 

académico. 

 Este relatório descreve o funcionamento dos serviços farmacêuticos na ULSM do 

Hospital Pedro Hispano assim como os trabalhos que desenvolvi ao longo do estágio. 

 Sendo assim, o presente relatório diz respeito ao estágio em farmácia hospitalar que 

decorreu nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital Pedro Hispano. 

 Os SF assumem um papel importantíssimo no processo terapêutico do doente, 

assegurando-lhes uma terapêutica eficaz e segura, tentando sempre promover um uso 

racional e económico do medicamento. 

 Assim sendo, só é possível ter uma visão completa e multidisciplinar destas práticas 

com um contato próximo das várias atividades desenvolvidas por estes serviços, onde cada 

farmacêutico assumo um papel preponderante na gestão, validação, execução e ensino das 

várias funções do SF. 

2. Serviços Farmacêuticos da ULSM, E.P.E 
 A farmácia hospitalar, segundo o artigo 1º do Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro 

de 1962, é definida como o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos 

hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de 

ensino que lhes couber[1]. 

 Tal como é referido no artigo 5º do mesmo documento compete aos Serviços 

Farmacêuticos: 

	
a) Preparar, verificar analiticamente, armazenar e distribuir drogas e medicamentos; 

b) Dar apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização, de sangue ou outros que dele 

careçam; 

c) Abastecer de produtos químicos e reagentes os laboratórios de análises clínicas ou outros; 

d) Cooperar na ação médica e social, tanto curativa, como recuperadora ou preventiva, dos 

organismos que estejam ligados; 

e) Promover ou apoiar a investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica; 

f) Colaborar na preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços e na 

educação farmacêutica de outros serviços com que estejam em ligação. 
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 Para além da ULSM integrar o Hospital Pedro Hispano, também integra os Centros de 

Saúde de Matosinhos, São Mamede de Infesta, Senhora da hora, Leça da Palmeira, Porta do 

Sol, Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), Unidade de Saúde Pública (USP) e Centro 

de Atendimento a Situações Urgentes (SASU). Os serviços farmacêuticos abastecem e dão 

assistência a estes mesmos grupos de centros de saúde e a uma Unidade de Convalescência 

que fica localizada no Hospital Magalhães Lemos[2]. 

	
2.1 Localização, Horário de Funcionamento e Recursos Humanos 
 Dentro da ULSM do Hospital Pedro Hispano, que se localiza na Rua Dr. Eduardo 

Torres, os serviços farmacêuticos encontram-se alocados no piso -1. 

 O atendimento interno encontra-se a funcionar de segunda a sexta-feira das 8h30 às 

00h00 e das 9h às 17h aos sábados e domingos, ficando um farmacêutico de prevenção até 

as 00h00. Já o serviço de ambulatório encontra-se em funcionamento das 8h30 às 17.30 de 

segunda a sexta-feira. 

 Os serviços farmacêuticos integram na sua equipa 11 farmacêuticos sendo eles: Sofia 

Pinto (Diretora do SF), Graça Guerreio, Ana Durães, Ana Maria Santos, Ana Ribeiro, Carla 

Mendes, Cecília Mimoso, Joana Osório, João Cocharra, Maria João Pacheco, Dália Folha e 

Pedro Campos. Esta equipa conta ainda com a colaboração de técnicos de farmácia que são 

designados de técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e ainda assistentes operacionais 

(AO). 

 Cabe ao Diretor dos SF gerir toda a equipa, elaborando todos os meses um mapa de 

trabalho, onde cada farmacêutico é destacado para uma função, passando praticamente por 

todas as atividades desenvolvidas no serviço ao longo de um mês. 

 

2.2 Sistema Informático 
 O sistema informático adotado pelos serviços farmacêuticos é o Sistema de Gestão 

Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM). O SGICM é utilizado tanto por farmacêuticos 

como por médicos, TDT e AO. 

 Este sistema permite ao utilizador: a gestão de produtos, comunicação entre os vários 

profissionais e ainda o acompanhamento terapêutico dos doentes. 

	
2.3 Estrutura Interna e Organização 
 Os Serviços Farmacêuticos encontram-se organizados de acordo com os seguintes 

setores de atividade: 

	
 a) Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU); 
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 b) Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório (que atualmente se 

encontra deslocado dos SF no piso 0 da ULSM); 

 c) Estupefacientes; 

 d) Ensaios Clínicos; 

 e) Validação das prescrições médicas; 

 f). Armazenamento de produtos divididos em duas zonas: Zona Dourada (produto com 

maior rotatividade) e Zona Geral (produtos com rotação normal); 

 g) Frigorífico fechado e frigorífico aberto; 

 h) Preparação de dose unitária; 

 i) Área de receção de encomendas; 

 j) Sala de reembalamento em dose unitária; 

 k) Laboratório de preparações de não estéreis; 

 l) Câmara de fluxo laminar para preparação de nutrição parentérica e fármacos 

citotóxicos. 

	
 Dentro das suas instalações encontram-se também gabinetes destinados ao Diretor 

dos SF, farmacêuticos e TDT, vestiário e ainda outros locais de armazenamento consoante o 

produto em questão. 

 A falta de janelas nos serviços farmacêuticos implica que estes tenham de ser 

iluminados artificialmente, sendo que a humidade e a temperatura são controladas de maneira 

a serem mantidas a valores inferiores a 60% e 25ºC, respetivamente. São também garantidas 

as condições de armazenamento dos produtos de frio desde a sua receção até à sua 

dispensa, quer esta seja para serviços de internamento quer para o ambulatório. 

3. Gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 
 A gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é uma 

das principais atividades a realizar por todos os colaboradores, de maneira a evitar rupturas 

de produtos, uma vez que não pode haver atrasos ou mesmo falta de resposta a uma 

solicitação de um serviço alocado à ULSM. Esta atividade requer muito planeamento e 

ponderação para calcular as quantidades exatas de cada produto, alcançando uma 

quantidade óptima de produto não sendo demasiado pequena nem demasiado grande 

evitando perdas por expiração de validade ou empate desnecessário de capital e espaço. É, 

então, preponderante que se utilizem indicadores de gestão como por exemplo o consumo 

médio mensal, o impacto capital em armazém e o número de doentes implicados na dispensa 

de determinado produto. Sendo estes indicadores bastante dinâmicos é necessária uma 

constante revisão dos diferentes acordos e um controlo apertado do stock em armazém.  
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 Sendo assim, a ULSM adotou um modelo de logística hospitalar denominado de 

Kaizen, uma vez que este tenta evitar desperdícios e rentabiliza o tempo dos colaboradores 

na cadeia do circuito do medicamento, desde a sua receção até à dispensa. 

	
3.1 Kaizen 

 Este modelo de gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos funciona através de um cartão físico denominado de Kanban que corresponde ao 

cartão que identifica o produto farmacêutico em questão. Este cartão apresenta uma cor 

diferente dependendo do seu local de armazenamento e da classe do produto farmacêutico 

em causa. Os Kanbans apresentam a seguinte informação: 

	
	 a) Código do produto; 

 b) Localização no armazém; 

 c) Designação do produto (substância ativa, forma farmacêutica e dose); 

 d) Ponto de encomenda que funciona através da quantidade de produto, a partir da 

qual é necessário efetuar uma nota de encomenda; 

 e) Quantidade a encomendar. 

	
 Este cartão (Kanban) é colocado sempre na embalagem do produto farmacêutico que 

corresponde ao ponto de encomenda. Para que isto seja respeitado, foi determinado pelo 

serviço uma norma para retirar o produto farmacêutico devendo o colaborador proceder da 

seguinte forma: retirar, por coluna, de cima para baixo, da frente para trás e da esquerda para 

a direita. Quando é atingida a embalagem que contém o Kanban, este é retirado e é neste 

ponto que se deve fazer a encomenda (colocando o Kanban numa caixa específica chamada 

de “artigos a encomendar”), visto que foi atingido o ponto de encomenda de determinado 

produto. Estes kanbans são posteriormente retirados da caixa de artigos a encomendar e é 

feita a sua encomenda. Depois de se ter realizado a encomenda estes cartões são colocados 

na caixa de “produtos encomendados”. Quando o produto chega aos serviços farmacêuticos 

e é rececionado, este é armazenado num local próprio e volta-se a colocar o Kanban na 

embalagem correspondente ao ponto de encomenda. 

 Um dos grandes feitos da ULSM foi a implementação do sistema Kaizen na gestão de 

produtos farmacêuticos, uma vez que foi possível uma redução após a sua implementação 

de 35% do stock disponível nos serviços e de 32% no valor de stock em armazém de produtos 

farmacêuticos [3]. 

	
3.2 Seleção e Aquisição, Receção e Armazenamento 
 A partir dos kanbans recolhidos da caixa de “artigos a encomendar” é possível realizar 

a encomenda dos produtos. As encomendas de produtos nos SF são da responsabilidade da 
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Dra. Sofia Pinto, em conjunto com o Serviço de Compras e Logística, sendo este último 

responsável pela aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da 

instituição. 

 A seleção de medicamentos é feita tendo como base o Formulário Hospitalar Nacional 

de Medicamentos (FHNM) e tendo em conta as necessidades terapêuticas dos doentes do 

hospital, podendo cada hospital utilizar medicamentos que não constantes do FHNM se estes 

estiverem na adenda do hospital [4]. 

 Os SF podem recorrer, se necessário, a empréstimos a outros hospitais ou a compras 

diretas feitas a uma farmácia comunitária ou a um armazenista dependendo da urgência da 

aquisição. 

 Durante o meu estágio, tive contato direto com os empréstimos a hospitais e tive a 

noção que, apesar de só se dever recorrer a este tipo de aquisição em caso de urgência e em 

situações esporádicas, é um ato recorrente diminuindo a capacidade de gestão dos SF e 

aumentando o stress na cadeia de trabalho. 

 Os produtos farmacêuticos depois de encomendados são entregues aos SF através 

de empresas de distribuição fazendo acompanhar-se de uma guia de transporte e/ou fatura. 

No ato de receção, o operador efetua uma conferência qualitativa e quantitativa dos produtos 

recebidos, seguindo-se de um cruzamento de dados entre a fatura e a nota de encomenda 

efetuada anteriormente, sendo necessário verificar os seguintes dados: 

	
 a) Designação do produto (nome e dosagem); 

 b) Quantidade pedida e enviada pela empresa; 

 c) Via de administração; 

 d) Prazos de validade; 

 e) Lote dos produtos; 

 f) Estado de conservação dos produtos; 

	
 A maioria dos produtos farmacêuticos é recepcionado por AO e TDT, sendo estes 

responsáveis por este serviço. No entanto, produtos como estupefacientes, psicotrópicos, 

hemoderivados, citotóxicos e imunomodeladores são da responsabilidade dos farmacêuticos, 

sendo recepcionados pelos mesmos. 

 Após a receção dos produtos farmacêuticos, estes são armazenados no armazém 

geral em áreas diferentes dependendo da sua classe em: 

	
 a) Medicamentos de uso oftálmico; 

 b) Produtos de nutrição; 

 c) Soluções orais; 
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 d) Produtos utilizados em exames de diagnóstico; 

 e) Produtos de aplicação tópica; 

 f) Material de penso; 

 g) Antisséticos; 

 h) Contracetivos orais. 

O armazém geral encontra-se dividido em duas zonas principais sendo elas: 

a) Zona geral, correspondendo aos medicamentos que não se incluem nas classes acima 

mencionadas; 

b) Zona dourada, onde são armazenados os medicamentos com alta rotatividade. Nesta zona 

os medicamentos já se encontram individualizados e identificados e estão o mais próximo da 

área onde se preparam as malas de dose unitária. 

	 Existem	também	áreas	destinadas	ao	armazenamento	de	produtos	farmacêuticos	
com	necessidades	específicas	como:	
	
	 a)	Inflamáveis;	
	 b)	Citotóxicos,	que	são	armazenados	na	sala	de	preparação	de	citotóxicos,	onde	
existe	um	frigorífico	para	aqueles	produtos	que	necessitam	de	condições	específicas	de	
refrigeração.	
	 c)	Benzodiazepinas,	anestésicos	e	medicamentos	do	protocolo	de	interrupção	
voluntária	de	gravidez	(IVG)	encontram-se	no	armazém	central	em	armários	devidamente	
identificados	e	fechados.	
	 d)	Estupefacientes,	medicamentos	de	frio	e	medicamentos	cedidos	em	ambiente	
ambulatório.	
 e) Produtos com necessidades de refrigeração. Nos SF existem dois frigoríficos 

designados de frigorifico fechado e aberto. Nestes frigoríficos podem ser encontrados as 

epoetinas, os hemoderivados, alguns citotóxicos, hormonas de crescimento, vacinas, 

tuberculinas, insulinas, imunoglobulinas, etc. 

 f) Antirretrovirais, antineoplásicos e medicamentos utilizados na insuficiência renal 

crónica e esclerose múltipla encontram-se armazenados em armários na farmácia de 

ambulatório que como já foi mencionado encontra-se no piso 0, facilitando assim a sua 

dispensa. 

 g) Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em sala própria 

apenas acedida por farmacêuticos; 

 h) Injetáveis de grande volume armazenados atrás da área de receção; 

 i) Todos os medicamentos são armazenados por ordem alfabética de Designação 

Comum Internacional (DCI) e segundo o princípio FEFO “First expired, First out”, fazendo com 

que os medicamentos com prazos de validade mais curtos sejam dispensados primeiro que 

os medicamentos com prazos de validade mais alargados. 
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3.4 Prazos de Validade e Inventário 
 Os farmacêuticos dos SF são responsáveis por verificar periodicamente os prazos de 

validade dos medicamentos, ficando cada um responsável por uma ou várias classes de 

produtos farmacêuticos. Estes estão também responsáveis por controlar os stocks físicos dos 

produtos comparando-os com os stocks informáticos. 

 Durante o meu estágio foi efetuado o inventário, que se realiza anualmente e onde 

todos os produtos farmacêuticos são contabilizados e conferidos quanto ao seu prazo de 

validade. O inventário, apesar de bastante moroso, fez com que eu tivesse a perceção de 

todo o armazenamento dos produtos farmacêuticos. O inventário serve essencialmente para 

cruzar os stocks reais com os informáticos tendo como objetivo o acerto dos mesmos. 

4. Sistema de Distribuição de Medicamentos 
 O sistema de distribuição de medicamentos é da inteira responsabilidade dos serviços 

farmacêuticos tanto a nível do internamento dos doentes como a nível do ambulatório. Deve 

ser promovido o uso racional do medicamento por todos os intervenientes dos serviços que 

fazem parte da rede de distribuição. No entanto e uma vez que os farmacêuticos contactam 

com inúmeros intervenientes a utilização consciente e ponderada pode ser afetada pelos 

mesmos. 

  

4.1 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 
 A distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária implica a distribuição em dose 

unitária de medicamentos de acordo com a prescrição médica, para um período de 24 horas 

a um doente em especifico. Este circuito de distribuição apresenta várias vantagens como: 

racionalizar a terapêutica, reduzir os riscos de interações, reduzir os desperdícios e controlar 

os custos de cada serviço e ainda aumentar a segurança no circuito do medicamento. 

 No início do processo, os farmacêuticos têm a responsabilidade de validar as 

prescrições médicas. Estas prescrições médicas estão informatizadas no sistema 

possibilitando ao farmacêutico o acesso a informações como: nome do doente, número da 

cama, número do processo, nome do médico, data e hora da prescrição, historial da 

terapêutica e ainda tipo de dieta de forma a que o farmacêutico disponha de toda a informação 

que necessita e que o permita validar as prescrições. Para além destas informações, os 

farmacêuticos têm também acesso ao processo clínico do doente através do Sistema de 

Apoio ao Médico. Para iniciar o processo de validação, o farmacêutico avalia os fármacos 

prescritos, a dose, a forma farmacêutica, a via de administração, os efeitos adversos, 

possíveis interações e ainda a justificação clínica do médico quando a situação o exige. Em 

caso de dúvida na terapêutica do doente é recorrente o contacto por via telefónica entre o 

farmacêutico e o médico de forma a esclarecer a questão. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Luís Carlos Martins Mendes 8 

 Após o processo de validação é possível aos farmacêuticos imprimir mapas 

terapêuticos que são posteriormente disponibilizados aos TDT. Estes são responsáveis pelo 

aviamento da medicação especifica para cada doente dos vários serviços de internamento. 

Nestes mapas é possível encontrar as seguintes informações: nome do doente, número do 

processo, a DCI de cada medicamento, a dose, a forma farmacêutica, a via de administração 

e a posologia. Os TDT preparam assim a medicação individualizada de cada doente alocado 

a um serviço. Sendo esta dispensa efetuada em unidose é obrigatório que cada unidade de 

medicamento seja devidamente identificada com a DCI, a dose, o prazo de validade e o lote 

de fabrico do medicamento. A organização da medicação é feita em gavetas por ordem 

alfabética, dispostas na zona central, de fácil acesso, facilitando assim a movimentação dos 

TDT na sua preparação. Os medicamentos que são enviados em dose unitária e que 

necessitam de necessidades especiais de refrigeração ou por serem de grande volume são 

identificados com o nome do doente, número da cama, número do processo e do serviço e é 

assinalada na respetiva gaveta a existência dos mesmos para que estes sejam transportados 

nas condições adequadas. Todo este processo é realizado de manhã onde são preparados a 

maioria dos serviços e de tarde onde são preparados os serviços situados no 4º piso (medicina 

M, oftalmologia/otorrino e Urologia), às 13h é feita a saída informática de toda a medicação 

da DIDDU dos serviços do 1º,2º e 3º piso, sendo para os serviços situados no 4º piso, às 16h. 

 O transporte das malas para os respetivos serviços é assegurado pelos AO alocados 

aos serviços em questão trazendo também as malas do dia anterior para os serviços 

farmacêuticos. Quando as malas regressam aos serviços, os TDT conferem e verificam as 

malas de forma a registar os medicamentos devolvidos. Estas devoluções são registadas nos 

mapas terapêuticos do dia anterior para depois se efetuarem as devoluções no sistema 

informático. As devoluções podem ser de vários tipos como: o falecimento do doente, a alta 

do doente, medicamentos em SOS que não foram administrados, alterações de medicação 

ou esquecimento de toma. É importante que o farmacêutico avalie e esteja atento a estas 

devoluções procurando sempre que possível a justificação por parte dos enfermeiros do 

respetivo serviço. 

 No entanto, por vezes, após o fecho dos serviços, o médico altera a prescrição do 

doente o que implica que um AO ou enfermeiro do serviço correspondente recorra ao 

atendimento interno dos SF. Aqui o farmacêutico dispensa a medicação somente se a 

prescrição eletrónica já se encontrar disponível. 

 Durante o meu estágio foi-me possível observar a forma como a validação é realizada 

pelos farmacêuticos assim como perceber a importância deste processo uma vez que é 

possível realizar intervenções junto do médico para melhorar ou otimizar a terapêutica do 

doente. 
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 No processo de validação ocorrem erros de prescrição comuns que são facilmente 

detetados pelo farmacêutico como: a prescrição de formas farmacêuticas desadequadas à via 

de administração, duplicação de medicação para a mesma indicação terapêutica e ainda dose 

não ajustada ao estado do paciente ou à indicação terapêutica. 

 
4.2 Distribuição Clássica 
 A distribuição clássica de medicamentos foi o primeiro tipo de distribuição a ser 

implementado nos hospitais e atualmente funciona como complemento aos outros sistemas. 

Os serviços clínicos da ULSM têm ao seu dispor um arsenal de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos que constituem o seu stock e são fornecidos diretamente pelos SF. 

Este serviço permite ao serviço clínico um acesso facilitado e rápido à medicação por parte 

das equipas. Apesar de parecer um serviço eficaz, este tem várias desvantagens que podem 

por em causa o funcionamento da instituição. Para o farmacêutico fica mais difícil o controlo 

dos stocks, a verificação dos prazos de validade e o acompanhamento do doente. 

 A atribuição de medicamentos e a definição do seu stock é determinado de acordo 

com o consumo médio e o período de reposição de cada serviço clínico. Os farmacêuticos 

ficam então responsáveis por um ou mais serviços tendo por isso de controlar periodicamente 

os prazos de validade e o estado de conservação dos produtos armazenados no serviço. 

Durante o meu estágio tive acesso a serviços clínicos para efetuar, juntamente com a 

orientadora, a verificação dos prazos de validade, verificação do estado dos produtos 

farmacêuticos e perceber de que forma é que os medicamentos estão dispostos nos serviços. 

 Existe também um farmacêutico na ULSM responsável pelos centros de saúde, onde 

assegura a verificação dos prazos de validade, as condições de preservação e ainda o ajuste 

do stock nessas unidades. Para que isto ocorra de forma eficaz o farmacêutico visita o centro 

de saúde mensalmente. Este sistema tem bastantes desvantagens face ao sistema Kaizen 

que já está implementado em quase todos os centros de saúde. 

	
4.3 Circuitos especiais 
 A dispensa de fármacos estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, 

eritropoetinas, fármacos para interrupção voluntária da gravidez e antibióticos de justificação 

obrigatória implicam uma justificação por parte do médico, que se faz acompanhar da 

prescrição. A dispensa deste tipo de fármacos é da inteira responsabilidade do farmacêutico, 

tendo de estar devidamente familiarizado com este sistema. Utiliza-se este sistema de 

justificação para controlar efetivamente se aqueles produtos são utilizados de forma correta e 

que não são utilizados para outros fins. 
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4.3.1 Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos 
 Este circuito de estupefacientes e psicotrópicos é muito restrito e por isso existem 

várias normas que regem a circulação deste tipo de medicamentos e que são legislados por 

vários Decretos-Lei. Isto acontece devido aos seus efeitos ao nível do sistema nervoso central 

criando dependência psíquica e física e ainda a fenómenos de tolerância. Idealmente, e 

devido às suas características especiais, estes fármacos são inventariados com maior 

frequência, realizando o inventário a cada semana. 

 É acordado entre os SF, o chefe de serviço e o enfermeiro chefe um stock de 

psicotrópicos e estupefacientes que cada serviço tem ao seu dispor. A distribuição deste tipo 

de fármacos é efetuada de forma manual através de uma requisição que cada serviço efetua 

aos SF contendo o(s) nome(s) dos fármacos, o número de unidades gastas, o(s) nome(s) 

do(s) doente(s), a data de administração, o nome do serviço e as assinaturas dos enfermeiros 

e do médico. Os fármacos requisitados são armazenados no cofre do serviço requisitante, 

sendo levados pelo enfermeiro ou AO do respetivo serviço. Quando a medicação é recebida, 

o enfermeiro assina esta mesma requisição e o original é entregue aos SF onde é arquivada 

e posteriormente dada a saída informativa do respetivo fármaco. 

 Se o serviço requisitante necessitar de uma quantidade de medicação superior ao 

stock definido, a requisição deve vir acompanhada da justificação. 

 Mensalmente os serviços de saúde públicos e privados são obrigados por lei a enviar 

ao INFARMED (organismo que fiscaliza todo o circuito de estupefacientes e psicotrópicos) 

toda a informação relativa às entradas e saídas dos mesmos fármacos. 

 Devido a estas precauções adicionais e visto que estes fármacos são inventariados 

semanalmente é de notar que os stocks físicos e informáticos são iguais. 

	
4.3.2 Hemoderivados 
 Os hemoderivados, sendo medicamentos derivados do plasma e um tipo de produto 

de origem humana, seguem um tipo de legislação mais apertada. São produtos passíveis de 

transmitirem doenças infectocontagiosas daí também esta necessidade de regulamentação 

própria. Todos os lotes produzidos de hemoderivados são analisados pelo Instituto Português 

de Sangue que envia os seus resultados para o INFARMED que é a entidade responsável 

por emitir o certificado de aprovação de utilização dos respetivos lotes [5]. É utilizado um 

modelo único existente para registar a requisição, a dispensa e a administração e este é 

preenchido por quem lhe compete. No ato da dispensa de hemoderivados, o farmacêutico é 

sempre responsável pela verificação da conformidade do lote com o certificado do mesmo. 
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4.3.3 Eritropoetinas 
 O Estado permite a obtenção gratuita de toda a medicação para todos os doentes 

insuficientes renais crónicos e transplantados renais [6]. A prescrição deste tipo de medicação 

é exclusiva do serviço de nefrologia e dos centros de diálise. A receita tem obrigatoriamente 

de possuir a inscrição: “doente renal crónico”. Nos doentes em regime de internamento os 

médicos preenchem um pedido extra-formulário com a devida justificação.  

	
4.3.4 Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) 
 O protocolo de IVG pressupõe que a medicação é fornecida ao serviço após a 

prescrição médica interna e a toma da mesma pelo utente é presencial, sendo efetuada 

aquando da consulta na presença do médico. Este protocolo, segundo a circular normativa nº 

9/SR de 21/06/2007 da DGS, varia de acordo com as semanas de gestação da utente.  

 A indução da IVG inicia-se com a toma de 1 comprimido de 200mg por via oral de 

mifepristona de acordo com o protocolo. 

	
4.3.5 Antibióticos de Justificação Obrigatória 
 A utilização de antibióticos de largo espectro ou específicos para um determinado 

agente infecioso só deve ser empregue quando se justificar verdadeiramente. Sendo assim, 

sempre que é feita uma prescrição deste tipo de medicamentos, esta deve sempre vir 

acompanhada de uma justificação médica devidamente preenchida. Os SF parametrizaram o 

uso de antibióticos por um período de 8 dias, e ao fim do qual, suspendem o seu fornecimento, 

medida que visa o uso racional deste tipo de medicamentos.  

	
4.4 Ambulatório 
 No ato de dispensa em ambulatório o farmacêutico tem um papel importantíssimo e 

que inclui várias atividades como verificar a medicação que o utente toma em casa para 

detetar possíveis interações, controlar a adesão à terapêutico, monitorização dos efeitos 

secundários e notificação de reações adversas e respetiva comunicação ao médico. 

 A legislação portuguesa permite fornecer gratuitamente medicação a doentes com 

determinadas patologias. Sendo este ato de dispensa gratuito a cedência dos medicamentos 

é controlada pelo farmacêutico que tenta assegurar o cumprimento por parte do doente à 

terapêutica, caso contrário este tem de reportar ao médico a não adesão do doente. O controlo 

da adesão à terapêutica por parte do farmacêutico favorece por exemplo a diminuição de 

internamentos. 

 O atendimento propriamente dito em ambiente ambulatório é dos poucos serviços em 

que o farmacêutico contacta diretamente com o utente e no qual tem mais intervenção. É 

neste âmbito que o farmacêutico tem um papel preponderante, uma vez que é o último 
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profissional de saúde com quem o utente contacta antes de iniciar a terapêutica. Sendo assim, 

é preponderante que o farmacêutico tenha um discurso adequado dependendo do doente em 

questão.  

 O atendimento em ambulatório a um doente que esteja a iniciar uma terapêutica inicia-

se com a assinatura de um termo de responsabilidade sobre a boa utilização e conservação 

dos fármacos dispensados. Posteriormente, os medicamentos são cedidos ao utente através 

da apresentação de uma prescrição médica em modelo eletrónico ou em modelo de receita 

interna caso não seja possível o primeiro modelo. Estas são efetuadas pelos médicos 

especialistas na consulta externa do hospital. É da responsabilidade do farmacêutico validar 

todas as prescrições respeitando todos os requisitos como: a identificação completa do 

doente, a data de prescrição, a assinatura do médico e a indicação do despacho associado à 

medicação. A cedência da medicação prescrita é para um período de 30 dias, caso contrário 

é necessária uma autorização do Conselho de Administração em que se cede a medicação 

para um período superior a 30 dias. 

 O ato de dispensa de medicamentos antirretrovirais tem requisitos próprios. Para além 

dos mencionados acima, o doente VIH positivo possui um cartão de identificação em que se 

regista e controla a dispensa de medicação. A dispensa da medicação é feita sempre ao 

próprio doente, exceto quando este autoriza outra pessoa para o levantamento da mesma. O 

Serviço de Infeciologia atualiza periodicamente as prescrições eletrónicas entre as respetivas 

consultas. Os doentes são incentivados a devolver as embalagens vazias aquando do ato da 

dispensa da medicação. Isto permite uma melhor monitorização dos levantamentos 

registados informaticamente em conjunto com os registos do cartão, avaliando assim a 

adesão à terapêutica pelo doente.  

 As patologias em que a medicação é fornecida gratuitamente em ambulatório são as 

seguintes: 

	
a) Infeção por VIH; 

b) Hepatite B e C; 

c) Doença de Crohn; 

d) Acromegalia; 

e) Esclerose múltipla; 

f) Síndrome de Lennox-Gastaut; 

g) Esclerosa Lateral Amiotrófica (ELA); 

h) Artrite reumatoide; 

i) Espondilite anquilosante; 

j) Artrite psoriática; 

k) Artrite idiopática juvenil poliarticular; 
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l) Psoríase em placas; 

m) Deficiência da hormona de crescimento; 

n) Insuficiência renal crónica e transplantados renais. 

  

 Durante o estágio tive oportunidade de contactar com diversos utentes com diversas 

patologias. Percebi que o farmacêutico tem um papel importantíssimo tanto em situações de 

não adesão à terapêutica alertando e explicando ao doente as consequências desse ato e 

encaminhando o doente para consultas de adesão à terapêutica e em situações em que o 

farmacêutico pode reportar ao INFARMED reações adversas ao medicamento, sendo 

bastante útil nesta monitorização. 

5. Farmacotecnia  
 As preparações farmacêuticas são na sua maioria da total responsabilidade do 

farmacêutico e são preparadas por este ao contrário de muitos hospitais. A única exceção são 

as preparações não estéreis que são preparadas por técnicos e validadas por farmacêuticos, 

como por exemplo soluções ou suspensões orais e colutórios. 

	
5.1 Preparação de estéreis 
5.1.1 Nutrição parentérica 
 As bolsas de nutrição parentérica são um tipo de preparação estéril que se destina a 

recém-nascidos pré-termo (RNPT) que estão internados no serviço de Neonatologia. O 

procedimento é iniciado com uma prescrição médica onde discrimina qualita e 

quantitativamente a composição da bolsa de nutrição. É iniciado então o procedimento que 

fica à responsabilidade de dois farmacêuticos que executam e validam, comprovando sempre 

a concentração final, a estabilidade, a existência de incompatibilidades, o volume prescrito e 

a posologia de acordo com as características do RNPT ao qual se destina. 

 Como se trata de uma preparação estéril é necessário garantir todos os cuidados de 

forma a evitar a contaminação microbiana. Deste modo é necessário garantir que se cumprem 

os procedimentos de manutenção de todo o material de forma a garantir estas condições. 

 Até há bem pouco tempo as bolsas de nutrição parentérica eram preparadas no 

Hospital São João, uma vez que o equipamento do Hospital Pedro Hispano se encontrava em 

manutenção. Atualmente, as bolsas já são novamente preparadas na ULSM. Sendo assim a 

sala de preparação encontra-se dividida em três divisões: uma divisão onde o operador 

procede à correta higienização, uma antecâmara e uma outra divisão que corresponde à sala 

de preparação onde se efetua a preparação das bolsas na câmara de fluxo laminar horizontal. 

A sala de preparação deste tipo de nutrição é mantida a pressão positiva, evitando assim a 

entrada de partículas, que pode por em causa a esterilidade da sala. Esta mesma sala é 
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equipada por uma câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH), onde a direção do fluxo de ar 

impede a contaminação e protege a preparação; existe também uma adufa, onde se transfere 

todo o material necessário à preparação, como macro e micronutrientes e material clínico 

necessário para a preparação.  

 São registadas todas as operações efetuadas assepticamente como o tempo de 

preparação, o nome do operador, o número do lote e validade dos produtos utilizados, assim 

como a data da preparação. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a preparação de bolsas de 

nutrição parentérica após a abertura da nova Unidade de Preparação de Estéreis (UPE). 

	
5.1.2 Preparação de citotóxicos 
 As preparações de citotóxicos tal como as preparações de nutrição parentérica são 

preparações estéreis e estão sob a responsabilidade de dois farmacêuticos destacados 

semanalmente.  

 Os ciclos de quimioterapia são preparados na Unidade de Preparação de Citotóxicos 

(UPC) e são enviados para o Hospital de Dia onde são administrados aos doentes. Na UPC 

também se preparam fármacos com outros fins terapêuticos como o uso off-label do 

Bevacizumab no tratamento do Edema Macular, o Infliximab na doença de Crohn e 

Anfotericina B Lipossómica na profilaxia de criptococose meníngea nos doentes VIH. 

 Os dois farmacêuticos dividem tarefas e responsabilidades ficando um na sala de 

apoio com a função de validar as prescrições, priorizar a ordem de preparação e enviar os 

tabuleiros com os solventes e medicamentos pela adufa, para a sala de manipulação onde se 

encontra o segundo farmacêutico com a função de manipulação e preparação. Esta equipa 

pode ser aumentada nos dias de maior fluxo, (segunda e quarta-feira) com um terceiro 

farmacêutico que é destacado para fazer a dupla verificação na sala de preparação. 

 Toda a informação relativa a protocolos de quimioterapia encontra-se informatizada, 

portanto, os cálculos e os rótulos já se encontram disponíveis para serem impressos, 

necessitando apenas da validação do farmacêutico.  

 No dia anterior, o farmacêutico imprime a lista de doentes que estão agendados para 

o dia seguinte e prepara todas as medicações domiciliárias como é o caso da Capecitabina e 

da pré-medicação como é o caso do Ondansetrom. 

 Quando o doente chega ao Hospital de Dia da ULSM faz análises, e só após o 

resultado, o médico dá ordem para fazer o tratamento. Após a prescrição médica informática, 

o farmacêutico de apoio faz a validação, imprime o respetivo protocolo e rótulos do ciclo em 

questão. 
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 Entretanto, o enfermeiro gere o espaço na sala de tratamento e quando há cadeirão 

livre para iniciar o protocolo, é dada a indicação ao farmacêutico para iniciar a preparação do 

ciclo para determinado doente. 

  Todo o material que é passado da sala de apoio para a sala de preparação é 

descontaminado com álcool a 70º de maneira a evitar a contaminação da câmara de fluxo 

laminar vertical e consequentemente das preparações. O farmacêutico operador, efetua a 

segunda confirmação dos cálculos e avança para a preparação. Cabe ao farmacêutico 

confirmar várias vezes os fármacos, a dose, os cálculos e o volume a medir assim como o 

nome e o número do processo do doente para garantir que não existe qualquer tipo de erro. 

 Todos os dias é feita a recolha de uma alíquota de uma preparação para controlar a 

esterilidade do meio e promover a qualidade das preparações.  

 O(s) farmacêutico(s) têm de realizar um registo de exposição individual a citotóxicos 

injetáveis que é expresso em horas de exposição e em doses manipuladas de cada fármaco. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de colaborar neste serviço de preparação de 

citotóxicos, tanto no apoio ajudando a minha orientadora na preparação dos tabuleiros, 

registando os lotes dos fármacos no protocolo do doente como na preparação observando a 

técnica de manipulação e preparação dos fármacos. Tive a oportunidade de assistir a todo o 

processo visitando também o hospital de dia para me dar a noção de como as coisas 

acontecem efetivamente. Durante a minha estadia no serviço, ao final do dia repunha todo o 

material clínico, fármacos e soros que haviam sido utilizados. Aprendi também como se 

procede à higienização diária e que material de proteção é necessário utilizar.  

	
5.2 Preparações não estéreis  
5.2.1 Manipulados 
 A preparação não estéril de manipulados é realizada no laboratório existente para este 

efeito. Os manipulados têm especial interesse principalmente para os serviços de Pediatria e 

Neonatologia, entre outros, pois existem várias substâncias ativas cujas preparações 

necessitam de ser adaptadas à população pediátrica, por não se encontrarem disponíveis no 

mercado português. São exemplos a suspensão oral de propranolol, a suspensão de 

hidroclorotiazida + espironolactona, a solução de furosemida, a solução de morfina, 

suspensão oral de diazepam e de papéis de fenobarbital [7]. Os manipulados são sempre 

validados por um farmacêutico. 

  É obrigatório o preenchimento de fichas de preparação para todos os manipulados 

preparados, que depois de assinadas pelo farmacêutico são devidamente arquivadas. Este 

arquivo de fichas de preparação de medicamentos manipulados permite a rastreabilidade dos 

mesmos facilitando a detecção de algum problema de qualidade e os doentes aos quais foram 

administrados. 
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 Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir à preparação de vários 

manipulados como colutórios, papeis de hidroxicloroquina, solução de furosemida, entre 

outros. 

	
5.2.2 Reembalamento em doses unitárias 
 O processo de reembalamento em doses unitárias é outro tipo de preparação não 

estéril e que surge da necessidade de dispensar um medicamento de forma unitária quando 

não se encontra disponível individualmente acondicionado ou quando é necessária uma dose 

que corresponde a uma fração da dose do comprimido em questão (fracionamento). É 

importante mencionar que nem todos os comprimidos podem ser fracionados como o caso 

dos comprimidos de libertação modificada. Também importa referir que alguns laboratórios 

não garantem que após o fracionamento do comprimido em metades iguais, a dose de 

substância ativa seja igual nas duas frações. Devido a este fator, é necessário a atualização 

constante e consulta dos resumos das características do medicamento assim como o contato 

com os próprios laboratórios, de maneira a averiguar a possibilidade ou não de fracionamento.  

 O processo de reembalamento tem de garantir a segurança e a qualidade dos 

medicamentos, reduzindo o tempo que os enfermeiros dedicam à preparação da medicação 

assim como na redução do risco de contaminação e erros associados à administração. Após 

o reembalamento é necessário rotular as doses unitárias com informações como: 

denominação comum internacional, dose, prazo de validade, lote de fabrico e de 

reembalamento. No Hospital Pedro Hispano este processo é levado a cabo por um TDT numa 

sala destinada ao processo. Estes devem também preencher uma ficha de reembalamento 

que vai posteriormente ser confirmada por outro TDT. 

 Durante o estágio foi-me possível assistir a uma explicação aprofundada por parte de 

um TDT sobre todo o processo de reembalamento. 

6. Comissões Técnicas Hospitalares 
 No seguimento da publicação do Decreto Regulamentar nº3/88, de 22 de janeiro, 

tornou-se obrigatória a existência de Comissões de Apoio Técnico, também denominadas por 

Comissões Técnicas Hospitalares [8]. Sendo assim, o farmacêutico participa nas seguintes 

comissões: 

a) Comissão de Ética; 

b) Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

c) Comissão de Controlo de Infeção e de resistência aos Antimicrobianos; 

d) Comissão de Coordenação Oncológica; 

e) Comissão de Catástrofe. 
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 Sendo que estas comissões são compostas por equipas multidisciplinares que são 

especializadas numa área e responsáveis pela emissão de pareceres e pela regulamentação 

respetiva. 

	
6.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 
 A esta Comissão de Farmácia e Terapêutica compete o desenvolvimento e a 

implementação de planos de avaliação para a seleção dos fármacos existentes na instituição 

ULSM. São da responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica os seguintes 

pontos: 

a) Desenvolver e atualizar periodicamente o Formulário de Farmácia Hospitalar, através 

da elaboração de adendas de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos; 

b) Assegurar o cumprimento do FHNM e respetivas adendas; 

c) Elaborar protocolos de utilização; 

d) Apreciar, em conjunto com os serviços clínicos, os custos das terapêuticas que 

periodicamente lhe são submetidos; 

	
 Na sequência destas competências torna-se importantíssimo que a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica seja um grupo multidisciplinar. No Hospital Pedro Hispano esta 

comissão é constituída por médicos e farmacêuticos, com o apoio consultivo do representante 

do DCL. 

7. Farmácia Clínica 
 No Hospital Pedro Hispano, atualmente, existem dois farmacêuticos que integram uma 

equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros e nutricionistas. Uma vez por semana, 

efetuam visitas clínicas onde visitam os utentes internados tendo como objetivo a discussão 

do atual quadro dos doentes do respetivo serviço. Sendo assim, o Serviço de Medicina 

Intensiva (SMI) recebe a Dra. Ana Durães e o serviço da Cirurgia B recebe o Dr. Pedro 

Campos. Estes farmacêuticos apesar de prestarem um apoio contínuo ao respetivo serviço, 

visitam-no uma vez por semana. Embora o contacto destes farmacêuticos com o doente seja 

ainda superficial, a verdade é que já é uma realidade e constitui um passo preponderante na 

criação de farmacêuticos virados para o doente, com mais responsabilidades e valências. 

 A farmácia clínica é um desafio não só do ponto de vista das visitas clínicas e do 

contacto com o doente, mas na criação de responsabilidade de caráter clínico e não apenas 

do ponto de vista do medicamento. Este conceito de farmácia clínica existe desde a validação 

das prescrições médicas ao acompanhamento do doente e do papel importante na 

reconciliação terapêutica. A farmácia clínica é certamente, uma oportunidade para os 

farmacêuticos utilizarem todo o conhecimento adquirido ao longo do curso e, claro está, um 

desafio enorme para o farmacêutico. 
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 Segundo o comunicado feito pelo Bastonário da Ordem os Farmacêuticos emitido em 

23 de junho de 2015 [9] foi anunciado que finalmente estão criadas todas as condições para 

a criação de uma carreira do Farmacêutico no SNS, o que poderá culminar na consagração 

legal do Internato Farmacêutico. Seria importantíssimo para o farmacêutico poder diferenciar-

se e poder ter uma carreira dentro do SNS abrindo então toda uma janela de oportunidades 

e que certamente irá enriquecer o ato e profissão farmacêutica. 

8. Outras atividades desenvolvidas 
 Para além de todas as atividades mencionadas acima, foi-me dada a oportunidade de 

fazer duas apresentações sobre Antibióticos e Resistência aos Antibióticos a alunos do 9º ano 

no âmbito do projeto europeu e-Bug. Esta experiência permitiu-me não só ensinar o meu 

conhecimento sobre esta temática, consciencializando os alunos dos prós e contras do uso 

dos antibióticos e ainda passar-lhes a mensagem do uso racional dos mesmos como no final 

de uma das apresentações explicar aos alunos o que é ser farmacêutico, o que implica e as 

suas responsabilidades. 

 Durante o meu estágio na ULSM, desenvolvi um ficheiro excel e um documento físico 

onde é possível encontrar as contraindicações dos 50 fármacos mais consumidos em dois 

serviços (Medicina M e Cirurgia B). Este trabalho teve como objetivo a disponibilização de um 

documento que compilasse todas as contraindicações dos fármacos mais consumidos e que 

na hora da validação facilitasse ao farmacêutico a detecção de possíveis contraindicações. 

 Na minha opinião o rápido acesso à informação é uma forma de parametrização útil 

para a validação das prescrições e uma ferramenta eficaz na consulta rápida de 

contraindicações. A compilação das contraindicações teve como base os RCM de cada 

produto utilizado em cada serviço.  

 Também me foi proposto a criação de uma imagem para colocar dentro dos SF, em 

produtos denominados de High Alert Medication (HAM). Os HAM são medicamentos que 

podem matar uma pessoa se forem dispensados incorretamente. Este trabalho foi 

desenvolvido e aprovado pela Dra. Sofia Pinto, Dr. Pedro Campos, e Dra. Ana Ribeiro. 

Atualmente esta imagem encontra-se alocada a cada medicamento considerado HAM. Esta 

imagem serve para consciencializar quem está a dispensar o medicamento a verificar duas 

vezes se é o medicamento que quer dispensar. É bastante útil, pois é difícil a imagem passar 

despercebida e é uma forma de evitar erros que possam causar a morte de um doente. 
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Figura 1. Exemplo de uma folha das contraindicações 

 

 

 
Figura 2. Imagem referente aos High Alert Medication 

9. Conclusão 
 Durante os dois meses em que estagiei na ULSM, posso afirmar que tive uma 

experiência extremamente enriquecedora e gratificante e claramente promoveu para o meu 

crescimento tanto a nível pessoal como profissional. 

 Durante os dois meses de estágio foi-me possível consolidar várias matérias teóricas 

polivalentes, assim como adquirir muitas novas competências. Consegui também verificar o 
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quão importante é a atividade farmacêutica num centro hospitalar e da multidisciplinaridade 

que esta atividade acarreta.  

 Embora o Hospital Pedro Hispano seja relativamente pequeno face a outros hospitais 

centrais, este apresenta um serviço farmacêutico de excelência com uma grande variedade 

de valências no que ao ato farmacêutico diz respeito. É também de realçar o potencial que a 

profissão tem no âmbito hospitalar. 
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